
JOGSZABÁLYOK

A Kormány
198/2008. (VIII. 4.) Korm.

rendelete
a felsõoktatási felvételi eljárással és az Oktatási

Hivatal mûködésével kapcsolatos egyes
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §
(3) bekezdésének m) pontjában, a külföldi bizonyítványok
és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. §
(1) bekezdésében, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésének 2., 5., 9–11. és
18. pontjaiban, valamint a 153. § (5) bekezdésének a) és
b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a 18. § tekin-
tetében a Magyar Rektori Konferencia egyetértésével –
a következõket rendeli el:

A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. §

A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FR.)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) A felsõoktatási felvételi eljárás célja a felsõfo-
kú tanulmányok folytatására legalkalmasabb jelentkezõk
kiválasztása.

(2) A felsõoktatási felvételi eljárás része a felsõoktatási
törvény 39. § (5) bekezdése szerinti besorolás, valamint
a felvételi döntés.”

2. §

(1) Az FR. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért
a felsõoktatási intézmény vezetõje a felelõs.”

(2) Az FR. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A Hivatal gondoskodik
a) a februárban induló képzésekre vonatkozóan a kép-

zés indítását megelõzõ év október 15. napjáig,
b) a szeptemberben induló képzésekre vonatkozóan

a képzés indítását megelõzõ év december 15. napjáig
a Tájékoztató megjelentetésérõl.”

(3) Az FR. 3. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A Hivatal a Tájékoztatóban megjelentetett felvételi
hirdetményeket kiegészítõ, módosító közleményt – a fel-
sõoktatási intézmények által legkésõbb a jelentkezési
határidõt 30 nappal megelõzõen közölt adatok alapján –
legkésõbb a jelentkezési határidõt 15 nappal megelõzõen
tehet közzé.”
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3. §

(1) Az FR. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Tájékoztatóban megjelenõ felvételi hirdetmény
tartalmazza azt a legnagyobb hallgatói létszámot, amelyet
a felsõoktatási intézmény – a különbözõ finanszírozási
formákban együttesen, figyelembe véve a rendelkezésére
álló személyi és tárgyi feltételeket – képzési területenként
és a képzés munkarendje szerint az adott évben felvehet.”

(2) Az FR. 5. §-a (2) bekezdésének b)–c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[(2) A Tájékoztató a felsõoktatási intézmény által meg-
hirdetett minden egyes felsõfokú szakképzésre, alapkép-
zési szakra és egységes, osztatlan képzésre vonatkozóan
tartalmazza]

„b) a képzés idõtartamát félévekben kifejezve,
c) a képzés helyéül szolgáló települést,”

(3) Az FR. 5. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[(2) A Tájékoztató a felsõoktatási intézmény által meg-
hirdetett minden egyes felsõfokú szakképzésre, alapkép-
zési szakra és egységes, osztatlan képzésre vonatkozóan
tartalmazza]

„e) a képzésen belül az önálló szakképzettséghez ve-
zetõ szakirányokat,”

(4) Az FR. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyúttal a szakasz a következõ (6)–(7) be-
kezdéssel egészül ki:

„(5) A Tájékoztató tartalmazza a Hivatal azon postai
címét, ahova a felvételi kérelmet be kell küldeni.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létszám megegyezik a mû-
ködési engedélyben szereplõ maximális hallgatói létszám-
nak a felvételi eljárást követõen az intézménnyel várha-
tóan hallgatói jogviszonyban álló személyek számával
csökkentett számával.

(7) A fizetési kötelezettségeket és a lehetséges juttatáso-
kat a Magyar Köztársaság törvényes fizetõeszközében kell
közölni.”

4. §

(1) Az FR. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A Tájékoztatóban az adott felvételi eljárásra vonat-
kozóan csak a Hivatal által – a 3. § (3) bekezdés a), illetve
b) pontjában meghatározott idõpontot harminc nappal
megelõzõ idõpontig – nyilvántartásba vett szak, szakkép-
zés hirdethetõ meg.”

(2) Az FR. 7. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Tájékoztató a besorolási döntés idõpontjáról a

25. § (1) bekezdése alapján hozott döntéshez igazodva tar-
talmazza a jelentkezõk számára e rendeletben elõírt határ-
napokat.”

5. §

(1) Az FR. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott felvé-
teli eljárást követõen, az oktatási és kulturális miniszter
(a továbbiakban: miniszter) a felvételi eljárás eredménye
alapján – a felsõoktatási intézmények képzési sajátossá-
gaira is tekintettel – pótfelvételi eljárást engedélyezhet.”

(2) Az FR. 8. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[(3) A pótfelvételi eljárás során]
„c) az a személy nyújthat be jelentkezést, aki az adott

felvételi eljárásban nem nyújtott be jelentkezést vagy nem
nyert felvételt,”

(3) Az FR. 8. §-a (3) bekezdésének f) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[(3) A pótfelvételi eljárás során]
„f) nem vehetõ fel az a jelentkezõ, akinek az összpont-

száma nem éri el az (1) bekezdésben meghatározott felvé-
teli eljárás során ugyanazon a szakon, munkarendben,
finanszírozási formában hirdetett képzésre megállapított
ponthatárt,”

(4) Az FR. 8. §-a a következõ (5)–(6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) A jelentkezési határidõig történõ benyújtás alatt
kell érteni azt az esetet is, amennyiben a jelentkezõ a 9. §
(2) bekezdés ba) pontja szerinti módon történõ jelentkezés
során az adatokat az (1) bekezdésben meghatározott határ-
idõig rögzíti és 8 napon belül beérkezik a kinyomtatott,
aláírt nyomtatvány.

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban alap-
képzésre és egységes, osztatlan képzésre államilag támo-
gatott formában jelentkezést meghirdetni nem lehet.”

6. §

Az FR. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § Az elektronikus nyilvántartás kezeléséhez

szükséges informatikai háttér biztosítását, valamint az
adatkezelés tekintetében a személyes adatok védelmérõl
és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény szerinti, adatfeldolgozói feladatot az Okta-
tási Hivatal az Educatio Társadalmi Szolgáltató Köz-
hasznú Társaság bevonásával látja el.”

7. §

Az FR. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a jelentkezõnek az (1) bekezdés
a) pontjában felsorolt tantárgyak valamelyikébõl nincs
osztályzata, a nem tanult tárgy helyett – a jelentkezõ
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választása szerint – egy másik, legalább két évig tanult tan-
tárgyból elért osztályzatait kell figyelembe venni.
Amennyiben a jelentkezõnek az érettségi bizonyítványá-
ban ötnél kevesebb vizsgatárgy szerepel, akkor az (1) be-
kezdés b) pontja szerinti átlag megállapításakor csak eze-
ket kell figyelembe venni.”

8. §

Az FR. 16. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(9) Nem számítható érettségi pont az érettségi vizsga-
tárgy százalékos eredményébõl, amennyiben az érettségi
bizonyítványt, illetve a tanúsítványt az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.)
Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése alapján záradékkal lát-
ták el.”

9. §

(1) Az FR. 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a jelentkezõ a többletpontokra több különbözõ
nyelvbõl megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult len-
ne, javára akkor is összesen legfeljebb 50 többletpontot
kell figyelembe venni, ha a különbözõ nyelvvizsgák alap-
ján elérhetõ többletpontjainak összege ezt meghaladná.
Egy nyelvbõl csak egy nyelvvizsgáért adható többlet-
pont.”

(2) Az FR. 19. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a jelentkezõ egy adott idegen nyelv-
bõl egyidejûleg – a nyelvvizsga és a nyelvi OKTV egyide-
jûségének kivételével – több elõírás alapján lenne jogosult
többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a szá-
mára kedvezõbb pontszámot biztosító jogcímen kapja
meg. A képzés nyelvébõl szerzett nyelvvizsgáért, illetve a
képzés nyelvébõl letett emelt szintû érettségiért többlet-
pont nem kapható.”

10. §

Az FR. 22. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) További 25 pontra jogosult a halmozottan hát-
rányos helyzetû jelentkezõ.”

11. §

Az FR. 24. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekez-
désre módosul:

„(4) A felsõfokú szakképzésre jelentkezõk érettségi
pontját – ha a felsõoktatási intézmény a 6. § (1) bekezdése
alapján másként nem rendelkezik – az érettségi bizonyít-
ványában, illetve a tanúsítványaiban szereplõ érettségi
vizsgatárgyak közül a két legjobbnak a százalékos ered-
ménye alapján kell megállapítani.”

12. §

Az FR. 25. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, egyidejûleg a szakasz kiegészül
a következõ 25/A–25/B. §-sal:

„A besorolási döntés

25. § (1) A Hivatal a besorolási döntést
a) a februárban induló szemeszterre történõ jelentkezés

esetén legkésõbb a képzés indítása szerinti év január
15. napjáig,

b) a szeptemberben induló szemeszterre történõ jelent-
kezések esetén legkésõbb a képzés indítása szerinti év
augusztus 1. napjáig
hozza meg. A besorolási döntés idõpontját a Hivatal álla-
pítja meg.

(2) Besorolási döntéskor arról születik döntés, hogy a
jelentkezõ felvehetõ-e bármely általa a felvételi kérelmé-
ben megjelölt képzésre és ha igen, melyikre. Egyazon fel-
vételi eljárásban a jelentkezõ csak egy helyre sorolható be.

(3) A Hivatal a besorolásról a felsõfokú szakképzésre,
az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre a
jelentkezõ felvételérõl képzési áganként vagy szakonként
(önálló szakképzettséget adó szakirányonként) egységes
– a mesterképzésre jelentkezõk esetében intézményi –
rangsor alapján dönt. A felsõfokú szakképzéseket a beso-
rolási döntések során egy képzési ágként kell kezelni.

(4) A jelentkezõk rangsorba állításakor figyelembe kell
venni

a) a 10. § (2) bekezdés b) pontja alapján a jelentkezõ
által meghatározott jelentkezési sorrendet, beleértve a
mesterképzésre benyújtott jelentkezést is,

b) az 5. § (1) bekezdése szerint közzétett létszámot,
c) a mûködési engedélyben szereplõ intézményi kapa-

citást,
d) a Kormány által az adott évre meghatározott, orszá-

gosan felvehetõ államilag támogatott hallgatók létszám-
keretét,

e) a képzési áganként, szakonként vagy önálló szak-
képzettséget eredményezõ szakirányonként az elõzõ há-
rom évben átlagosan felvett hallgatói létszám összlét-
számon belüli arányát, azzal, hogy attól legfeljebb
10%-kal lehet eltérni,

f) a mûvészeti és mûvészetközvetítõ képzési területek
esetén mûvészeti áganként az egyes intézményekbe az
elõzõ három évben átlagosan felvett hallgatói létszámot,
azzal, hogy attól legfeljebb 10%-kal lehet eltérni,
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g) a felsõoktatási intézménybe az elõzõ három évben
költségtérítéses képzésre felvett hallgatók arányának átla-
gát, azzal, hogy attól legfeljebb 10%-kal lehet eltérni,

h) a felsõoktatási intézmény számára a miniszter által
pályázat keretében képzési területenként és munkarenden-
ként megállapított államilag támogatott mesterképzési lét-
számot.

(5) A jelentkezõkrõl egységes rangsorolás alapján pont-
határ alkalmazásával kell dönteni. Az adott képzésre pont-
határ alatti eredménnyel senki nem sorolható be, azt, aki a
ponthatárt elérte vagy meghaladta, kötelezõ besorolni.

25/A. § (1) A besorolási döntés elõkészítésében a Hiva-
tal és a felsõoktatási intézmények vesznek részt.

(2) A besorolási döntés elõkészítéseként a Hivatal – a
rendelkezésre álló adatok alapján – tervezetet készít az
egyes képzések ponthatárára.

(3) A javaslat alapján a felsõoktatási intézmények – az
5. § (1) bekezdése szerint meghatározott felvehetõ lét-
számra figyelemmel – kezdeményezhetik

a) az egyes képzésekre a Tájékoztatóban közzétett leg-
magasabb keretszám növelését;

b) az egyes képzésekre a Tájékoztatóban közzétett leg-
alacsonyabb keretszám csökkentését.

(4) A felsõoktatási intézmények döntései alapján a
Hivatal újabb tervezetet készít.

(5) A (3)–(4) bekezdésben leírtakat az adott évben fel-
vehetõ államilag támogatott hallgatói létszámkeret legtel-
jesebb kitöltéséig, illetve a besorolási döntés napjáig kell
ismételni.

(6) A felsõoktatási intézmények a (2) bekezdésben meg-
határozott javaslat elkészítésének a Hivatal által meghatá-
rozott idõpontjáig kötelesek továbbítani az Oktatási Hiva-
talnak a jelentkezõk általuk meghatározott eredményeit.

(7) A felsõoktatási intézmények számára a (2) bekez-
désben meghatározott javaslat elkészítésétõl kezdve folya-
matosan biztosítani kell az egyes képzéseikre jelentkezõk-
rõl a jelentkezési sorszámok és a felvételi pontszámok sze-
rinti létszámot megmutató statisztikát.

25/B. § (1) A Hivatal a besorolásról szóló döntését a
Ket. elõírásai szerinti határozatban közli a jelentkezõvel.

(2) A határozat indokolásának tartalmaznia kell a jelent-
kezõ valamennyi jelentkezésére vonatkozó pontszámítást.

(3) A Hivatal a besorolásról szóló döntést eljuttatja az
érintett felsõoktatási intézményeknek is.”

13. §

(1) Az FR. a 26. §-a elõtt a következõ alcímmel egészül ki:
„A felvételi döntés”

(2) Az FR. 26. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A felsõoktatási intézmény a felvételrõl szóló dönté-
sét határozatban a 25. § (1) bekezdés a), illetve b) pont-
jában megadott határidõig írásban közli a jelentkezõvel.

A felsõoktatási intézmény azt a jelentkezõt veszi fel, aki
hozzá lett besorolva.”

(3) Az FR. 26. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A határozatnak tartalmaznia kell]
„c) a jelentkezõ nevét, lakóhelyét, esetleges oktatási

azonosítóját,”

14. §

Az FR. 29. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A 14–16. §-ban, valamint a 18. §-ban meghatáro-
zott adatokat a Hivatal – a személyes adatok kezelésére
vonatkozó jogszabályok keretei között – a közoktatási
intézménytõl, a közoktatási információs rendszerbõl elekt-
ronikusan szerzi be. Az így beszerzett adatok valódisá-
gáért az azt szolgáltató szerv felel.”

15. §

(1) Az FR. 32. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[(2) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett
mesterszakokra vonatkozóan tartalmazza]

„b) a felvehetõ keretszámot,”

(2) Az FR. 35. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott 100 ponton belül
a többletteljesítményekért adható többletpontok – beleért-
ve a (6) bekezdésben meghatározottakat – jogcímeit, mér-
tékét, megállapításának rendjét az intézmény a szabályza-
tában határozza meg.”

(3) Az FR. 35. §-ának (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(6) A 22. §-t a mesterképzésre jelentkezõk esetében az-
zal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy azok a pályázók,
akiket elõnyben kell részesíteni, azok számára a jogcímen-
ként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kap-
ható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve
maximum 10 többletpontot kaphatnak.”

(4) Az FR. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A 25. §-t az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a Hivatal a mesterképzésre jelentkezõ besorolásáról

szakonként egységes intézményi rangsorolás alapján dönt,
b) mesterképzés esetén a Hivatal köteles figyelembe

venni a miniszter által meghatározott, az adott intézmény-
be felvehetõ államilag támogatott hallgatók létszámke-
retét.”
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A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

16. §

(1) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VHR.) 3. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A felsõfokú szakképzés indításának feltétele – be-
leértve a felsõoktatási törvény 32. §-ának (4) bekezdése
alapján a szakközépiskolával kötött megállapodás szerint
szervezett felsõfokú szakképzést is –, hogy a felsõoktatási
intézmény

a) a felsõfokú szakképzésnek – a 6. számú melléklet-
ben meghatározottak szerint – megfelelõ képzési területen
legalább alapképzést folytasson,

b) rendelkezzen a szakmai és vizsgakövetelményeknek
megfelelõ, a szakképesítésért felelõs miniszter által aján-
lott szakképzési program figyelembevételével készült
szakképzési programmal,

c) a székhelyén, telephelyén indított képzés esetén ren-
delkezzen – a szakközépiskolában indított képzés esetén a
szakközépiskola rendelkezzen – a szakmai és vizsgaköve-
telményekben elõírt eszközjegyzékkel, valamint az elmé-
leti ismeretek átadásához és a gyakorlati képzés oktatásá-
hoz megfelelõ szervezeti, tárgyi és személyi feltételekkel,

d) döntsön a felsõfokú szakképzés finanszírozási tervérõl,
e) rendelkezzen a felsõfokú szakképzésben részt vevõ

oktatók, tanárok és szakoktatók szakmai és pedagógiai ké-
pesítésére vonatkozó követelményekkel, a továbbkép-
zésükre vonatkozó tervvel,

f) rendelkezzen minõségbiztosítási rendszerének része-
ként a felsõfokú szakképzés minõségbiztosításának fõbb
szabályaival, különös tekintettel abban a felsõoktatási
intézmény szerepvállalására,

g) az adott szakmacsoportban jogosult legyen felsõfo-
kú szakképzést folytatni.”

(2) A VHR. a következõ 29/A–29/J. §-sal és azt megelõ-
zõ címmel egészül ki:

„A felsõoktatási intézmények nyilvántartásáért felelõs
szerv eljárásainak szabályai

29/A. § (1) Felsõoktatási intézmény nyilvántartásba
vételét a felsõoktatási törvény 7. §-ának (1)–(3) bekezdé-
sében meghatározott alapításra jogosult (a továbbiakban:
fenntartó) az alapító okirat aláírását követõ harminc napon
belül a felsõoktatási törvény 15. §-ának (1)–(5) bekezdésé-
ben, illetve 140. §-ának (6) bekezdésében foglalt feltételek
teljesítése esetén kérheti.

(2) A felsõoktatási törvény 7. §-ának (3) bekezdése sze-
rint több jogosult által közösen fenntartott felsõoktatási in-
tézmény nyilvántartásba vételi kérelméhez mellékelni kell
a fenntartók között létrejött, a fenntartói jogok gyakorlásá-

ról és a kötelezettségek teljesítésérõl szóló szerzõdést is
[felsõoktatási törvény 7. §-ának (2) bekezdése].

(3) A diákotthon nyilvántartásba vételét a diákotthon
alapító okiratának aláírását követõ 30 napon belül a fenn-
tartó jogosult kérelmezni. A diákotthon mûködését a nyil-
vántartásba vételét követõen kezdheti meg.

(4) Ha a diákotthon fenntartója felsõoktatási intézmény,
a diákotthon nyilvántartásba vételérõl szóló határozatot
azzal a feltétellel kell kiadni, hogy tevékenysége megkez-
désére a felsõoktatási intézmény állami elismerésérõl
szóló törvénymódosítás hatálybalépését követõen kerülhet
sor.

29/B. § (1) A nyilvántartásba vett felsõoktatási intéz-
mény – az (1)–(3) bekezdés alkalmazásában ideértve a
diákotthont is – elnevezésének más felsõoktatási intéz-
mény elnevezésétõl egyértelmûen különböznie kell. A fel-
sõoktatási intézmény elnevezése nem lehet megtévesztõ,
nem kelthet az intézményre, annak tevékenységére vonat-
kozó hamis látszatot.

(2) Két vagy több azonos nevû felsõoktatási intézmény
esetén a név viselésének joga azt a felsõoktatási intéz-
ményt illeti meg, amelyik fenntartója a nyilvántartásba
vételi kérelmet elsõként nyújtotta be.

(3) A történelem kiemelkedõ személyiségeinek nevét
a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, olyan
nevet pedig, amelyhez másnak jogi érdeke fûzõdik, csak a
jogosult hozzájárulásával lehet a felsõoktatási intézmény
nevében feltüntetni.

29/C. § (1) A fenntartó a mûködés megkezdéséhez
szükséges engedélyt akkor kérheti, ha igazolja, hogy a fel-
sõoktatási intézmény mûködéséhez szükséges valamennyi
feltétel rendelkezésre áll, illetve fokozatosan megteremt-
hetõ.

(2) A Hivatal felsõoktatási intézmény esetén a felsõok-
tatási törvény 15. §-ának (8) bekezdésében foglaltak vizs-
gálatát követõen, a nyilvántartásba vételrõl szóló határo-
zatában foglalt feltételek teljesítése esetén – a felsõokta-
tási törvény 106. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
szakértõi vélemény beszerzését követõen – adja ki a mû-
ködési engedélyt.

(3) A mûködési engedélyt – ide nem értve annak az
intézmény hivatalos elnevezését nem érintõ módosítását –
azzal a feltétellel kell kiadni, hogy az engedélyben foglalt
tevékenység megkezdésére az állami elismerésrõl szóló
törvénymódosítás hatálybalépését követõen kerülhet sor.

29/D. § (1) A pedagógusképzés feladatait ellátó felsõ-
oktatási intézmény – a közoktatási intézmény gyakorlóin-
tézménnyé nyilvánítását minden évben május 31-ig kérel-
mezheti azzal, hogy a gyakorlóintézménnyé nyilvánításra
a kérelem benyújtását követõ év szeptember 1-jével kerül-
het sor.

(2) A kérelemhez – amennyiben a kérelmezõ és a fenn-
tartó személye nem azonos – mellékelni kell a közoktatási
intézmény fenntartójának egyetértõ nyilatkozatát.
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29/E. § (1) A Hivatal által nyilvántartott adatokban
bekövetkezett változás átvezetését, a mûködési engedély
módosítását – ideértve a felsõoktatási törvény 36. §-a sze-
rinti átalakulást is – kérelmezni kell. Több fenntartó esetén
a kérelmet az együttmûködési megállapodásban rögzítet-
tek szerint kell benyújtani. A fenntartók közötti együttmû-
ködési megállapodás rendelkezésének hiányában a kérel-
met együttesen kell benyújtani.

(2) A felsõoktatási intézmény rektora kérelmezi alap-,
illetve mesterképzési szak indításának, kar, illetve doktori
iskola létesítésének nyilvántartásba vételét.

(3) A kérelemhez csatolni kell
a) az alapképzési szak, illetve a mesterképzési szak

indításával, kar létesítésével kapcsolatos dokumentációt;
b) a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság

szakértõi véleményét;
c) a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság

elutasító szakértõi véleménye esetén a felsõoktatási intéz-
ménynek a szakértõi véleményben foglaltakkal kapcsola-
tos álláspontját.

(4) Ha a kérelem jogszerû és a szakindítást, a kar, illetve
a doktori iskola létesítését elõzetesen a Magyar Felsõokta-
tási Akkreditációs Bizottság támogatta, a Hivatal az alap-,
illetve mesterképzési szak indítását, a kar, illetve doktori
iskola létesítését nyilvántartásba veszi [felsõoktatási tör-
vény 106. §-ának (2)–(3) bekezdése].

(5) Amennyiben a kérelemben foglalt alap-, illetve mes-
terképzési szak indításáról, a kar, illetve a doktori iskola
létesítésérõl elõzetesen a Magyar Felsõoktatási Akkreditá-
ciós Bizottság elutasító szakértõi véleményt adott, a Hiva-
tal

a) szakindítás és karlétesítés esetén eljárást indít, mely-
nek keretében a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs
Bizottság Felülvizsgálati Bizottságának véleménye alap-
ján dönt a kérelemrõl,

b) doktori iskola létesítése esetén a kérelmet továbbítja
a miniszternek, aki a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs
Bizottság Felülvizsgálati Bizottságának szakértõi vélemé-
nye alapján dönt a kérelemrõl.

(6) Magyar felsõoktatási intézmény által külföldi felsõ-
oktatási intézménnyel indítandó közös képzés esetén a
kérelemhez a magyar felsõoktatási intézménynek mellé-
kelnie kell továbbá

a) az intézmények között létrejött megállapodás szöve-
gét is, mely tartalmazza:

aa) azt, hogy a kérelmezõ intézmény ellátja a tanulmá-
nyi adminisztrációval, a felsõoktatási információs rend-
szer felé történõ adatközléssel, a felvételi eljárás lebonyo-
lításával kapcsolatos feladatokat,

ab) azt, hogy a kérelmezõ felsõoktatási intézmény a
képzésre felvételt nyert és beiratkozott személyekkel a
hallgatói jogviszonyt létrehozza,

ac) a társintézményekben a hallgatókat megilletõ jogo-
kat és az õket terhelõ kötelezettségeket,

ad) azt, hogy a társintézményekben folytatott képzés a
kérelmezõ felsõoktatási intézmény szempontjából a felsõ-

oktatási törvény szerinti részképzés, melyet a kérelmezõ
intézmény automatikusan engedélyezettnek tekint és köte-
lezettséget vállal a társintézményekben a közös képzés
keretében teljesített követelmények elismerésére,

ae) a részképzés támogatásának rendjét,
af) azt, hogy közös vagy többes oklevél kiadására

kerül-e sor,
b) a külföldi felsõoktatási intézmény állami elismeré-

sének igazolását.
(7) Magyar felsõoktatási intézmény által magyar felsõ-

oktatási intézménnyel indítandó közös képzés esetén a ké-
relemhez mellékelni kell továbbá az intézmények között
létrejött megállapodás szövegét, mely tartalmazza:

a) az állami támogatás és a bevételek megosztását,
b) azt, hogy melyik az az intézmény, amelyik ellátja a

tanulmányi adminisztrációval, a felsõoktatási információs
rendszer felé történõ adatközléssel, a felvételi eljárás lebo-
nyolításával, az oklevél kiadásával kapcsolatos felada-
tokat,

c) azt, hogy a közös képzésben részt vevõ felsõoktatási
intézmények a képzésre felvételt nyert és beiratkozott sze-
mélyekkel a hallgatói jogviszonyt létrehozza,

d) azt, hogy a társintézményekben folytatott képzés a
b) pont szerinti felsõoktatási intézmény szempontjából a
felsõoktatási törvény szerinti részképzés, melyet a kérel-
mezõ intézmény automatikusan engedélyezettnek tekint
és kötelezettséget vállal a társintézményekben a közös
képzés keretében teljesített követelmények elismerésére.

29/F. § (1) A felsõoktatási intézmény rektora kérelmezi a
felsõfokú szakképzés indításának nyilvántartásba vételét.

(2) A kérelemhez csatolni kell
a) a felsõfokú szakképzés indítására vonatkozó doku-

mentációt, valamint;
b) a felsõfokú szakképzés indítását jóváhagyó szená-

tusi határozatot.
(3) A felsõfokú szakképzés a Hivatal által történõ nyil-

vántartásba vételt követõen indítható. A nyilvántartásba
vételi eljárás része – szükség szerint – a képzésben együtt-
mûködõ más szervezetekkel történõ együttmûködés nyil-
vántartásba vétele.

29/G. § (1) A fenntartó kezdeményezi a Hivatalnál az
állami elismerés visszavonásával kapcsolatos eljárás meg-
indítását a felsõoktatási intézmény

a) jogutód nélküli megszüntetésérõl hozott döntését,
b) megszüntetése feltételeinek fennállásáról szóló jog-

erõs bírósági határozat jogerõre emelkedését,
c) fenntartói jogok gyakorlási jogának megszûnésérõl

szóló döntés meghozatalát
követõ 15 napon belül.

(2) A felsõoktatási intézmény fenntartója az (1) bekez-
dés a) pontja szerinti kérelméhez mellékeli

a) döntését és annak indokolását;
b) a nem kifutó rendszerû megszüntetés esetén – hatá-

lyos megállapodás hiányában – a hallgatókat átvevõ felsõ-
oktatási intézménnyel kötött megállapodást.
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(3) A miniszter, amennyiben kezdeményezésére a felsõ-
oktatási törvény 105. §-ának (2) bekezdése alapján a bíró-
ság megállapította, hogy fennállnak a felsõoktatási intéz-
mény megszüntetésének feltételei, a bíróság jogerõs hatá-
rozatát, annak jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül
megküldi a Hivatalnak.

(4) A Hivatal hatósági ellenõrzés eredményeként álla-
pítja meg, hogy nem állami felsõoktatási intézmény ese-
tében a felsõoktatási törvény 37. § (2) bekezdésének
b)–d) pontjában meghatározott feltételek fennállnak.

(5) A Hivatal
a) a bejelentés, megállapítás alapján az állami elisme-

rés visszavonása tárgyában indított eljárását követõen,
b) egyesülés, szétválás, kiválás, beolvadás esetén a fel-

sõoktatási intézmény mûködési engedélyének visszavoná-
sáról, az új felsõoktatási intézmény mûködési engedélyé-
nek kiadásáról szóló határozatával együtt
kezdeményezéssel él a miniszter felé [felsõoktatási tör-
vény 36. §-ának (5) és (7)–(9) bekezdése, 37. §-ának
(4)–(5) és (8) bekezdése].

(6) A Hivatal az állami elismerés visszavonásáról szóló
törvény kihirdetését követõen, a törvény hatálybalépésé-
nek napjával törli nyilvántartásából az érintett felsõokta-
tási intézményt. A Hivatal az állami elismerés megtagadá-
sáról szóló döntés napjával törli nyilvántartásából az érin-
tett felsõoktatási intézményt.

29/H. § (1) A Hivatal a közhasznúsági nyilvántartásba
vétellel, annak módosításával, törlésével kapcsolatos jog-
erõs határozatát megküldi az ügyészség részére.

(2) A Hivatal a költségvetési szervként mûködõ felsõ-
oktatási intézmény esetében a nyilvántartásba történõ be-
jegyzésrõl, törlésrõl szóló jogerõs határozatának megkül-
désével értesíti a törzskönyvi nyilvántartást vezetõ szer-
vet.

(3) Ha a felsõoktatási intézmény alapító okiratában fog-
laltak alapján felnõttképzésben vehet részt, a Hivatal a
külön jogszabályban rögzített adatokat megküldi a Fel-
nõttképzési Akkreditáló Testület részére.

(4) A Hivatal a felsõoktatási intézmény nyilvántartásba
vételével, átalakulásával, nyilvántartásból törlésével kap-
csolatos jogerõs határozatát az Oktatási Közlönyben köz-
zéteszi.

29/I. § (1) A Hivatal a nem állami felsõoktatási intézmé-
nyek fenntartói tevékenysége, valamint a külföldi felsõ-
oktatási intézmények mûködése feletti törvényességi
ellenõrzés keretében (a továbbiakban: miniszteri törvé-
nyességi ellenõrzés) a miniszter utasítására ellenõrzést
folytat le [felsõoktatási törvény 105. §-ának (4) bekezdése,
116. §-ának (2) bekezdése]. A Hivatal jogszabálysértés
esetén köteles erre felhívni a miniszter figyelmét, aki nyolc
napon belül dönt a miniszteri törvényességi ellenõrzés
lefolytatásáról.

(2) A Hivatal az ellenõrzés során vizsgálja a jogszabály-
ban foglalt rendelkezések, az intézményi dokumentumok-

ban, a mûködési engedélyben foglaltak, a fenntartói köte-
lezettségek megtartását.

(3) A miniszteri törvényességi ellenõrzés keretében
végzett ellenõrzése befejezésekor a Hivatal jelentést
készít.

(4) A Hivatal az ellenõrzés eredményérõl szóló jelentést
megküldi a fenntartó részére, aki arra kézhezvételtõl szá-
mított tizenöt napon belül észrevételt tehet. A fenntartói
észrevételt, és az el nem fogadott észrevételek indokait tar-
talmazó vizsgálati jelentést a Hivatal megküldi a minisz-
ternek, aki annak kézhezvételétõl számított harminc napon
belül hozza meg a törvényességi ellenõrzési jogkörében
hozott határozatát.

(5) A miniszter az eljárást lezáró döntését megküldi
a fenntartó, a Hivatal és az ügyészség részére.

(6) A miniszter – a felsõoktatási törvény 105. §-a és
116. §-ának (2) bekezdés szerinti, a Hivatal közremûködé-
sével lefolytatott – törvényességi ellenõrzési jogkörében
határozatát, a Hivatal eljárását is beleértve, az ellenõrzés
elrendelésétõl számított százhúsz napon belül hozza meg.

29/J. § (1) A Hivatal felsõoktatási ellenõrzési feladatait
az elnök által kiadott éves munkaterv, illetve az elnök
egyedi döntése alapján végzi.”

(3) A VHR. 7. számú melléklete III. A. részének
1. m) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A. Felsõoktatási intézmények
1. az alapító okiratban szereplõ és ahhoz kapcsolódó

adatok:]
„m) az intézmény szervezeti tagolása”.

(4) A VHR. 7. számú melléklete III. A. részének 2. pont-
ja a következõ e) ponttal egészül ki:

[A. Felsõoktatási intézmények
1. további intézményi adatok:]
„e) a képzési és kutatási tevékenységhez kapcsolódó

nemzetközi mobilitási megállapodásokról az együttmûkö-
dõ szervezet típusa, hivatalos neve, székelyének címe,
a megállapodás célja, kelte, kezdetem tervezett vége, eset-
leges nemzetközi kerete és a negyedévenkénti megvalósu-
lása (beutazó és kiutazó létszám, annak jellege és tudo-
mányága)”

(5) A VHR. 7. számú melléklete III. A. részének 3. pont-
ja a következõ l) alponttal egészül ki:

[A. Felsõoktatási intézmények
1. az intézmény által bejelentett képzések (felsõfokú

szakképzések, alapszakok, mesterszakok, doktori iskolák,
szakirányú továbbképzések, egyetemi és fõiskolai szintû
szakok) adatai:]

„l) a képzés nyelve.”

(6) A VHR. 10. számú mellékletének II/A–II/D pontja
helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(7) A VHR. 10. számú mellékletének VI. pontjában a
„Specializáció” szövegrész helyébe a „Képzéshez tartozó
specializáció” szövegrész lép.
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(8) A VHR. 10. számú mellékletének VI. pontja kiegé-
szül az alábbi szövegrésszel:

[Az oklevélben használható záradékok]
„Idegen nyelven folyó képzés esetében:
A képzést és a záróvizsgát az oklevél tulajdonosa …

nyelven teljesítette.”

A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól
és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

17. §

(1) A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól
és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007.
(III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TJ.) 10. §-a
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A 7. § aa) és be) pontjában meghatározott jogcíme-
ken az államilag támogatott teljes idejû alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsõfo-
kú szakképzésben részt vevõ hallgató részesülhet támoga-
tásban. A 7. § ab) pontjában meghatározott jogcímen a tel-
jes idejû alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben,
mesterképzésben részt vevõ hallgató részesülhet. A 7. §
ac) pontjában meghatározott jogcímen a teljes idejû alap-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzés-
ben, felsõfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben
részt vevõ hallgató részesülhet támogatásban. A 7. §
c) pontjában meghatározott jogcímen kizárólag az állami-
lag támogatott teljes idejû doktori képzésben részt vevõ
hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § bd) pontjában
meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes ide-
jû alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és mes-
terképzésben, illetve a résztanulmányokat folytató hall-
gató részesülhet támogatásban. A 7. § ba)–bb) pontjaiban
meghatározott jogcímeken a szociális juttatásokra jogosult
hallgató részesülhet támogatásban.”

(2) A TJ. 16. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„b) halmozottan hátrányos helyzetû, vagy”

(3) A TJ. 16. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének
mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói
normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a 26–26/A. §
szerinti – nem a részképzés idejére adományozott – ösz-
töndíjban részesül.”

(3) A TJ. 21. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(1) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor
figyelembe kell venni]

„a) az egy lakásban életvitelszerûen együtt lakó, ott
bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezõk számát
és jövedelmi helyzetét;”

(4) A TJ. 25. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A pályázat
a) a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó magyar

állampolgárok számára az anyanyelven – az adott ország-
gal kötött kétoldalú nemzetközi szerzõdésben meghatáro-
zottak szerint –

b) külföldi teljes vagy részképzés keretében
államilag elismert felsõoktatási intézményben folytatott
tanulmányok segítését szolgálja.”.

(5) A TJ. 25. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A pályázatokat a Balassi Bálint Intézethez kell be-
nyújtani, amely rangsorolja azokat. Az oktatási és kulturá-
lis miniszter a rangsorolás és a (4) bekezdésben megállapí-
tott elvek alapján – szükség szerint szakértõk bevonásá-
val – dönt a pályázatokról, értesíti a pályázót, és hallgató
esetén a felsõoktatási intézményt is.”

(6) A TJ. 26/A. §-a kiegészül a következõ (6) bekez-
déssel:

„(6) A kedvezménytörvény alapján részképzésben részt
vevõ nem magyar állampolgárok esetében a 26. §-ának
(1)–(5) bekezdése rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az
eltéréssel, hogy az adományozott ösztöndíj a részképzés
idõtartamára szól.”

(7) A TJ. 36. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerint mentesülõk esetében a kép-
zés költségvetési támogatása a felsõoktatási intézmény
által lejelentett létszámból a felsõoktatási intézmények
képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján
történõ finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm.
rendelet 4. § (1)–(2) bekezdések szerint számított összeg.
Szakirányú továbbképzés esetében az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium teszi közzé a szakok két finanszírozási
csoportba történõ besorolását. Az adott hallgató után járó
támogatás összege nem haladhatja meg a hallgató által fel-
vett szak megállapított költségtérítését.”

A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint
a szakindítás eljárási rendjérõl szóló

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

18. §

(1) A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint
a szakindítás eljárási rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: BR.) 1. számú melléklete
helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(2) A BR. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 3. szá-
mú melléklete lép.

(3) A BR. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 4. szá-
mú melléklete lép.
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Az Oktatási Hivatalról szóló
307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. §

(1) Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: OHR.) 4. §-ának (3) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Hivatal mûködésére, belsõ és külsõ kapcsolataira
vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mûködési sza-
bályzat határozza meg. A Hivatal a feladatait éves munka-
terv alapján végzi. Az éves munkatervet az elnök adja ki
azzal, hogy a közoktatási hatósági ellenõrzési munkaterv
kiadásához szükséges az oktatásért felelõs miniszter jóvá-
hagyása.”

(2) Az OHR. 4/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„4/A. § A Kormány a Hivatalt jelöli ki
a) a Kt. szerinti közoktatási feladatkörében eljáró okta-

tási hivatal és a közoktatási információs iroda feladatainak
ellátására;

b) az Ftv. szerinti felsõoktatási információs rendszer
mûködéséért felelõs szerv és a felsõoktatási intézmények
nyilvántartását vezetõ szerv mûködtetésére.”

20. §

(1) Az OHR. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal az ágazati irányítás keretében közokta-
tási állami ellenõrzés szerveként

a) ellátja az országos mérés, értékelés feladatait
[Kt. 99. §-ának (3) bekezdése],

b) országos és regionális szakmai ellenõrzést végez
[Kt. 99. §-ának (3) bekezdése],

c) hatósági ellenõrzési feladatokat lát el [Kt. 95/A. §-ának
(4) bekezdése],

d) szabálysértési hatóságként jár el [Kt. 95/A. §-a
(6) bekezdésének d) pontja].”

(2) Az OHR. 5. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) A Hivatal – a Kt. 72. §-ának (2) bekezdése alapján –
gondoskodik a bizonyítványnyomtatvány kiállításának
alapjául szolgáló nyomtatványok engedélyezésének elõ-
készítésérõl és a bizonyítványok elõállításáról.”

21. §

(1) Az OHR. 12. §-a a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) A Hivatal – a közigazgatási hivatal vezetõjének
megkeresésére – szakmai és módszertani segítséget nyújt a
közoktatást érintõ törvényességi ellenõrzés feladataiban.”

(2) Az OHR. 13. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„a) a tankönyvvé nyilvánításról, illetve tankönyvvé
nyilvánítási kérelem elutasításáról, valamint a tankönyv-
jegyzékre való felvételrõl, illetve a tankönyvjegyzékre
való felvétel iránti kérelem elutasításáról, a miniszter ha-
táskörébe nem tartozó szakképesítések szakmai tanköny-
vei tekintetében a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi
XXXVII. törvény 2. §-ának (6) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével;”

22. §

Az OHR. 38. §-ának (1) bekezdése aa)–ab) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Hivatal ekvivalencia és információs központként
a) hatósági jogkörében]
„aa) külön jogszabályban meghatározott körben elis-

meri az általános iskolai és középiskolai bizonyítványok,
valamint a felsõfokú oklevelek és tudományos fokozatok
által tanúsított végzettségi szintet, továbbá az alap-, kö-
zép- és felsõfokú szakképesítéseket és az általa mûködte-
tett szakbizottságok közremûködésével a felsõfokú vég-
zettséghez kapcsolódó szakképzettségeket,

ab) jogszabályban meghatározottak szerint hivatalos
tájékoztatást ad (bel- és külföldi szerveknek és személyek-
nek egyaránt) a külföldi oktatási rendszerekrõl, a külföldi
köz- és felsõoktatási intézményekrõl, a felsõfokú végzett-
séget tanúsító oklevelek megszerzésének feltételeirõl”

23. §

Az OHR. 42. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E rendelet 38. § (1) bekezdés bf) pontja a szakmai

képesítések elismerésérõl szóló, az Európai Parlament és
a Tanács 2005/36/EK irányelve 56. cikke (4) bekezdésé-
nek való megfelelést szolgálja.”

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben

eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint
a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások
felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

módosítása

24. §

(1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésé-
rõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben
eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi
kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet
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a) 2. §-ának (1) bekezdésében az „E rendelet mellék-
lete” szövegrész helyébe az „E rendelet 1. számú mellék-
lete” szövegrész lép;

b) 1. számú melléklete helyébe az e rendelet 5. számú
melléklete lép.

(2) Az (1) és e rendelet 5. számú melléklete – a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi
C. törvény rendelkezéseivel együtt – a szakmai képesíté-
sek elismerésérõl szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2005/36/EK irányelve 7. cikk (1) és (4) bekezdésének,
valamint 56. cikke (3) bekezdésének való megfelelést
szolgálja.

Záró rendelkezések

25. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az FR. 3. §-ának (6) bekezdésében, az FR. 8. §-a

(3) bekezdése a) pontjában az „és az OFIK” szövegrész
helyébe az „és a Hivatal” szövegrész lép;

b) az FR. 9. §-a (2) bekezdése b) pontjában az „az
OFIK” szövegrész helyébe az „az Educatio Kht.” szöveg-
rész lép;

c) az FR. 27. §-ának (2)–(3) bekezdésében, 28. §-ának
(1) bekezdésében az „az OFIK” szövegrész helyébe az „az
Educatio Kht.” szövegrész lép;

d) a TJ. 25. §-ának (3) bekezdésében, 26. §-ának (5) be-
kezdésében, 26/A. §-ának (3) bekezdésében, valamint
27. §-ának (2) bekezdésében az „az oktatási és kulturális
miniszter által kijelölt szervezet” szövegrész helyébe az
„a Balassi Intézet” szövegrész lép;

e) a VHR 15/D. §-a (4) bekezdésének d) pontjában az
„értékelésre vonatkozó” szövegrész helyébe a „tárgyfelvé-
telre vonatkozó” szövegrész lép;

f) az OHR. 1. §-ának (1) bekezdésében a „meghatáro-
zott” szövegrész helyébe a „és külön jogszabályban meg-
határozott” szövegrész, az OHR. 7. §-ának f) pontjában
a „Kt. 131. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe a
„Kt. 131. § (7) bekezdése” szövegrész lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az FR. 26. §-a (2) bekezdésének d) pontja, valamint
46. §-ának (2) bekezdése;

b) az OHR.
ba) 5. §-ának (1)–(3) bekezdésében, a 6–9. § felvezetõ

szövegében, a 10. §-ában, a 11. § felvezetõ szövegében, a
12. §-ának (1) bekezdésében, a 12. §-ának (2) bekezdése
felvezetõ szövegében, a 13. §-ának (1)–(2) bekezdése fel-
vezetõ szövegében, a 13. §-ának (3) bekezdésében, a
13. §-ának (4) bekezdése felvezetõ szövegében, a
13. §-ának (5)–(6) bekezdésében, a 14. §-ának felvezetõ
szövegében, továbbá 1. számú mellékletének címében a
„közoktatási értékelési és vizsgaközpontként” szövegrész,

bb) 11. §-ának c) pontjában „a Kt. 95/A. §-ának (9) be-
kezdésében foglaltak alapján” szövegrész,

bc) 18. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában a „hatá-
rozattal” szövegrész,

bd) a 18. §-ának (1) bekezdése, 19–37. §-a, valamint
40. §-a és azt megelõzõ alcím;

c) a VHR. 3. §-a (3) bekezdésének m) pontja, 3. §-a
(3) bekezdésének f) pontja, 4. §-a (1) bekezdésének
c) pontja;

d) a TJ. 18. §-a (2) bekezdésének „és szociális juttatás-
ra jogosultak”, valamint a 26. §-ának (7) bekezdésének a
„vagy a kedvezménytörvény” szövegrésze.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a doktori
iskola létesítésének eljárási rendjérõl és a doktori fokozat
megszerzésének feltételeirõl szóló 33/2007. (III. 7.) Korm.
rendelet 10. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(9) A felsõoktatási intézmény a doktori tanács által
odaítélt doktori fokozatról a doktori törzslapon rögzített
határozat alapján a tudományterületet, tudományágat,
illetve mûvészeti ágat is megjelölõ oklevelet állít ki és tel-
jesíti a teljes adatközlési kötelezettségét a felsõoktatási
információs rendszer felé.”

(5) E rendelet elõírásait a folyamatban levõ eljárásokra
is alkalmazni kell.

(6) E rendelet 2008. szeptember 30-án veszti hatályát.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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1. számú melléklet a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelethez

II. Oktatói, kutatói, tanári nyilatkozat

II/A. Az intézmény mûködési feltételeinek meglétének mérlegeléséhez adott nyilatkozat

Alulírott ... (név) (születési név: ..., anyja születési neve: ..., születési hely és idõ: ...) felhatalmazom a ... nevû, ... intéz-
ményi azonosítójú felsõoktatási intézményt, hogy

a) a mûködési feltételek mérlegelése és a felsõoktatási törvény szerinti normatív állami költségvetési támogatás meg-
állapítása során

b) a mûködési feltételek mérlegelése során
figyelembe vegyen.

Tudomásul veszem, hogy az a) pont választása esetén nyilatkozatom megtételét követõen, annak visszavonásáig
– a fenti felsõoktatási intézménytõl eltérõ magyar felsõoktatási intézmény által 2007. szeptember 1. után kezdemé-

nyezett szakindítási vagy doktori iskola létesítésére irányuló eljárás során,
– a fenti felsõoktatási intézménytõl eltérõ magyar felsõoktatási intézmény létesítésére irányuló 2007. szeptember 1.

után kezdeményezett eljárás során, valamint
– 2010. szeptember 1-jét követõen a fenti felsõoktatási intézménytõl eltérõ magyar felsõoktatási intézmény mûködési

engedélyezése, MAB eljárása során
nem vehetnek figyelembe.

Tudomásul veszem, hogy a b) pont választása esetén nyilatkozatom megtételét követõen, annak visszavonásáig a fent
megjelölt intézmény által

– 2007. szeptember 1-jét követõen kezdeményezett szakindítási vagy doktori iskola létesítésére irányuló eljárás
– 2010. szeptember 1-jét követõen kezdeményezett a mûködési engedélyezésre, MAB eljárásra irányuló kérelem

elbírálása
során nem vehetnek figyelemben.

Tudomásul veszem, hogy a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásai szerint nyilatkozatom megté-
telét a megjelölt intézmény a felsõoktatási információs rendszer felé jelenti.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben egyidejûleg több, egymásnak ellentmondó vagy a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvénnyel ellentétes nyilatkozatot tettem, egyik nyilatkozatomat sem veszik figyelembe.

Dátum, aláírás

II/B. Az intézmény mûködési feltételei meglétének mérlegeléséhez adott nyilatkozat visszavonása

Alulírott .... (név) (születési név: ..., anyja születési neve: ..., születési hely és idõ: ...) a ... nevû, ... intézményi azonosí-
tójú felsõoktatási intézmény részére

a) a mûködési feltételek meglétének mérlegeléséhez és a költségvetési támogatáshoz
b) a mûködési feltételek megléte mérlegeléséhez

adott nyilatkozatomat ... dátummal visszavonom.
Tudomásul veszem, hogy a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásai szerint nyilatkozatom megté-

telét a megjelölt intézmény a felsõoktatási információs rendszer felé jelenti.
Dátum, aláírás
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2. számú melléklet a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez]

A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjainak jegyzéke

Képzési
terület

Képzési ág Alapképzési szakok

Szakhoz
rendelt

kreditek
száma

agrár agrár mûszaki földmérõ és földrendezõ mérnöki* 180+30

mezõgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki*

tájrendezõ és kertépítõ mérnöki*

erdõmérnöki erdõmérnöki* 180+30

gazdasági, vidékfejlesztési és
informatikus agrármérnöki

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki*

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki*

élelmiszer- és kertészmérnöki élelmiszermérnöki* 180+30

kertészmérnöki*

környezetgazdálkodási és
természetvédelmi mérnöki

környezetgazdálkodási agrármérnöki* 180+30

természetvédelmi mérnöki*

vadgazda mérnöki*

mezõgazdasági állattenyésztõ mérnöki* 180+30

mezõgazdasági mérnöki*

mezõgazdasági szakoktató*

növénytermesztõ mérnöki*

bölcsészet-
tudomány

magyar magyar (pl. drámapedagógia, eszperantó, észt, finn, finnugor,
folklorisztika, irodalomtudomány, mûvelõdéstudomány,
nyelvmentor, nyelvtechnológia, színháztörténet, ügyvitel, neolatin
szakirányok)

180

történelem történelem (pl. történelem, levéltár, muzeológia, régészet
szakirányok)

180

néprajz

modern filológia anglisztika (pl. angol, amerikanisztika szakirányok) 180

germanisztika (pl. német, német nemzetiségi, néderlandisztika,
skandinavisztika szakirányok)

romanisztika (pl. francia, olasz, portugál, román/román
nemzetiségi, spanyol szakirányok)

romológia

szlavisztika (pl. orosz, bolgár, cseh, lengyel, horvát/nemzetiségi,
szerb/nemzetiségi, szlovák/nemzetiségi, szlovén/nemzetiségi,
ukrán/nemzetiségi szakirányok)

ókori és keleti filológia ókori nyelvek és kultúrák (asszíriológia, egyiptológia,
klasszika-filológia [latin, ógörög] szakirányok)

180

keleti nyelvek és kultúrák (pl. altajisztika, arab, hebraisztika,
indológia, iranisztika, japán, kínai, koreai, mongol, tibeti, török,
újgörög szakirányok)

pedagógia és pszichológia andragógia (pl. felnõttképzési szervezõ, munkavállalási tanácsadó,
mûvelõdésszervezõ, személyügyi szervezõ szakirányok)

180

pedagógia

pszichológia

szabad bölcsészet szabad bölcsészet (pl. filozófia, esztétika, etika, vallástudomány,
filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció és médiatudomány,
mûvészettörténet, elméleti nyelvészet szakirányok)

180
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Képzési
terület

Képzési ág Alapképzési szakok

Szakhoz
rendelt

kreditek
száma

társadalom
tudomány

politikatudomány nemzetközi tanulmányok 180

politológia

szociális szociális munka* 180+30

szociálpedagógia*

foglalkozási rehabilitáció* 180

társadalomismeret informatikus könyvtáros 180

kommunikáció és médiatudomány

kulturális antropológia

szociológia

társadalmi tanulmányok

informatika informatikai gazdaságinformatikus* 210

mérnökinformatikus* 210

programtervezõ informatikus* 180

jogi és
igazgatási

igazgatási bûnügyi igazgatási (pl. bûnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi
nyomozó, pénzügyi nyomozó szakirányokkal)

180

igazgatásszervezõ

igazságügyi igazgatási

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

nemzetközi igazgatási

rendészeti igazgatási (pl. biztonsági, büntetés- végrehajtási,
határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi,
közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és jövedéki
igazgatási szakirányokkal)

nemzet-
védelmi és
katonai

védelmi biztonság- és védelempolitikai 180

büntetés-végrehajtási nevelõ

határrendészeti és -védelmi vezetõi

nemzetbiztonsági

védelmi igazgatási

katonai katonai vezetõi 210

katonai gazdálkodási

gazdaság-
tudományok

közgazdasági alkalmazott közgazdaságtan 180

gazdaságelemzés

közszolgálati

üzleti gazdálkodási és menedzsment* 180+30

kereskedelem és marketing* 180+30

emberi erõforrások 180

nemzetközi gazdálkodás* 180+30

pénzügy és számvitel* 180+30

turizmus-vendéglátás* 180+30

üzleti szakoktató* 180+30

mûszaki anyag-, fa- és könnyûipari mérnöki anyagmérnöki* 210

faipari mérnöki*

könnyûipari mérnöki*

bio-, környezet- és vegyészmérnöki biomérnöki* 210

környezetmérnöki*

vegyészmérnöki*

molekuláris bionika*
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Képzési
terület

Képzési ág Alapképzési szakok

Szakhoz
rendelt

kreditek
száma

építõmérnöki és mûszaki földtudományi építõmérnöki* 240

mûszaki földtudományi* 210

építészmérnök, ipari termék- és
formatervezõ mérnöki

építészmérnöki* 240

ipari termék- és formatervezõ mérnöki* 210

gépész-, közlekedés-, mechatronikai
mérnöki

gépészmérnöki* 210

közlekedésmérnöki*

mechatronikai mérnöki*

had- és biztonságtechnikai mérnöki had- és biztonságtechnikai mérnöki* 210

villamos- és energetikai mérnöki energetikai mérnöki* 210

villamosmérnöki*

mûszaki menedzser, mûszaki
szakoktató

mûszaki menedzser 210

mûszaki szakoktató*

orvos- és
egészség-
tudomány

egészségtudományi ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentõtiszt,
szülésznõ szakirányokkal)*

240

egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenõr és
védõnõ szakirányokkal)*

egészségügyi szervezõ (egészségbiztosítás, egészségügyi
ügyvitelszervezõ, egészségturizmus- szervezõ szakirányokkal)*

210

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
(orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, képalkotó
diagnosztika, orvosi kutatólaboratóriumi analitikus, optometria
szakirányokkal)*

240

pedagógus-
képzés

óvodapedagógus, tanító óvodapedagógus (nemzetiségi szakiránnyal) 180

tanító (nemzetiségi szakiránnyal) 240

konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányokkal)

gyógypedagógia gyógypedagógia (értelmileg akadályozottak pedagógiája,
tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallássérültek
pedagógiája, logopédia, látássérültek pedagógiája,
szomatopedagógia, pszichopedagógia szakirányokkal)*

210+30

sport-
tudomány

sport
testkultúra

testnevelõ-edzõ 180

sportszervezõ

rekreációszervezés és egészségfejlesztés

humánkineziológia

természet-
tudomány

élõ természettudomány biológia* 180

élettelen természettudomány fizika* 180

kémia*

föld- és földrajztudományi földrajz* 180

földtudományi*

környezettudomány környezettan (pl. technika szakirány)* 180

matematikatudomány matematika* 180

természetismeret természetismeret* 180
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Képzési
terület

Képzési ág Alapképzési szakok

Szakhoz
rendelt

kreditek
száma

mûvészet építõmûvészet építõmûvészet* 180

iparmûvészet kerámiatervezés* 180

üvegtervezés*

fémmûvesség*

formatervezés*

textiltervezés (szövõ, kötõ, nyomó, ruha, öltözék-kiegészítés
szakirányokkal)*

tervezõgrafika*

fotográfia*

alkalmazott látványtervezés*

design- és mûvészetelmélet

képzõmûvészet képzõmûvészet elmélet 180

film- és videomûvészet mozgókép (adásrendezõ, adásrendezõ-szerkesztõ, vágó,
hangmester szakirányokkal)*

180

kameraman

gyártásszervezõ

televíziós mûsorkészítõ

animáció

zenemûvészet elõadómûvészet (klasszikus hangszer**, jazzhangszer**,
klasszikus ének, jazzének, zenekar- és kórusvezetés,
egyházzene**, népzene** szakirányokkal)

180

alkotómûvészet és muzikológia (zeneszerzés, jazz- zeneszerzés,
muzikológia, zeneelmélet, zeneismeret szakirányokkal)

180

táncmûvészet táncmûvész (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc,
színházi tánc szakirányokkal)

180

koreográfus 180

táncos és próbavezetõ (klasszikus balett, néptánc, moderntánc,
társastánc, kortárstánc, divattánc, színházi tánc szakirányokkal)

180

multimédia média design 180

multimédia programszerkesztõ

mûvészet-
közvetítés

zenekultúra ének-zene (népzene, egyházzene szakirányokkal) 180

vizuális kultúra kézmûves 180

környezetkultúra

plasztikai ábrázolás

képi ábrázolás

elektronikus ábrázolás

drámakultúra drámainstruktor 180

mozgóképkultúra mozgóképkultúra és médiaismeret 180

* A szak olyan, gyakorlatigényes alapképzési szak, amelyen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint legalább hat hétig tartó szak-
mai gyakorlatot kell szervezni külsõ szakmai gyakorló helyen, intézményben vagy gyakorlati képzésre alkalmas szervezetnél.
** Választható szakirányok:
klasszikus hangszer: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütõhangszerek, hegedû, mélyhegedû, gordonka, gordon,
hárfa, gitár, lant, cimbalom, csembaló, zongora, orgona, harmonika.
jazzhangszer: jazz-zongora, jazzbõgõ, jazzgitár, jazzbasszusgitár, jazztrombita, jazzharsona, jazzszaxofon, jazzdob
egyházzene: egyházzene-orgona, egyházzene-kórusvezetés
népzene: népi vonós (népi hegedû, népi brácsa, népi nagybõgõ-cselló-ütõgordon), népi pengetõs (citera-tambura-koboz-tekerõ), népi fúvós (népi furulya-
duda, népi-klarinét-tárogató), cimbalom, népi ének.
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3. számú melléklet a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez]

A ciklusokra bontott, osztott képzés és az egységes osztatlan képzés mesterképzési szakok jegyzéke1

Képzési terület Alapképzés szak
Teljes alapképzési szak
beszámításával induló

mesterképzési szak

Egységes, osztatlan
képzések

A mesterszakhoz
rendelt

kreditek száma

agrár3 állatorvosi2 300+30
földmérõ és földrendezõ
mérnöki

birtokrendezõ mérnöki 120

mezõgazdasági és
élelmiszeripari
gépészmérnöki

mezõgazdasági és
élelmiszeripari
gépészmérnöki4

120

tájrendezõ és kertépítõ
mérnöki

tájépítész mérnöki4 120

erdõmérnöki erdõmérnöki 120
gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki

gazdasági agrármérnöki4 120
vidékfejlesztési agrármérnöki

élelmiszer-mérnöki élelmiszermérnöki4 120
élelmiszerbiztonsági és
-minõségi mérnöki4

élelmiszer biotechnológus4

kertészmérnöki kertészmérnöki 120
szõlészeti és borászati
mérnöki4

díszkertészeti mérnöki4

környezetgazdálkodási
agrármérnöki

környezetgazdálkodási
agrármérnöki4

120

mezõgazdasági mérnöki mezõgazdasági
biotechnológus4

120

agrármérnöki
mezõgazdasági
vízgazdálkodási4

állattenyésztõ mérnöki állattenyésztõ mérnöki4 120
takarmányozási és
takarmánybiztonsági
mérnöki4

növénytermesztõ mérnöki növényorvosi4 120
növénytermesztõ mérnöki4

természetvédelmi mérnöki természetvédelmi mérnöki 120
vadgazda mérnöki vadgazda mérnöki 120

bölcsészettudomány magyar magyar nyelv és irodalom 120
finnugrisztika
irodalom- és kultúratudomány
nyelvtudomány
alkalmazott nyelvészet4

elméleti nyelvészet4

színháztudomány4

történelem történelem 120
levéltár
történeti muzeológia
régészet,
vallástörténet4

néprajz néprajz 120
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Képzési terület Alapképzés szak
Teljes alapképzési szak
beszámításával induló

mesterképzési szak

Egységes, osztatlan
képzések

A mesterszakhoz
rendelt

kreditek száma

anglisztika anglisztika 120
amerikanisztika

germanisztika német nyelv, irodalom és
kultúra

120

német nemzetiségi nyelv és
irodalom
néderlandisztika
skandinavisztika

romanisztika francia nyelv, irodalom és
kultúra

120

olasz nyelv, irodalom és
kultúra
portugál nyelv, irodalom és
kultúra
román nyelv, irodalom és
kultúra
spanyol nyelv, irodalom és
kultúra

romológia romológia 120
szlavisztika szlavisztika (pl. bolgár/

bolgár nemzetiségi, cseh,
szlovák/szlovák nemzetiségi,
horvát/horvát nemzetiségi,
lengyel/lengyel nemzetiségi,
orosz, szerb/szerb
nemzetiségi, szlovén/szlovén
nemzetiségi, ukrán/ukrán
nemzetiségi szakirányokkal)

120

bolgár nyelv és irodalom
cseh nyelv és irodalom
horvát nyelv és irodalom
lengyel nyelv és irodalom
orosz nyelv és irodalom
szerb nyelv és irodalom
szlovák nyelv és irodalom
szlovén nyelv és irodalom
ukrán nyelv és irodalom

keleti nyelvek és kultúrák keleti nyelvek és kultúrák
(pl. altajisztika, arabisztika,
iranisztika, japán, kínai,
mongol, turkológia
szakirányokkal)

120

altajisztika
monogolisztika
tibetológia
arabisztika
indológia
iranisztika
japanológia
turkológia
sinológia
buddhizmus
iszlám
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Képzési terület Alapképzés szak
Teljes alapképzési szak
beszámításával induló

mesterképzési szak

Egységes, osztatlan
képzések

A mesterszakhoz
rendelt

kreditek száma

ókori nyelvek és kultúrák ókori nyelvek és kultúrák
(pl. asszíriológia,
egyiptológia, hebraisztika,
indológia, klasszika-filológia:
latin, görög szakirányokkal)

120

klasszika filológia
hebraisztika
egyiptológia
asszíriológia

andragógia andragógia 120
emberi erõforrás tanácsadó
kulturális mediátor
pályatervezési tanácsadó

pedagógia neveléstudományi4 120
interkulturális pszichológia és
pedagógia4

pszichológia pszichológia 120
szabad bölcsészet mûvészettörténet 120

filozófia
esztétika
etika
vallástudomány
filmtudomány
fordító és tolmács4 120
reneszánsz tanulmányok 120

társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok nemzetközi tanulmányok 120
politológia politikai szakértõ4 120

politikatudomány4 120
szociális munka szociális munka4 120
szociálpedagógia szociálpolitika4 120
informatikus könyvtáros informatikus könyvtáros 120
kommunikáció és
médiatudomány

kommunikáció- és
médiatudomány4

120

kulturális antropológia kulturális antropológia4 120
szociológia szociológia4 120
társadalmi tanulmányok társadalmi nemek

tanulmánya4
120

survey statisztika
egészségpolitika, tervezés és
finanszírozás4

kisebbségpolitika4

kognitív tanulmányok4 120
informatika3 gazdaságinformatikus gazdaságinformatikus 120

mérnökinformatikus mérnökinformatikus 120
programtervezõ informatikus programtervezõ informatikus4 120

info-bionika4 120
orvosi biotechnológia4 120

jogi és igazgatási jogász 300
rendészeti igazgatási rendészeti vezetõ4 120
igazgatásszervezõ közigazgatási 120
nemzetközi igazgatási európai és nemzetközi

igazgatás4
120
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Képzési terület Alapképzés szak
Teljes alapképzési szak
beszámításával induló

mesterképzési szak

Egységes, osztatlan
képzések

A mesterszakhoz
rendelt

kreditek száma

nemzetvédelmi és
katonai

védelmi igazgatási védelmi igazgatási 120
biztonság- és
védelempolitikai

biztonság- és
védelempolitikai

120

nemzetbiztonsági nemzetbiztonsági 120
katonai vezetõi katonai vezetõi 90
büntetés-végrehajtási nevelõ büntetés-végrehajtási vezetõ 120
határrendészeti és -védelmi
vezetõi

határrendészeti és -védelmi
vezetõi

120

gazdaságtudományok alkalmazott közgazdaságtan közgazdasági elemzõ4 120
gazdaságelemzés gazdaság-matematikai elemzõ 120

biztosítási és pénzügyi
matematika4

közszolgálati közgazdálkodás és
közpolitika4

120

gazdálkodási és menedzsment Master of Business
Administration4 (MBA)

120

vállalkozásfejlesztés4

vezetés és szervezés
regionális és környezeti
gazdaságtan4

kereskedelem és marketing marketing4 120
logisztikai menedzsment4

nemzetközi gazdálkodás nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás

120

pénzügy és számvitel pénzügy 120
számvitel

turizmus és vendéglátás turizmus-menedzsment 120
mûszaki3 anyagmérnöki anyagmérnöki4 120

kohómérnöki4

fizikus mérnöki
faipari mérnöki faipari mérnöki 120
könnyûipari mérnöki könnyûipari mérnöki 120
biomérnöki ipari és környezetvédelmi

biomérnöki
120

élelmiszer-minõsítõ és
egészségvédõ biomérnöki
biomérnöki4

környezetmérnöki környezetmérnöki 120
vegyészmérnöki vegyészmérnöki4 120

gyógyszervegyész-mérnöki4

mûanyag- és száltechnológiai
mérnöki4

folyamatmérnöki
építõmérnöki szerkezet-építõmérnöki 90

infrastruktúra-építõmérnöki
földmérõ- és térinformatikai
mérnöki
településmérnöki4

tûzvédelmi mérnöki4

létesítménymérnöki4
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Képzési terület Alapképzés szak
Teljes alapképzési szak
beszámításával induló

mesterképzési szak

Egységes, osztatlan
képzések

A mesterszakhoz
rendelt

kreditek száma

mûszaki földtudományi bánya és geotechnikai
mérnöki

120

olaj- és gázmérnöki
hidrogeológus mérnöki4

elõkészítés-technikai mérnöki
földtudományi mérnöki

építész építész2 300
építészmérnöki építészmérnöki 90
ipari terméktervezõ mérnöki fa- és bútoripari

terméktervezõ mérnöki
120

ipari terméktervezõ mérnöki
forma- és vizuális
környezettervezõ mérnöki

120

gépészmérnöki gépészmérnöki 120
gépészeti modellezés4

épületgépészeti és
eljárástechnikai
gépészmérnöki4

közlekedésmérnöki közlekedésmérnöki 120
logisztikai mérnöki
jármûmérnöki

mechatronikai mérnöki mechatronikai mérnöki 120
had- és biztonságtechnikai
mérnöki

biztonságtechnikai mérnöki 120
katasztrófavédelmi mérnöki
katonai logisztikai4

védelmi vezetéstechnikai
rendszertervezõ4

energetikai mérnöki energetikai mérnöki 120
villamosmérnöki villamosmérnöki 120
mûszaki menedzser mûszaki menedzser 120

egészségügyi mérnöki 120
orvos- és egészség-
tudomány

általános orvos2 360
fogorvos2 300
gyógyszerész2 300

ápolás és betegellátás (ápoló,
dietetikus, gyógytornász,
mentõtiszt, szülésznõ
szakirányokkal)

ápolás és betegellátás4 90

egészségügyi gondozás és
prevenció (népegészségügyi
ellenõr és védõnõ
szakirányokkal)

népegészségügyi4 90
táplálkozástudományi4 120

egészségügyi szervezõ
(egészségbiztosítás,
egészségügyi
ügyvitelszervezõ,
egészségturizmus-szervezõ
szakirányokkal)

egészségügyi szervezés és
menedzsment

90

orvosi laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai
analitikus (orvosdiagnosztikai
analitikus, képalkotó
diagnosztika, orvosi kutató
laboratóriumi analitikus,
optometria szakirányokkal)

orvosi diagnosztika 90

3020 OKTATÁSI KÖZLÖNY 27. szám



Képzési terület Alapképzés szak
Teljes alapképzési szak
beszámításával induló

mesterképzési szak

Egységes, osztatlan
képzések

A mesterszakhoz
rendelt

kreditek száma

szociális munka egészségügyi szociális
munka4

120

egészségpszichológia 120
pedagógusképzés óvodapedagógus (nemzetiségi

szakirányokkal)
neveléstudományi4 90–120

tanító (nemzetiségi
szakirányokkal)
konduktor (óvodapedagógus,
tanító szakirányokkal)
gyógypedagógia gyógypedagógia 90

sporttudomány testnevelõ-edzõ szakedzõ4 120
sportszervezõ sportmenedzser 120
rekreáció szervezés és
egészségfejlesztés

rekreáció4 120

humánkineziológia humánkineziológia4 120
természettudomány biológia biológus 120

molekuláris biológia
hidrobiológus4

ökotoxikológus4

humánbiológia-antropológia
fizika csillagász4 120

fizikus
biofizikus4

kémia vegyész 120
földrajz geográfus 120
földtudományi geológus 120

meteorológus4

geofizikus4

földtudomány
térképész4

környezettan (pl. technika
szakirány)

környezettudomány4 120

matematika alkalmazott matematikus 120
matematikus
anyagtudomány4 120
természettudomány története
és filozófiája4

120

m
û
v
é
s
z
e
t

építõmûvészet3 építõmûvészet építõmûvész 120
építõmûvész2 300

iparmûvészet kerámiatervezés kerámiatervezõ-mûvész 120
üvegtervezés üvegtervezõ-mûvész 120
fémmûvesség fémmûves formatervezõ

mûvész
120

formatervezés ipari formatervezõ mûvész 120
termék formatervezõ mûvész
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Képzési terület Alapképzés szak
Teljes alapképzési szak
beszámításával induló

mesterképzési szak

Egységes, osztatlan
képzések

A mesterszakhoz
rendelt

kreditek száma

m
û
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é
s
z
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textiltervezés (szövõ, kötõ,
nyomó, ruha, öltözék-
kiegészítés szakirányokkal)

öltözéktervezõ mûvész 120
textiltervezõ mûvész

tervezõgrafika tervezõ grafikus mûvész 120
fotográfia fotográfustervezõ mûvész 120
alkalmazott látványtervezés látványtervezõ mûvész4 120
design- és mûvészetelmélet design- és mûvészetelmélet 120

design- és mûvészet-
menedzser
iparmûvész menedzser4 60

képzõmûvészet3 festõmûvész 300
szobrászmûvész 300
grafikusmûvész 300
restaurátormûvész 300
intermédia-mûvész 300

képzõmûvészet elmélet képzõmûvészet elmélet 120
képzõmûvész menedzser4 60

színházmûvészet színmûvész 300
színházrendezõ 300
színházi koreográfus 300
színházi dramaturg 300

színházmûvészeti menedzser4 60
film- és
videomûvészet

mozgókép (adásrendezõ,
adásrendezõ-szerkesztõ,
vágó, hangmester
szakirányokkal)

film- és televízió rendezõ
mûvész

120

kameraman film- és televízió operatõr
mûvész

120

televíziós mûsorkészítõ televíziós mûsorkészítõ
mûvész

120

animáció animáció rendezõ mûvész 120
gyártásszervezõ film- és televízió producer 120

filmdramaturg 300
filmmûvészeti menedzser4 60

zenemûvészet elõadómûvészet (klasszikus
hangszer, jazzhangszer,
klasszikus ének, jazzének,
zenekar- és kórusvezetés,
egyházzene, népzene
szakirányokkal)

klasszikus hangszermûvész
(fuvola, oboa, klarinét, fagott,
kürt, trombita, harsona, tuba,
ütõhangszerek, hegedû,
mélyhegedû, gordonka,
gordon, hárfa, gitár,
cimbalom, zongora,
zongorakísérõ-korrepetitor,
orgona, harmonika
szakirányokkal)

120

régi-zene hangszermûvész
(csembaló, barokk hegedû,
viola da gamba, barokk
gordonka, blockflõte, barokk
fuvola, barokk oboa, barokk
fagott, cornetto,
natúrtrombita, natúrkürt,
barokk harsona, lant
szakirányokkal)

120
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Képzési terület Alapképzés szak
Teljes alapképzési szak
beszámításával induló

mesterképzési szak

Egységes, osztatlan
képzések

A mesterszakhoz
rendelt

kreditek száma

m
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jazzhangszer-mûvész
(jazz-zongora, jazzbõgõ,
jazzgitár, jazz-basszusgitár,
jazztrombita, jazz-harsona,
jazzszaxofon, jazzdob
szakirányokkal)
klasszikus énekmûvész
(operaének és egyéb színpadi
énekes szakirányokkal)
régi-zene énekmûvész
jazzének-mûvész
karmester (zenekari
karmester, fúvós zenekari
karnagy szakirányokkal)
kóruskarnagy
egyházzene-mûvész
(egyházzene-orgonamûvész,
egyházzene-kóruskarnagy)

alkotómûvészet és
muzikológia (zeneszerzés,
jazz-zeneszerzés,
muzikológia, zeneelmélet,
zeneismeret szakirányokkal)

zeneszerzõ 120
jazz-zeneszerzõ
muzikológus
zeneteoretikus
zenemûvészeti színrevitel4

(zenei rendezõ, zenés
színpadi rendezõ, zenei
hangmester szakirányokkal)
Kodály-zenepedagógia4 60
zenemûvészeti menedzser4 60

táncmûvészet3 táncmûvész (klasszikus
balett, néptánc, moderntánc,
kortárstánc, színházi tánc
szakirányokkal)

klasszikus balettmûvész 120
néptáncmûvész4

moderntáncmûvész
kortárstáncmûvész
színházi táncmûvész

koreográfus koreográfus4 120
táncelmélet4

táncmûvészeti menedzser4 60
multimédia média design médiatervezõ mûvész 120

média látványtervezõ
mûvész

multimédia
programszerkesztõ

multimédia
programszerkesztõ,
programrendezõ mûvész

120

média menedzser4 60

1 A mesterképzési szakokról szóló melléklet nem tartalmazza a tanári mesterszakokat.
– A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülõen választható tanári mesterszakon szerezhetõ szakképzettségeket a 3. sz. melléklet tar-
talmazza a Nemzeti Alaptanterv szerinti mûveltségterületi és közismereti, szakmai, illetve mûvészeti tanári szakképzettségi bontásban. Az egyes képzési terü-
leteken, illetve képzési ágakban az alapképzési szakon, illetve annak szakirányain szerezhetõ szakképzettségek szerint differenciálódnak a tanári szakképzett-
ségek.
– Tanári szakképzettség – a rendeletben meghatározottak szerint – szerezhetõ mesterfokozat és szakképzettség birtokában vagy a mûvészeti területen a
mesterfokozat és nem tanári szakképzettség megszerzésére irányuló tanulmányokkal párhuzamosan is.
2 A szak olyan, gyakorlatigényes egységes, osztatlan mesterképzési szak, amelyen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint legalább
hat hétig tartó szakmai gyakorlatot kell szervezni külsõ szakmai gyakorló helyen, intézményben vagy gyakorlati képzésre alkalmas szervezetnél.
3 A szakképzés, illetve a mûvészeti szakképzés területén szerezhetõ tanári szakképzettségek megjelölése a mesterképzési szakon szerzett szakképzettségnek
megfelelõen: mérnöktanár, agrármémök-tanár, egészségügyi-tanár, közgazdásztanár, iparmûvésztanár, képzõmûvésztanár, zenemûvésztanár, táncmûvész-
tanár, színházmûvészeti tanár, filmmûvészeti tanár.
4 A mesterszak képzési és kimeneti követelményeirõl szóló miniszteri rendelet határozza meg azokat a további alapképzési szakokat, amelyre még az adott
mesterszak a teljes alapképzési szak beszámításával épül.

27. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3023



4. számú melléklet a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez]

A tanári mesterképzési szakon a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülõen választható
elsõ és második tanári szakképzettségek

Nevelés-oktatás területei Tanári szakképzettségek1

Mûveltségi területek elsõ közismereti tanári szakképzettségek2 kizárólag második tanári szakképzettségként
megszerezhetõ tanári szakképzettségek

magyar nyelv és irodalom magyartanár magyar mint idegen nyelv tanára nyelv- és
beszédfejlesztõ tanáridegen nyelv angoltanár

némettanár/német- és
nemzetiséginémet-tanár

franciatanár

olasztanár

spanyoltanár

romántanár/román- és
nemzetiségiromán-tanár

romológiatanár (romani nyelv és kultúra
vagy beás nyelv és kultúra)

orosztanár

bolgártanár/bolgár- és
nemzetiségibolgár-tanár

lengyeltanár/lengyel- és
nemzetiségilengyel-tanár

horváttanár/horvát- és
nemzetiségihorvát-tanár

szerbtanár/szerb- és nemzetiségiszerb-tanár

szlováktanár/szlovák- és
nemzetiségiszlovák-tanár

szlovéntanár/szlovén- és
nemzetiségiszlovén-tanár

ukrántanár/ukrán- és nemzetiségiukrán-tanár

latintanár

japántanár

kínaitanár

újgörögtanár/újgörög- és
nemzetiségigörög-tanár

ógörögtanár

hollandtanár

portugáltanár

matematika matematikatanár ábrázológeometria- és mûszakirajz-tanár

ember és társadalom történelemtanár filozófiatanár

kommunikációtanár etikatanár

ember és társadalom mûveltségterületi
tanár3

esztétikatanár

pedagógiatanár

hon- és népismerettanár

ember a természetben biológiatanár ember és természet mûveltségterületi tanár

kémiatanár

fizikatanár

természetismeret-tanár
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Nevelés-oktatás területei Tanári szakképzettségek1

Mûveltségi területek elsõ közismereti tanári szakképzettségek2 kizárólag második tanári szakképzettségként
megszerezhetõ tanári szakképzettségek

földünk-környezetünk földrajztanár

környezettan-tanár

mûvészetek ének-zene tanár mûvészettörténet-tanár

mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár

vizuális- és környezetkultúra-tanár

informatika informatikatanár

testnevelés és sport testnevelõ tanár gyógytestnevelõ tanár

egészségfejlesztés-tanár

életvitel és gyakorlati ismeretek technikatanár, háztartásgazdálkodás-tanár,
életviteli és gyakorlati ismeretek
mûveltségterületi tanár

Szakképzés mûvészeti szakképzés,
illetve alapfokú mûvészetoktatás területei

Elsõ szakmai vagy mûvészeti tanári
szakképzettségek

Kizárólag második tanári szakképzettségként
megszerezhetõ szakképzettségek

mûszaki, informatikai szakképzés mérnöktanár (a mûszaki, informatikai
képzési terület alapképzési szakjain
szerezhetõ szakképzettségek szerint)

agrár szakképzés agrár-mérnöktanár (az agrár képzési terület
alapképzési szakjain szerezhetõ
szakképzettségek szerint)

gazdasági szakképzés közgazdásztanár (elméleti gazdaságtan,
kereskedelem és marketing, pénzügy és
számvitel, turizmus-vendéglátás,
vállalkozási ismeretek szakirányok szerint)

ügyviteltanár

egészségügyi szakképzés egészségügyi tanár (az egészségtudományi
képzési ág alapképzési szakjain, illetve
szakirányain szerezhetõ szakképzettségek
szerint)

gyógypedagógiai gyógypedagógia-tanár
mûvészeti szakképzés,
alapfokúmûvészetoktatás

tanár (zenemûvészeti képzési ág alapképzési
szakjain, illetve szakirányain szerezhetõ
szakképzettségek szerint)

karvezetõtanár
zeneelmélet-improvizáció-tanár
egyházzene-tanár
népzenetanár
Kodály-zenepedagógia-tanár

színjátéktanár
bábjátéktanár
tánctanár (klasszikus balett, néptánc,

moderntánc, kortárstánc, színházi tánc,
társastánc, divattánc, tánctörténet és -elmélet
szakirányokkal)

Hitoktatási terület4 hittanár-nevelõ tanár

A közismereti és a szakmai, illetve
a mûvészeti nevelés-oktatás speciális
területei

szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár
(megjelölve az elsõ tanári szakképzettséget)
drámapedagógia-tanár
múzeumpedagógia-tanár
játék- és szabadidõ-szervezõ tanár
multikulturális nevelés tanára
fogyatékosok rekreációja-tanár
inkluzív nevelés tanára
család- és gyermekvédõ tanár
tanulási- és pályatanácsadási-tanár
tehetségfejlesztõ tanár

27. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3025



Szakképzés mûvészeti szakképzés,
illetve alapfokú mûvészetoktatás területei

Elsõ szakmai vagy mûvészeti tanári
szakképzettségek

Kizárólag második tanári szakképzettségként
megszerezhetõ szakképzettségek

kollégiumi nevelõtanár
pedagógiai értékelés és mérés tanára
tantervfejlesztõ tanár
minõségfejlesztés-tanár
andragógus tanár
könyvtárpedagógia-tanár

1 A második tanári szakképzettségként felvehetõ szakképzettségek – a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint – a nevelés-oktatás
más területén is kapcsolódhatnak az elsõként felvett tanári szakképzettséghez.
2 Az elsõként választható tanári szakképzettség – a tanári szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott feltételekkel – második tanári szakkép-
zettségként is választható.
3 A bölcsészettudományi képzési terület történelem, néprajz, pszichológia alapképzési szakján, a szabadbölcsészet alapképzési szak szakirányain, illetve
a társadalomtudományi képzési területen a szociális és a társadalomismeret képzési ág kulturális antropológia, kommunikáció és médiatudomány, szociológia,
társadalmi tanulmányok alapképzési szakján szerezhetõ szakképzettségekre épülõ tanári szakképzettség.
4 A hittanár-nevelõ szakképzettség a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra épülõen szerezhetõ, amely a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény képesítési elõírásai szerint jogosít pedagógus munkakör betöltésére. A hittanár-nevelõ tanár szakképzettségre a maximális hallgatói létszám
megállapítása szempontjából a hitéleti képzésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A szakképzés, illetve mûvészeti szakképzés területén mesterfokozatra és nem tanári szakképzettségre
épülõ tanári szakképzettségek1

Képzési terület Tanári szakképzettségek2

agrár agrármérnök tanár

informatika, mûszaki mérnöktanár

gazdaságtudományok közgazdásztanár

orvos- és egészségtudomány egészségügyi tanár

pedagógusképzés gyógypedagógus tanár3

mûvészet iparmûvészet iparmûvész-tanár

képzõmûvészet képzõmûvész-tanár

színházmûvészet színházmûvészeti tanár

film- és videomûvészet filmmûvészeti tanár

zenemûvészet zenemûvész-tanár

táncmûvészet táncmûvész-tanár

1 Tanári szakképzettség szerezhetõ mesterfokozat és szakképzettség birtokában vagy mûvészeti képzési területen a mesterfokozat és nem tanári szakképzett-
ség megszerzésére irányuló tanulmányokkal párhuzamosan is.
2 A tanári szakképzettségek a mesterfokozaton szerzett szakterületi szakképzettségek szerint differenciálódnak.
3 A tanári szakképzettség a mesterfokozatot adó nem tanári szakképzettséggel párhuzamosan vagy annak megszerzése után szerezhetõ két tanári szakképzett-
séget adó képzésben. A gyógypedagógus-tanár szakképzettség bármely közismereti tanári szakképzettséggel társítható.
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5. számú melléklet a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez]

Az elõzetes ellenõrzést végzõ hatóságok kijelölésérõl és az elõzetes ellenõrzési kötelezettség alá esõ
szolgáltatásokról

Sor-
szám

Szakmagyakorlási jogosultsággal végezhetõ tevékenység
megnevezése

Elõzetes ellenõrzést végzõ
elsõ fokú hatóságok

Elõzetes ellenõrzést végzõ
másodfokú hatóságok

1. Építészeti-mûszaki tervezõi tevékenység 2. § (2) bekezdése szerint 2. § (2) bekezdése szerint
2. Építésügyi mûszaki szakértõi tevékenység 2. § (2) bekezdése szerint 2. § (2) bekezdése szerint
3. Felelõs mûszaki vezetõi tevékenység 2. § (2) bekezdése szerint 2. § (2) bekezdése szerint
4. Építési mûszaki ellenõr tevékenység 2. § (2) bekezdése szerint 2. § (2) bekezdése szerint
5. Felvonó- és mozgólépcsõ ellenõri tevékenység Budapesti és Pest megyei

Mérnöki Kamara
Magyar Mérnöki Kamara

6. Felvonó- és mozgólépcsõ karbantartó-szerelõ tevékenység Budapesti és Pest megyei
Mérnöki Kamara

Magyar Mérnöki Kamara

7. Településtervezési tevékenység 2. § (2) bekezdése szerint 2. § (2) bekezdése szerint
8. Területrendezési tervezési tevékenység 2. § (2) bekezdése szerint 2. § (2) bekezdése szerint
9. Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõ

tevékenység
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

környezetvédelmi és vízügyi
miniszter

10. Jövedéki ügyintézõi tevékenység Vám- és Pénzügyõrség pénzügyminiszter
11. Könyvvizsgálói tevékenység Magyar Könyvvizsgálói

Kamara
Magyar Könyvvizsgálói
Kamara

12. Vámügynökség vezetõje, szakalkalmazottja és
vámkérdésekkel foglalkozó szakág vezetõje

Vám- és Pénzügyõrség pénzügyminiszter

13. Idegenvezetõ tevékenység Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

önkormányzati miniszter
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Az oktatási és kulturális miniszter
22/2008. (VIII. 6.) OKM

rendelete
a képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai

szakszolgálatokról szóló
14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 97. § b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 94. § (1) bekezdés b) és d) pont-
jában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgála-
tokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a további-
akban: R.) 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A nevelési tanácsadóban a vezetõi megbízás feltétele:)
„a) pszichológus, gyermekpszichiáter vagy gyógypeda-

gógus szakképesítés és”

2. §

Az R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) Ha a közoktatási intézmény vagy a 8. § (8) bekezdé-
sében, illetve a 9. § (1) bekezdésében felsorolt intézmény,
továbbá a családvédelemmel foglalkozó más szerv (a to-
vábbiakban együtt: családvédelmi intézmény) megítélése
szerint a gyermek, tanuló szakértõi vizsgálata szükséges,
behívja a szülõt, és az indok közlésével javasolja a szakértõi
vizsgálaton való részvételt. A megismerõ funkciók vagy a
viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége
vagy enyhe értelmi fogyatékosság vélelmezése esetén a ne-
velési-oktatási intézmény a szakértõi és rehabilitációs bi-
zottság által történõ vizsgálatra csak abban az esetben tehet
javaslatot, ha a gyermek, tanuló vizsgálatára a nevelési ta-
nácsadás keretében már sor került. Javaslatával egyidejûleg
köteles a szülõt tájékoztatni a vizsgálatok eredményei alap-
ján lehetséges következményekrõl, a szülõnek a vizsgálattal
és annak megállapításaival kapcsolatos jogairól.”



3. §

Az R. 14. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A szakértõi és rehabilitációs bizottság a sajátos ne-

velési igényû gyermek, tanuló részére nem jelölhet ki
olyan nevelési-oktatási intézményt, amellyel a vizsgálatá-
ban részt vevõ szakemberek közül bármelyik foglalkozta-
tási jogviszonyban áll.”

4. §

Az R. a következõ 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § A gyermek, tanuló érdekében a közoktatási

törvény 13. § (8) bekezdése alapján államigazgatási eljárás
megindítását kezdeményezi a nevelési-oktatási intézmény
vezetõje, ha a gyermek, tanuló iskolapszichológusi vizsgá-
laton való részvételének szükségességével a szülõ nem ért
egyet, illetve a vizsgálaton a gyermekével nem jelenik
meg.”

5. §

Az R. 22. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A nevelési tanácsadó szakvéleményét a nevelési

tanácsadó, illetve a nevelési tanácsadás feladatait is ellátó
egységes pedagógiai szakszolgálat vezetõje és a vizsgálat-
ban közremûködõ szakemberek írják alá.”

6. §

Az R. a következõ 26/B. §-sal egészül ki:
„26/B. § (1) A megismerõ funkciók vagy a viselkedés

fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és
súlyos rendellenességével küzdõ tanuló részére a közok-
tatási törvény 35. § (4) bekezdése alapján szervezett isko-
lai fejlesztõ foglalkoztatás heti idõkeretét nyolc fõs cso-
portokra kell meghatározni oly módon, hogy az ellátásra
jogosult tanulók számát elosztják nyolccal. A csoportra
jutó idõkeret akkor is felhasználható, ha az osztás alapján a
csoportban nincs nyolc tanuló. Ha a csoportot több külön-
bözõ évfolyamra járó tanulóból szervezik meg, és az egyes
évfolyamokra a közoktatási törvény 52. § (3) bekezdése
eltérõ mértékû heti kötelezõ tanórai foglalkozást állapít
meg, a fejlesztõ foglalkoztatás heti idõkeretét a magasabb
évfolyamra megállapított heti kötelezõ tanórai foglalkozás
alapján kell meghatározni.

(2) A megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésé-
nek organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos
rendellenességével küzdõ tanulók részére szervezett isko-
lai fejlesztõ foglalkoztatás, és a megismerõ funkciók vagy
a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ
tartós és súlyos rendellenességével küzdõ tanuló részére

biztosított egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs tanórai foglalkozás – a meghatározott fej-
lesztési cél elérését szolgáló fejlesztõ terápia, valamint az
annak végzésére jogosult szakember végzettségének és
szakképesítésének azonossága esetén – közös csoportban
is megszervezhetõ.

(3) Az iskolai fejlesztõ foglalkoztatás egyéni fejlesztési
terv alapján történik. Az iskola a fejlesztõ foglalkozásokat
központilag kiadott egyéni fejlõdési lapon dokumentálja.”

7. §

Az R. 3. számú melléklet I. pont 1. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„1. A gyermek korai fejlesztésével, fejlesztõ felkészíté-
sével, óvodai nevelésével, továbbá – a 2. pontban foglalt
kivétellel – a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos
ügyekben a szülõ bármikor kérheti a szakértõi vélemény
elkészítését, illetõleg a családvédelmi intézmény és a
gyámhatóság bármikor javasolhatja a szülõnek, hogy
gyermekével jelenjen meg szakértõi vizsgálaton.”

8. §

Az R. 3. számú melléklet II. pont 2. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megálla-
pításához az I. pont 2. alpontjában meghatározottak szerint
benyújtott kérelem alapján a kijelölt iskolába való beíra-
táshoz szükséges vizsgálatokat április 30-ig kell elvégez-
ni. A 13. § (3)–(4) bekezdésében foglaltak szerinti, az
egyes tantárgyak, tantárgyrészek esetében az értékelés,
minõsítés alóli mentesítés céljából kezdeményezett vizs-
gálatokat a szakértõi bizottság folyamatosan végzi.”

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. §-a 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az R. 3. § (6) bekezdése.

(4) Ez a rendelet 2009. január 15-én hatályát veszti.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Az oktatási és kulturális miniszter
23/2008. (VIII. 6.) OKM

rendelete
a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok

támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének

részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 18. pont
a) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és
kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva – az önkormányzati
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladat-
körében eljáró önkormányzati miniszterrel egyetértésben,
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter, vala-
mint a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális
és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével – a kö-
vetkezõket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed
a) a helyi és helyi kisebbségi önkormányzatokra, a

többcélú kistérségi társulásokra (a továbbiakban: helyi ön-
kormányzati intézményfenntartó),

b) az egyházi jogi személyre, társadalmi szervezetre,
alapítványra, közalapítványra, egyesületre és más jogi sze-
mélyre, országos kisebbségi önkormányzatra, közhasznú
társaságra, jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági tár-
saságra, nonprofit gazdasági társaságra és a közoktatási
feladatot alaptevékenységként végzõ, a személyi jövede-
lemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállal-
kozóra, a nem állami felsõoktatási intézményekre
(a továbbiakban: nem állami intézményfenntartó),

c) a központi költségvetési szervként mûködõ felsõok-
tatási intézményekre (a továbbiakban: állami felsõoktatási
intézményfenntartó), valamint

d) az a)–c) pont alatt felsoroltak (a továbbiakban
együtt: fenntartó) által fenntartott – a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról
szóló törvény) 20–22. §-ában, valamint 33. §-ában megha-
tározott – közoktatási intézményekre (a továbbiakban: in-
tézmény).

A Programtanács

2. §

(1) Az informatikai eszközökkel kapcsolatos, jelen ren-
deletben érintett fejlesztési feladatok összhangjának meg-
teremtése érdekében az oktatási és kulturális miniszter
(a továbbiakban: miniszter) Programtanácsot mûködtet.

(2) A Programtanács a miniszter szakmai tanácsadó tes-
tületeként mûködik, ügyrendjét saját maga határozza meg,
és azt a miniszter hagyja jóvá. Az ügyrendet az Oktatási és
Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)
honlapján nyilvánosságra kell hozni 2008. szeptember
30-ig.

(3) A Programtanács három tagból áll, tagjait a minisz-
ter bízza meg feladatuk ellátásával, és dönt visszahívásuk-
ról. A megbízatás elfogadással jön létre. A tagokat tevé-
kenységük ellátásáért díjazás nem illeti meg. A Programta-
nács tagja a jelen rendelet feladataival összefüggésben a
miniszter által nem utasítható.

(4) A Programtanács feladata, hogy a közoktatás terüle-
tét érintõ szoftver-akkreditációs eljárás szabályainak meg-
határozására, az akkreditációs jog visszavonására vonat-
kozóan – az ügyrendje alapján – javaslatot tegyen a mi-
niszternek. A miniszter döntését a Minisztérium honlapján
2008. szeptember 30-ig nyilvánosságra kell hozni.

II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Informatikai és szakmai fejlesztések támogatása

3. §

(1) A fenntartó legfeljebb 2400 Ft/fõ támogatást igé-
nyelhet az általa fenntartott intézménynek az egy–tizenhá-
rom évfolyamán az általános mûveltséget megalapozó
nappali rendszerû iskolai oktatásban tanuló, valamint a
kollégiumi ellátásban részesülõ tanulói után. A kollégium-
ban tanulót a Magyar Köztársaság 2008. évi költségveté-
sérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 3. számú melléklet 15. pont f) al-
pontjában meghatározott számítási mód szerint kell figye-
lembe venni.

(2) A fenntartó az óvodába járó gyermekek létszáma
után legfeljebb 1200 Ft/fõ támogatást igényelhet.

(3) A fenntartó az alapfokú mûvészetoktatási intéz-
ményben tanulók után legfeljebb 600 Ft/fõ támogatást igé-
nyelhet. Az alapfokú mûvészetoktatási intézményben a ta-
nulót a költségvetési törvény 3. számú melléklet 15. pont
e) alpontjában meghatározott számítási mód szerint kell
figyelembe venni.
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(4) A támogatást a fenntartó
a) informatikai eszközökre,
b) a nevelési, pedagógiai program végrehajtásához

szükséges nevelõ-oktató munkát segítõ eszközök és fel-
szerelések jegyzékében szereplõ eszközökre, taneszkö-
zökre,

c) a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban:
11/1994. MKM rendelet) 7. számú mellékletben meghatá-
rozott eszközökre, berendezésekre és felszerelésekre,

d) a közoktatásról szóló törvény 8. § (3) bekezdés
d) pontja alapján a 2008/2009. tanévben a nevelési oktatási
intézményekben az 5. évfolyamon elõször megszervezésre
kerülõ nem szakrendszerû oktatás érdekében, a kooperatív
pedagógiai módszerek és a projektmódszer tanórai meg-
valósításához és a pedagógiai munkát támogató portfóliók
elkészítéséhez szükséges szemléltetõeszközök elkészíté-
sének költségeihez
[a továbbiakban a b)–d) pontban meghatározott eszközök
együtt: szakmai eszköz] igényelheti.

(5) A fenntartó a támogatást az intézménnyel egyeztetve
a (4) bekezdésben meghatározott szakmai, informatikai és
taneszközök pótlására, korszerûsítésére, fejlesztésére,
valamint azok üzemeltetésére, mûködtetésére használhatja
fel.

(6) E rendelet alkalmazásában informatikai eszközön
hardvereket és szoftvereket kell érteni. Kizárólag kereske-
delmi forgalomban kapható, vagy a miniszter által akkre-
ditált szoftver vásárolható. Kereskedelmi forgalomban
kapható szoftver akkor vásárolható, ha azt a tanuló fejlesz-
téséhez az intézmény a nevelési, pedagógiai programjában
meghatározott pedagógiai céloknak megfelelõen hasz-
nálja.

(7) A támogatás nem használható fel olyan szoftverre,
amely használatára az intézmény a „Tiszta szoftver” prog-
ram alapján jogosult, illetve hardverek esetében további
bérleti konstrukció létesítésére.

(8) Az akkreditált szoftverekre összesen a támogatásból
tanulónként legfeljebb 1400 Ft összeg fordítható. Az
egy–tizenhárom évfolyamon általános mûveltséget meg-
alapozó nappali rendszerû oktatásban, valamint kollégiu-
mi nevelésben részesülõ tanuló után igényelt támogatásból
– tanulónként legfeljebb 1200 Ft/fõ összegben – biztosíta-
ni kell az adminisztrációs és ügyviteli szoftver mûködését.
Ha az intézmény az akkreditált szoftvert elsõ alkalommal
vezeti be, vagy a meglévõt szeretné lecserélni, a fenntartó
– az általa fenntartott intézmények képviselõinek részvéte-
lével – egyeztetõ tárgyalást folytat le, amelynek során az
intézmények igényeinek összehangolásával kiválasztja a
megfelelõ szoftvert. Az egyeztetõ tárgyalásról a részt vevõ
intézmények és a fenntartó által aláírt jegyzõkönyvet kell
felvenni. A jegyzõkönyv tartalmazza a kiválasztott szoft-
ver megnevezését, amelyet a fenntartó a jegyzõkönyv le-
zárását követõen haladéktalanul megrendel, vagy a meg-
rendelése érdekében szükséges közbeszerzési eljárást ha-

ladéktalanul megkezdi. Nem szükséges egyeztetõ tárgya-
lást lefolytatni, ha a fenntartó az intézménynél a már beve-
zetett szoftvert tartja továbbra is alkalmazásban, és azt kí-
vánja frissíteni.

4. §

(1) A fenntartó támogatási igényt nyújthat be az általa
fenntartott pedagógiai szakszolgálatot ellátó közoktatási
intézmény részére a (3) bekezdésben meghatározott infor-
matikai eszközökre az alábbi feltételek megléte esetén:

a) a pedagógiai szakszolgálat a következõ feladatok vala-
melyikét látja el: tanulási képességet vizsgáló szakértõi és re-
habilitációs tevékenység, országos szakértõi és rehabilitációs
tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás,

b) az a) pontban meghatározott feladatok ellátása szak-
mailag és szervezetileg önálló intézmény vagy intézmény-
egység keretében történik.

(2) A fenntartó legfeljebb 70 000 Ft/pedagógus támoga-
tást igényelhet az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatok ellátására pedagógus-munkakörben, közalkal-
mazotti jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatot-
tak teljes munkaidõre átszámított létszáma alapján.

(3) A fenntartó a támogatást személyi számítógép, note-
book és táska, pendrive, scanner, fénymásológép, router,
valamint kereskedelemben kapható szoftver megvásárlá-
sára fordíthatja.

(4) A tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitá-
ciós tevékenységet, országos szakértõi és rehabilitációs tevé-
kenységet, valamint nevelési tanácsadást ellátó intézmény
fenntartója legfeljebb 300 000 Ft/intézmény támogatást igé-
nyelhet a Wechsler Gyermek Intelligenciateszt-készlet
(WISC-IV) megvásárlásához, valamint akkreditált WISC-IV
tanfolyamon való részvétel képzési díjához. Képzésre a tá-
mogatás akkor fordítható, ha a képzésen részt vevõt az intéz-
mény fõállásban, pedagógus munkakörben közalkalmazotti
jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatja.

5. §

(1) Ha a fenntartó 3000 fõ alatti lakosságszámú telepü-
lésen tart fenn nevelési-oktatási feladatot ellátó közoktatá-
si intézményt, akkor támogatási igényt nyújthat be az óvo-
dai, általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézmé-
nye részére szakmai, informatikai és taneszközre a követ-
kezõ feltételek megléte esetén:

a) az intézmény nem rendelkezik a 11/1994. MKM
rendelet eszköz- és felszerelés jegyzékében felsorolt esz-
közökkel és azt kívánja pótolni,

b) az intézmény a meglévõ eszközeit, berendezéseit kí-
vánja korszerûsíteni vagy lecserélni,
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c) óvodai, iskolai csoportok, osztályok számának, lét-
számának növelése miatt új eszközöket igényel,

d) az intézménynek feladatbõvülés miatt új eszközöket
igényel.

(2) A fenntartó intézményenként legfeljebb
2 000 000 Ft támogatást igényelhet azzal, hogy a támoga-
tás az egyes fenntartók között differenciáltan és elsõsorban
a (3) bekezdésben meghatározott szempontoknak való
megfelelés arányában, valamint a település lakosságszáma
alapján kerül megállapításra.

(3) A pályázatok elbírálása a beküldött adatlapok, mel-
lékletek és a közoktatási információs rendszerben nyilván-
tartott adatok alapján feladatellátási helyenként történik. A
benyújtott támogatások elbírálásánál a következõ szem-
pontoknak való megfelelés elõnyt jelent:

a) az intézményt három vagy több tagból álló társulás
tartja fenn,

b) a kiválasztott eszközöket a gyermek, tanuló használ-
ja a nevelõ, oktató munka során,

c) a hiányzó szakmai eszközök az intézmény további
mûködése szempontjából kiemelt jelentõséggel bírnak,

d) a településen az intézmény kizárólagosan lát el óvo-
dai, általános iskolai feladatot,

e) az intézmény több település tekintetében lát el óvo-
dai, általános iskolai feladatot,

f) az intézmény a társadalmi-gazdasági és infrastruktu-
rális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott telepü-
lések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rende-
let mellékletében meghatározott mindkét mutató szem-
pontjából hátrányosnak minõsülõ településen mûködik,

g) az intézmény kihasználtsági mutatója eléri a 80%-ot,
h) az intézmény integráltan látja el a testi, érzékszervi

fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását,
i) az intézmény 1500 fõ vagy az alatti lakosságszámú

településen mûködik,
j) az általános iskolai feladat ellátása egységes iskolai

oktatás keretében történik.

(4) A támogatási javaslat kialakításának további prioritása:
szakmai eszközök, taneszközök, informatikai eszközök.

A támogatás igénylése, folyósítása és elszámolása

6. §

(1) A fenntartó a 3. §-ban meghatározott támogatásra vo-
natkozó igényét az 1. számú mellékletben szereplõ tartalom-
mal, a 4. § szerinti támogatási igényét a 2. számú melléklet-
ben szereplõ tartalommal, az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium Támogatáskezelõ Igazgatósága (a továbbiakban: OKM
Támogatáskezelõ) honlapján közzétett adatlapon vala-
mennyi melléklettel együtt egy eredeti és egy másolati pél-
dányban postai úton 2008. szeptember 10-ig nyújtja be:

a) a helyi önkormányzati intézményfenntartó – az ál-
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdése alapján – a

Magyar Államkincstár regionális igazgatósága megye-
székhelyen mûködõ szakterületi feladatot ellátó szervezeti
egységéhez (a továbbiakban: Igazgatóság),

b) a nem állami intézményfenntartó – a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
alapján – az Igazgatósághoz,

c) az állami felsõoktatási intézményfenntartó a Minisz-
térium részére.

(2) Az adatlaphoz csatolni kell:
a) az intézményvezetõ nyilatkozatát arról, hogy az

intézmény rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
b) a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy igényléskor sem

neki, sem az általa fenntartott intézményének nincs esedékes,
meg nem fizetett köztartozása,

c) a fenntartó hozzájárulását ahhoz, hogy az Igazgatóság a
b) pont szerinti nyilatkozat valóságtartalmát vizsgálja,

d) az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatos
nyilatkozatot.

(3) A fenntartó 2008. szeptember 1-jei tényleges, a beírási
naplóba beírt létszám alapján nyújtja be a támogatási igényét.

(4) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló iratok, saját
nyilvántartása alapján, valamint az e rendeletnek való
megfelelés szempontjából megvizsgálja a támogatási
igényt, és szükség esetén a beérkezéstõl számított öt napon
belül, nyolcnapos határidõvel hiánypótlásra, módosításra
hívja fel a fenntartót. Amennyiben a fenntartó a felhívás-
nak nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen teljesíti azt, az
Igazgatóság a támogatási igényt nem továbbítja, és errõl
2008. szeptember 30-ig értesíti a fenntartót. Az e bekez-
désben foglaltakat alkalmazni kell az állami felsõoktatási
intézmény esetében is.

(5) Az Igazgatóság a helyi önkormányzati intézmény-
fenntartók adatlapjait a 3. számú melléklet alapján összesí-
ti, és 2008. október 5-ig papíralapon és elektronikus for-
mában is megküldi az Önkormányzati Minisztérium részé-
re, valamint az 1–2. számú melléklet szerinti adatlapokat
másolatban, a 4–5. számú melléklet alapján összesített ada-
tokat elektronikusan és postai úton is továbbítja a Minisz-
térium részére. A támogatás folyósításáról az Önkormány-
zati Minisztérium utalványozása alapján a Magyar Állam-
kincstár egy összegben 2008. október 25-ig gondoskodik a
költségvetési törvény 5. számú melléklet 18. pont a) al-
pontja szerinti jogcím elõirányzat terhére.

(6) Az Igazgatóság a nem állami intézményfenntartók
adatlapjainak feldolgozása alapján a fenntartók adatlapjait
másolatban és a 4–5. számú melléklet alapján összesített
adatokat 2008. október 5-ig megküldi a Minisztérium ré-
szére, továbbá a támogatást nyert fenntartókat értesíti a
megítélt támogatások összegérõl. A Minisztérium a támo-
gatás folyósításához szükséges fedezetet az Igazgatóság
részére 2008. november 10-ig a költségvetési törvény XX.
Fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. elõirány-
zat-csoportszám „Humánszolgáltatások normatív állami
támogatása” elõirányzata terhére biztosítja.
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(7) A Minisztérium az állami felsõoktatási intézmény-
fenntartó részére 2008. november 10-ig intézkedik a költ-
ségvetési törvény XX. fejezet 11. cím 2. alcím 17. jogcím-
csoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirány-
zat terhére történõ elõirányzatok átcsoportosításáról.

7. §

(1) A helyi önkormányzati intézményfenntartó az 5. §
szerinti támogatási igényét a 6. számú mellékletben szerep-
lõ tartalommal az OKM Támogatáskezelõ honlapján köz-
zétett adatlapon valamennyi melléklettel együtt egy erede-
ti és három másolati példányban postai úton 2008. szep-
tember 10-ig nyújtja be az Igazgatósághoz. A hiánypótlá-
sok és az elutasítások tekintetében alkalmazni kell a 6. §
(4) bekezdésében foglaltakat azzal, hogy az Igazgatóság a
támogatási igényeket egy eredeti és kettõ másolati pél-
dányban 2008. október 1-jéig küldi meg az OKM Támoga-
táskezelõ részére.

(2) A nem helyi önkormányzati intézményfenntartó az 5. §
szerinti támogatási igényét a 6. számú mellékletben szereplõ
tartalommal az OKM Támogatáskezelõ honlapján közzétett
adatlapon, valamennyi melléklettel együtt egy eredeti és két
másolati példányban postai úton 2008. szeptember 10-ig
nyújtja be az OKM Támogatáskezelõhöz.

(3) A támogatási igényt a 6. számú melléklet szerint a
következõk szerint kell benyújtani:

a) a közoktatási információs rendszerben meghatáro-
zott feladatellátási helyre nyújtható be igénylés;

b) az egyes feladatellátási helyekre a 6. számú mellék-
let A) vagy a B) pontja szerint lehet benyújtani igénylést;
mind az A), mind a B) pont szerinti igényléssel egyidejûleg
lehetõség van a 6. számú melléklet C) pontja alapján ki-
egészítõ támogatást igényelni; a C) pont alapján önállóan
igénylés benyújtására nincs lehetõség;

c) az ellátott feladat alapján a 6. számú melléklet D) és
E) pontja szerint adatokat kell közölni.

(4) A támogatási igények benyújtásakor az adatlaphoz
kettõ példányban csatolni kell:

a) az intézményvezetõ nyilatkozatát arról, hogy az intéz-
mény rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,

b) a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy igényléskor sem
neki, sem az általa fenntartott intézményének nincs esedé-
kes, meg nem fizetett köztartozása,

c) a fenntartó hozzájárulását ahhoz, hogy az Igazgató-
ság, a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó esetén
a Minisztérium a b) pont szerinti nyilatkozat valóság-
tartalmát vizsgálja,

d) az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatos
nyilatkozatot, továbbá

e) másolatban a nem helyi önkormányzati intézmény-
fenntartónak a Vhr. 13. § (7) bekezdés e) pontja és (9) be-
kezdése szerinti okiratokat, valamint az önkormányzattal
létesített közoktatási megállapodást.

(5) Az OKM Támogatáskezelõ az e rendeletnek való for-
mai megfelelés szempontjából megvizsgálja a támogatási
igényeket, és szükség esetén a beérkezéstõl számított öt na-
pon belül, nyolcnapos határidõvel hiánypótlásra, módosításra
hívja fel a nem helyi önkormányzati intézményfenntartót.
Amennyiben a fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget, vagy
nem megfelelõen teljesít, az OKM Támogatáskezelõ a támo-
gatási igényt nem továbbítja, és errõl 2008. október 1-jéig ér-
tesíti a fenntartót és a Minisztériumot.

(6) Az OKM Támogatáskezelõ összesítõ jelentést készít
az 1. § szerinti fenntartói bontásban, intézmény-, valamint
feladatellátási hely sorosan összesítve elektronikus formában
2008. október 15-ig megküldi a Minisztérium részére.

(7) A támogatás megítélésérõl a Minisztérium, az Önkor-
mányzati Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és a Szoci-
ális és Munkaügyi Minisztérium szakértõibõl álló öt tagú
bíráló bizottság az e rendeletben foglaltak figyelembevéte-
lével 2008. október 27-ig tesz javaslatot a miniszternek. A
bíráló bizottságba két tagot a miniszter, egy-egy tagot az ön-
kormányzati miniszter, a pénzügyminiszter és a szociális és
munkaügyi miniszter jelöl. Ha a bíráló bizottság a pályáza-
tok vizsgálata során további tájékoztatást, illetve dokumen-
tumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket a fenntartók
– külön felhívásra – kötelesek teljesíteni.

(8) A támogatások odaítélésérõl a miniszter nyolc na-
pon belül dönt. A döntés eredményérõl minden igénylõt
levélben értesíteni kell, illetve a támogatást kapott fenntar-
tók közérdekbõl nyilvános adatait a Minisztérium honlap-
ján közzé kell tenni.

(9) A Minisztérium a döntést követõen a támogatásra jogo-
sult helyi önkormányzati intézményfenntartók adatlapjait a
2. számú melléklet alapján összesíti, majd a támogatást elnyert
helyi önkormányzatok összesített adatait – az önkormányzatok
KSH kódjának, településtípus nélküli megnevezésének és az
ezer forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésé-
vel – utalványozás céljából papír alapon és elektronikus for-
mában is 2008. november 5-ig megküldi az Önkormányzati
Minisztérium részére. Az Önkormányzati Minisztérium a tá-
mogatást a költségvetési törvény 5. számú melléklet 18. pont
a) alpontja szerinti forrás terhére biztosítja. A Magyar Állam-
kincstár a támogatást az Önkormányzati Minisztérium utalvá-
nyozása alapján 2008. november 25-ig folyósítja.

(10) A nem állami intézményfenntartók esetén a támo-
gatást – a Minisztérium utalványozása alapján – az Igazga-
tóság a költségvetési törvény XX. Fejezet, 11. cím, 2. al-
cím, 3. jogcímcsoport, 1. elõirányzat-csoportszám „Hu-
mánszolgáltatások normatív állami támogatása” címû elõ-
irányzat terhére 2008. november 25-ig folyósítja.

(11) Az állami felsõoktatási intézményfenntartók részé-
re a Minisztérium 2008. november 25-ig intézkedik a költ-
ségvetési törvény XX. fejezet 11. cím 2. alcím 17. jogcím-
csoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirány-
zat terhére történõ elõirányzatok átcsoportosításáról és fo-
lyósításáról.
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Az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések

8. §

(1) Ha a nevelési-oktatási intézmény települési önkor-
mányzat fenntartásában mûködik, a pályázathoz csatolni
kell a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a képviselõ-testü-
let elfogadta az önkormányzati intézkedési tervet és az ön-
kormányzati minõségirányítási programot, meghatározva
a gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézke-
déseket, a gyermek- és ifjúságvédelem és a közoktatás
kapcsolatát (a továbbiakban együtt: esélyegyenlõséget
szolgáló intézkedések). E rendelkezéseket önkormányzati
társulások tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a nyilatkozatot a társulási tanács elnöke adja ki.

(2) A fõvárosi, megyei fenntartásban mûködõ nevelési-ok-
tatási intézmények tekintetében arról kell nyilatkozatot csa-
tolni, hogy az önkormányzati minõségirányítási program tar-
talmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket.

(3) A nyilatkozatoknak ki kell terjedni arra is, hogy az
esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések az óvodai neve-
lési programba, illetve iskolai, kollégiumi pedagógiai
programba történõ beépítését azok jóváhagyásával kap-
csolatos eljárás során vizsgálták.

(4) Ha a fenntartó, a társulási tanács elnöke a nyilatko-
zatot megfelelõ döntés hiányában nem vagy nem a megha-
tározott tartalommal tudja kiadni, a pályázathoz csatolni
kell azt a nyilatkozatot, hogy elkészítik a gyermekek, tanu-
lók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket, megjelöl-
ve, hogy a képviselõ-testület, közgyûlés, társulási tanács
melyik ülésén tárgyalja azt, illetve elvégzik a nevelési
programok, pedagógiai programok esélyegyenlõségi
szempontból történõ felülvizsgálatát.

(5) Ha a nevelési-oktatási intézmény nem önkormány-
zati fenntartásban mûködik, a pályázatok elbírálása során
elõnyben kell részesíteni azt a pályázatot, amelyhez csa-
tolják a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy az esélyegyen-
lõséget szolgáló intézkedéseket az általa fenntartott óvoda
nevelési programja, iskola, kollégium pedagógiai program
tartalmazza, illetve annak vállalását, hogy beépítik azokat.

(6) Az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedésekkel kap-
csolatos testületi, fenntartói hatáskörbe tartozó döntéseket
– az intézményi átszervezések, megszûnések, fenntartói
jog átadása eseteit kivéve – 2008. augusztus 31-ig lehet
meghozni. Az intézményi átszervezések, megszûnések,
fenntartói jog átadása esetén a döntéshozatal határideje
2008. szeptember 30-a. A döntések alapján a nevelési
programok, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok
felülvizsgálatát és fenntartói jóváhagyását 2008. december
31-ig lehet elvégezni.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiá-
nyában a pályázat érdemben nem bírálható el.

(8) Az e §-ban meghatározott nyilatkozat benyújtása an-
nak tudomásul vételét is jelenti, hogy valótlan nyilatkozat
esetén, vagy a nyilatkozatban vállaltak nem teljesítése ese-

tén – e tényfeltárást követõ évben – a fenntartó által be-
nyújtott bármilyen közoktatási célú pályázatot érdemi el-
bírálás nélkül el kell utasítani.

Közös rendelkezések

9. §

(1) Az e rendeletben meghatározott valamennyi határ-
idõ a postára adás utolsó napját, továbbá az elektronikus
kitöltés esetében az adatbázis lezárását jelenti.

(2) Minden támogatási igénylés benyújtásának feltétele,
hogy az igényléskor megadott adatok megegyezzenek a
közoktatási információs rendszerben nyilvántartott ada-
tokkal, valamint a Vhr. 12/A. § (4) bekezdésében felsorolt
valamennyi okirat megtekinthetõ legyen az adatbázis in-
ternetes felületén. A létszámalapon történõ igénylés továb-
bi feltétele a tanulói és pedagógus azonosító szám intéz-
ményi szintû nyilvántartása.

(3) A fenntartó és az intézmény köteles a támogatás fel-
használását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani,
az ellenõrzésre feljogosított szervek megkeresésére az el-
lenõrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni,
a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a hely-
színi ellenõrzést lehetõvé tenni. Az adatok valódiságát az
egyes fenntartóknál, illetve intézményeknél megfelelõ
analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval
kell alátámasztani.

(4) A fenntartó a támogatást köteles az e rendeletben
meghatározott célra és arra az intézményére fordítani,
amelyre a támogatást elnyerte.

(5) A fenntartó az 5. § alapján kapott támogatást a meg-
ítélt eszközökre köteles fordítani.

(6) A fenntartók a támogatás felhasználásáról – kivéve a
(7) bekezdésben foglaltakat – legkésõbb 2008. december
31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében
és annak rendje, valamint a Vhr. rendelkezései szerint kö-
telesek elszámolni.

(7) A támogatásnak a tárgyév december 31-én kötele-
zettségvállalással terhelt maradványát 2009. június 30-ig
lehet felhasználni, amelyrõl 2009. december 31-i forduló-
nappal kell elszámolni a mindenkori zárszámadás kereté-
ben és annak rendje, valamint a Vhr. rendelkezései szerint.

(8) Kötelezettségvállalásnak minõsülnek az államház-
tartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 2. § 67. pontjában leírtak, különösen a
szerzõdés, a megállapodás, a visszaigazolt megrendelés.
Kötelezettségvállalásnak kell elfogadni a közbeszerzések-
rõl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben leírtak alapján a
közbeszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást
megindító feladott hirdetményt, megküldött ajánlati, aján-
lattételi felhívást.
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(9) Az állami felsõoktatási intézményfenntartó a Mi-
nisztérium részére, más fenntartó az Igazgatósághoz nyújt-
ja be a támogatással kapcsolatos pénzügyi elszámolását.

(10) Ha a fenntartó a támogatást vagy annak egy részét
jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra
használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meg-
haladó mértékû támogatást vett igénybe, vagy a támogatá-
sok igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a tá-
mogatásról haladéktalanul köteles lemondani és a támoga-
tást visszafizetni a következõk szerint: a helyi önkormány-
zati intézményfenntartó a központi költségvetés javára, a
nem állami intézményfenntartó a területileg illetékes Igaz-
gatóságon keresztül a Minisztérium részére, az állami fel-
sõoktatási intézményfenntartó közvetlenül a Minisztérium
számára. A fel nem használt és kötelezettségvállalással
sem terhelt maradványt a fenntartó köteles az e bekezdés
szerint visszafizetni.

(11) Visszafizetés esetén a támogatást kamatokkal ter-
helten kell visszafizetni. A kamat mértéke az Áht., vala-
mint a Vhr. által meghatározott összeg, amelyet a támoga-
tás igénybevétele napjától a visszafizetés napjáig kell fel-
számítani.

(12) Az igénylés, folyósítás, elszámolás és ellenõrzés
során az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a he-
lyi önkormányzati intézményfenntartó esetén az Áht., a
nem helyi önkormányzati intézményfenntartó esetén az
Áht., valamint a Vhr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(13) A fenntartóknak – az OKM Támogatáskezelõ által
végzendõ monitoring tevékenységhez szükséges – adat-
szolgáltatási kötelezettségük van a támogatás folyósítását
követõ öt évben. A támogatás céljának szakmai meg-

valósulását – jogszabályban meghatározott szervek mel-
lett – az OKM Támogatáskezelõ is jogosult a helyszínen
ellenõrizni. Az OKM Támogatáskezelõ az adatszolgálta-
tást és a helyszíni ellenõrzést írásban kezdeményezi.

(14) A támogatást elnyert fenntartó a „Szakmai és infor-
matikai fejlesztési feladatok” keretében beszerzett infor-
matikai és szakmai eszközökrõl az OKM Támogatáskeze-
lõ honlapján 2008. november 15-ig nyilvánosságra hozott
adatlapot az erre kialakított elektronikus rendszeren ke-
resztül 2009. január 15-ig kitölti, és ezzel egyidejûleg a ki-
nyomtatott adatlapot postai úton – egy eredeti és egy má-
solati példányban – megküldi az OKM Támogatáskezelõ
részére. Amennyiben a fenntartó az e bekezdésben megha-
tározott kötelezettségének nem tesz eleget, az érintett jog-
cím 2009. évi igénylésébõl ki kell zárni.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

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

(2) Hatályát veszti a szakmai és informatikai fejlesztési
feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részle-
tes szabályairól szóló 16/2007. (III. 14.) OKM rendelet.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelethez

Adatlap a 3. § szerinti támogatási igény bejelentéséhez

FENNTARTÓI ADATLAP

Fenntartó neve:

Képviselõ neve:

Adószáma: ˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆ ˆˆ

KSH kódja: ˆˆˆˆˆˆˆ

A számlavezetõ bank neve: Bankszámlaszáma: ˆˆˆˆˆˆˆˆ-ˆˆˆˆˆ

Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó faxszáma:

A nem állami intézmény fenntartóra vonatkozó további adat:

Nyilvántartási száma:

Kelt:....................., 2008. .......................................
....................................................

a fenntartó képviselõjének
cégszerû aláírása



INTÉZMÉNYI ADATLAP

Az intézmény 3. § Létszám1 (fõ)

Sor-
szám2

OM
azono-
sítója

Neve Székhelye Óvodás
1–4.

évf.
5– 8.
évf.

9–13.
évf.

Kollé-
giumi

AMI3 Támogatási igény
(Ft)

A fenntartó 3. § szerinti össz. igénye:

1 Az óvodai nevelésben részesülõ gyermekek, illetve nappali, általános mûveltséget megalapozó évfolyamon tanuló tanulók létszámának meghatározásakor a
sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók létszámát is figyelembe kell venni. A gyermek, tanuló létszámok meghatározásánál nem alkalmazható közoktatás-
ról szóló törvény 3. sz. melléklete II/3. pontjában foglalt, csoportok szervezéséhez elõírt létszámszámítás.
2 A sorok száma igény szerint bõvíthetõ.
3 AMI: Alapfokú mûvészetoktatási intézmény.

Sor-
szám

Az intézmény
Alapító okirat kelte

Hatályos mûködési
engedély száma1

Telephelyek
számaOM azonosítója Neve Székhelye

Kelt:....................., 2008. .......................................
....................................................

a fenntartó képviselõjének
cégszerû aláírása

Az adatlap beküldendõ 1 eredeti és 1 másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzat és a nem állami intézményfenntartó esetén az Igazgatósághoz,
b) a gyakorló nevelési-oktatási intézményt fenntartó felsõoktatási intézmények esetén a Minisztériumhoz.

A borítékra írják rá: „Szakmai és informatikai eszközök támogatása”

Az elektronikus igénylés a http://e-igenyles.omai.hu/ címû honlapon történik.

Mellékletek (2 – egy eredeti és egy másolati – példányban):

1. Az intézményvezetõ nyilatkozata arról, hogy az intézmény rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
2. A fenntartó nyilatkozata arról, hogy igényléskor sem neki, sem az általa fenntartott intézményének nincs esedékes,

meg nem fizetett köztartozása.
3. A fenntartó hozzájárulása ahhoz, hogy az Igazgatóság a 2. pont szerinti nyilatkozat valóságtartalmát vizsgálja.
4. Az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatos nyilatkozat.

1 Nem helyi önkormányzat esetén kell kitölteni. Ha az intézmény több hatóság területén mûködik, és a mûködési engedélyt a nyilvántartást vezetõ hatóság nem
adta ki egységes szerkezetben, akkor az ügyben illetékességgel bíró valamennyi hatóság nevét és a kiadott valamennyi, érvényes és jogerõs záradékkal ellátott
mûködési engedély számát meg kell adni.

27. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3035



2. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelethez

Adatlap a 4. § szerinti támogatási igény bejelentéséhez

FENNTARTÓI ADATLAP

Fenntartó neve:

Képviselõ neve:

Adószáma: ˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆ ˆˆ

KSH kódja: ˆˆˆˆˆˆˆ

A számlavezetõ bank neve: Bankszámlaszáma: ˆˆˆˆˆˆˆˆ-ˆˆˆˆˆ

Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó faxszáma:

A nem állami intézmény fenntartóra vonatkozó további adat:

Nyilvántartási száma:

Kelt:....................., 2008. .......................................

....................................................

a fenntartó képviselõjének
cégszerû aláírása

INTÉZMÉNYI ADATLAP

Sor-
szám 1

Az intézmény

Ellátott szakszolgálati feladat2

Alapító
okirat
kelte

Hatályos
mûködési
engedély
száma3

Telephelyek
számaLogopédia

(L)

Nevelési
tanácsadás

(N)

Szakértõi
és rehab biz.

(Sz)

OM
azonosítója

Neve Székhelye

1 A sorok száma igény szerint bõvíthetõ.
2 Ellátja a feladatot igen/nem.
3 Nem helyi önkormányzat esetén kell kitölteni. A mûködési engedély csak egységes szerkezetû lehet, és a nyilvántartásért felelõs szerv adja ki.
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Az intézmény
OM azonosítója

Feladatellátási hely
cím

(KIR háromjegyû
kódja)

Pedagógus-munkakörre
engedélyezett álláshely

(db)

Pedagógus-munkakörben,
teljes munkaidõre átszámított
foglalkoztatottak létszáma

Igényelt támogatás

L N Sz L N Sz 4. § (2) bek.1 4. § (4) bek.2

Összesen:

Kelt:....................., 2008. .......................................
....................................................

a fenntartó képviselõjének
cégszerû aláírása

Az adatlap beküldendõ 1 eredeti és 1 másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzat és a nem állami intézmény fenntartó esetén az Igazgatósághoz,
b) a gyakorló nevelési-oktatási intézményt fenntartó felsõoktatási intézmények esetén a Minisztériumhoz.

A borítékra írják rá: „Szakmai és informatikai eszközök támogatása”

Az elektronikus igénylés a http://e-igenyles.omai.hu/ címû honlapon történik.

Mellékletek (2 – egy eredeti és egy másolati – példányban):

1. Az intézményvezetõ nyilatkozata arról, hogy az intézmény rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
2. A fenntartó nyilatkozata arról, hogy igényléskor sem neki, sem az általa fenntartott intézményének nincs esedékes,

meg nem fizetett köztartozása.
3. A fenntartó hozzájárulása ahhoz, hogy az Igazgatóság a 2. pont szerinti nyilatkozat valóságtartalmát vizsgálja.
4. Az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatos nyilatkozat.

1 Számítás: teljes munkaidõre átszámított foglalkoztatottak (L+N+Sz) össz létszáma*70 000 Ft. Intézménysorosan a szorzat eredményét kell beírni.
2 Igényjogosultság esetén intézményenként legfeljebb 300 000 Ft. Az igényelt támogatás összesen: 70 000 Ft*X fõ+ 300 000 Ft.
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3. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelethez

Költségvetési év: 2008.
Megye megnevezése: ....................................................

Megyei összesítõ
a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére
a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet 3-4. §-aiban meghatározottak alapján

Sor-
szám1

Önkormányzat
Költségvetésrõl szóló törvény

5. melléklet 18. a) pontja

KSH kód Neve2 Megítélt támogatási összeg
(Ft)

Összesen:

Kelt: ......................, 2008. ........................................
....................................................

cégszerû aláírás

1 A sorok száma igény szerint bõvíthetõ.
2 Az önkormányzat neve a település típusa nélkül értendõ.
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4. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelethez

Költségvetési év: 2008.
Megye megnevezése: ............................................................
Fenntartó típusa: helyi önkormányzat/nem állami intézmény fenntartó

Országos összesítõ
a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére

a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet 3. §-ában meghatározottak alapján

Régió

Fenntartó összes Érkezett kérelem Elutasított kérelem
Elfogadott/továb-

bított kérelem

(2008/2009-es
tanévben

finanszírozott
fenntartók

száma)

Határidõn belül Határidõn túl
Határidõn belül

nem küldött
hiánypótlást

Továbbra sem jó
adatokkal
teljesítette

a hiánypótlást

Ennyi fenntartó
kérelmét fogadta
el a Kincstár, ill.
ennyirõl küldött

adatlapot

Közép-magyarországi Régió

Fõváros

Pest Megye

Régió összesen:

Nyugat-dunántúli Régió

Gyõr-Moson-Sopron

Vas

Zala

Régió összesen:

Dél-dunántúli Régió

Baranya

Somogy

Tolna

Régió összesen:

Közép-dunántúli Régió

Fejér

Komárom-Esztergom

Veszprém

Régió összesen:

Észak-magyarországi Régió

Borsod-Abaúj-Zemplén

Heves

Nógrád

Régió összesen:

Észak-alföldi Régió

Hajdú-Bihar

Jász-Nagykun-Szolnok

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Régió összesen:
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Régió

Fenntartó összes Érkezett kérelem Elutasított kérelem
Elfogadott/továb-

bított kérelem

(2008/2009-es
tanévben

finanszírozott
fenntartók

száma)

Határidõn belül Határidõn túl
Határidõn belül

nem küldött
hiánypótlást

Továbbra sem jó
adatokkal
teljesítette

a hiánypótlást

Ennyi fenntartó
kérelmét fogadta
el a Kincstár, ill.
ennyirõl küldött

adatlapot

Dél-alföldi Régió

Bács-Kiskun

Békés

Csongrád

Régió összesen:

Mindösszesen:

Kelt: ............................., 2008. ............................................

....................................................

cégszerû aláírás

Megyei összesítõ a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére
a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet 3. §-ában meghatározottak alapján

Költségvetési év: 2008.

Megye megnevezése: ...........................................

Fenntartó típusa: helyi önkormányzat/nem állami intézmény fenntartó

Sorszám1 Fenntartó neve
Megítélt támogatás

(Ft)

Összesen:

Kelt:........................................, 2008. ................................................

....................................................

cégszerû aláírás

1 A sorok száma igény szerint bõvíthetõ.
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5. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelethez

Költségvetési év: 2008.
Megye megnevezése: ............................................................
Fenntartó típusa: helyi önkormányzat/nem állami intézmény fenntartó

Országos összesítõ
a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére

a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet 4. §-ában meghatározottak alapján

Régió

Fenntartó összes Érkezett kérelem Elutasított kérelem
Elfogadott/továb-

bított kérelem

(2008/2009-es
tanévben

finanszírozott
fenntartók

száma)

Határidõn belül Határidõn túl
Határidõn belül

nem küldött
hiánypótlást

Továbbra sem jó
adatokkal
teljesítette

a hiánypótlást

Ennyi fenntartó
kérelmét fogadta
el a Kincstár, ill.
ennyirõl küldött

adatlapot

Közép-magyarországi Régió

Fõváros

Pest Megye

Régió összesen:

Nyugat-dunántúli Régió

Gyõr-Moson-Sopron

Vas

Zala

Régió összesen:

Dél-dunántúli Régió

Baranya

Somogy

Tolna

Régió összesen:

Közép-dunántúli Régió

Fejér

Komárom-Esztergom

Veszprém

Régió összesen:

Észak-magyarországi Régió

Borsod-Abaúj-Zemplén

Heves

Nógrád

Régió összesen:

Észak-alföldi Régió

Hajdú-Bihar

Jász-Nagykun-Szolnok

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Régió összesen:
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Régió

Fenntartó összes Érkezett kérelem Elutasított kérelem
Elfogadott/továb-

bított kérelem

(2008/2009-es
tanévben

finanszírozott
fenntartók

száma)

Határidõn belül Határidõn túl
Határidõn belül

nem küldött
hiánypótlást

Továbbra sem jó
adatokkal
teljesítette

a hiánypótlást

Ennyi fenntartó
kérelmét fogadta
el a Kincstár, ill.
ennyirõl küldött

adatlapot

Dél-alföldi Régió

Bács-Kiskun

Békés

Csongrád

Régió összesen:

Mindösszesen:

Kelt: ............................., 2008. ............................................

....................................................

cégszerû aláírás

Megyei összesítõ a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére
a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet 4. §-ában meghatározottak alapján

Költségvetési év: 2008.

Megye megnevezése: ...........................................

Fenntartó típusa: helyi önkormányzat/nem állami intézmény fenntartó

Sorszám1 Fenntartó neve
Megítélt támogatás

(Ft)

Összesen:

Kelt:........................................, 2008. ................................................

....................................................

cégszerû aláírás

1 A sorok száma igény szerint bõvíthetõ.

3042 OKTATÁSI KÖZLÖNY 27. szám



6. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelethez

Adatlap az 5. § szerinti támogatási igény bejelentéséhez

FENNTARTÓI ADATLAP

Fenntartó neve:

Képviselõ neve:

Adószáma: ˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆ ˆˆ

KSH kódja: ˆˆˆˆˆˆˆ

A számlavezetõ bank neve: Bankszámlaszáma: ˆˆˆˆˆˆˆˆ-ˆˆˆˆˆ

Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó faxszáma:

A nem állami intézmény fenntartóra vonatkozó további adat:

Nyilvántartási száma:

Kelt:....................., 2008. .......................................

....................................................
a fenntartó képviselõjének

cégszerû aláírása

INTÉZMÉNYI ADATLAP

A) A 11/1994. MKM rendelet eszközjegyzéke alapján a hiányzó eszközök listája

Az intézmény
OM azonosítója

Feladatellátási
hely címe

(KIR háromjegyû
kódja)

Ellátott feladat
Gyermek/tanuló

létszáma
Eszköz

megnevezése
Fogyasztói

ár/db
Beszerzési
mennyiség

Igényelt
támogatás

Mindösszesen:

B) A 11/1994. MKM rendelet eszközjegyzéke alapján meglévõ, korszerûsítést igénylõ eszközök listája

Az intézmény
OM azonosítója

Feladatellátási
hely címe

(KIR háromjegyû
kódja)

Ellátott feladat
(óvodai/általános

iskolai)

Gyermek/tanuló
létszáma

Eszköz
megnevezése

Fogyasztói
ár/db

Beszerzési
mennyiség

Igényelt
támogatás

Mindösszesen:
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C)
Funkcionális eszközök listája (taneszközök, informatikai eszközök)

Az intézmény
OM azonosítója

Feladatellátási
hely címe

(KIR háromjegyû
kódja)

Ellátott feladat
Gyermek/tanuló

létszáma
Eszköz

megnevezése
Fogyasztói

ár/db
Beszerzési
mennyiség

Igényelt
támogatás

Mindösszesen:

Kelt: ............................, 2008. ..............................

........................................
fenntartó képviselõjének

cégszerû aláírása

D)
A fenntartó feladatellátási helyenként (pályázatonként), óvodai feladatellátás esetén tölti ki.

OM azonosító: ..................................................................................................................................................................
KIR feladatellátási hely 3 jegyû kódszáma: .....................................................................................................................

Szempontok Igen/Nem Szöveges válasz
Megjegyzés

(lényegre törõ indokolás)

Részt vesz a kötelezõ fel-
adatellátásban.
Kötelezõ feladatot lát el
több település esetében.

Hány település vonatkozá-
sában?

Az adott településen kizáró-
lag látja el a feladatot.
240/2006. Korm. rendelet
mellékletében meghatáro-
zott mindkét mutató szem-
pontjából hátrányosnak
minõsül.
240/2006. Korm. rendelet
mellékletében a társad.,
gazd. és infrast. mutató
szempontjából hátrányosnak
minõsül.
240/2006. Korm. rendelet
mellékletében a munkanél-
küliségi mutató szempontjá-
ból hátrányosnak minõsül.
Település lélekszáma: Mennyi? (fõ)
Gyermekek össz létszáma: Mennyi? (fõ)
Az eszközök tekintetében az
Oktatási Hivatal (régi nevén
OKÉV) halasztási engedé-
lyével rendelkezik.

Mikor kell teljesíteni? (év)

Halasztási engedélyhez be-
adott ütemtervben foglaltak-
nak legalább 50%-át
teljesítette.

Ha nem, mi az oka?
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Halasztási engedéllyel nem
rendelkezik, és hiányzik
eszköze.

Indokolás (felmenõrend-
szerben jön létre, csoportbõ-
vítést valósít meg stb.)

2007-es évre tervezett esz-
közfejlesztés összege:

Mennyi? (Ft) Ha nem rendelkezik, mi az
oka?

2007-es évben tervszerûen
felhasznált támogatás össze-
ge:

Mennyi? (Ft) Ha nem, akkor mi az oka?

2008-as évre tervezett esz-
közfejlesztés összege:

Mennyi? (Ft) Ha nem, akkor mi az oka?

2009-es évre tervezett esz-
közfejlesztés összege:

Mennyi? (Ft) Ha nem, akkor mi az oka?

2003-tól öt év távlatában
legalább 20%-kal növeke-
dett-e a gyermeklétszám?
2003-tól öt év távlatában
legalább 20%-kal csök-
kent-e a gyermeklétszám?
2008-tól öt év távlatában
legalább 20%-kal növeke-
dik-e a gyermeklétszám?
2008-tól öt év távlatában
legalább 20%-kal csökken-e
a gyermeklétszám?
Korszerûsíteni kívánt eszkö-
zök 10 évnél régebbiek.
Korszerûsíteni kívánt eszkö-
zök 20 évnél régebbiek.
Korszerûsíteni kívánt eszkö-
zök 30 évnél régebbiek.
A testi, érzékszervi, halmo-
zottan súlyos és halmozot-
tan fogyatékos gyermekek
száma:

Fogyatékosság típusa és lét-
szám.

A halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek száma:

Mennyi? (fõ)

Egyéb, méltányolható szem-
pont.

Max. fél oldal terjedelemben, felsorolás jelleggel.

Kelt: ............................, 2008. ..............................
..............................................

fenntartó képviselõjének
cégszerû aláírása

E)

A fenntartó feladatellátási helyenként (pályázatonként), általános iskolai feladatellátás esetén tölt ki.

OM azonosító: ..................................................................................................................................................................
KIR feladatellátási hely 3 jegyû kódszáma: .....................................................................................................................

Szempontok Igen/Nem Válasz
Megjegyzés

(lényegre törõ indokolás)

Részt vesz a kötelezõ fel-
adatellátásban.
Kötelezõ feladatot lát el
több település esetében.

Hány település vonatkozá-
sában?
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Az adott településen kizáró-
lag látja el a feladatot.
240/2006. Korm. rendelet
mellékletében meghatáro-
zott mindkét mutató szem-
pontjából hátrányosnak
minõsül.
240/2006. Korm. rendelet
mellékletében a társad.,
gazd. és infrast. mutató
szempontjából hátrányosnak
minõsül.
240/2006. Korm. rendelet
mellékletében a munkanél-
küliségi mutató szempontjá-
ból hátrányosnak minõsül.
Település lélekszáma: Mennyi? (fõ)
Gyermek, tanuló össz lét-
száma:

Mennyi? (fõ)

Az eszközök tekintetében az
Oktatási Hivatal (régi nevén
OKÉV) halasztási engedé-
lyével rendelkezik.

Mikor kell teljesíteni? (év)

A halasztási engedélyhez
beadott ütemtervben foglal-
taknak legalább 50%-át tel-
jesítette.

Ha nem, mi az oka?

Halasztási engedéllyel nem
rendelkezik, és hiányzik
eszköze.

Indokolás (felmenõrend-
szerben jön létre, csoport-
bõvítést valósít meg stb.)

2007-es évre tervezett esz-
közfejlesztés összege:

Mennyi? (Ft) Ha nem rendelkezik, mi az
oka?

2007-es évben tervszerûen
felhasznált támogatás össze-
ge:

Mennyi? (Ft) Ha nem, akkor mi az oka?

2008-as évre tervezett esz-
közfejlesztés összege:

Mennyi? (Ft) Ha nem, akkor mi az oka?

2009-es évre tervezett esz-
közfejlesztés összege:

Mennyi? (Ft) Ha nem, akkor mi az oka?

2003-tól öt év távlatában
legalább 20%-kal növeke-
dett-e a tanulólétszám?
2003-tól öt év távlatában
legalább 20%-kal csök-
kent-e a tanulólétszám?
2008-tól öt év távlatában
legalább 20%-kal növeke-
dik-e a tanulólétszám?
2008-tól öt év távlatában
legalább 20%-kal csökken-e
a tanulólétszám?
Korszerûsíteni kívánt eszkö-
zök 10 évnél régebbiek.
Korszerûsíteni kívánt eszkö-
zök 20 évnél régebbiek.
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Korszerûsíteni kívánt eszkö-
zök 30 évnél régebbiek.
Oktatási Hivatal továbbmû-
ködési engedélyével rendel-
kezik.
Ellátja a testi, érzékszervi,
halmozottan, súlyos és, hal-
mozottan fogyatékos gyer-
mekeket.

Fogyatékosság típusa és lét-
számuk.

A halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók száma.

Mennyi? (fõ)

Egyéb, méltányolható szem-
pont.

Max. fél oldal terjedelemben, felsorolás jelleggel.

Kelt: ............................, 2008. ..............................
................................................

fenntartó képviselõjének
cégszerû aláírása

Az adatlap beküldendõ 1 eredeti és 3 másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén az Igazgatósághoz,
b) a nem állami intézmények fenntartói és a gyakorló nevelési-oktatási intézményt fenntartó felsõoktatási intézmé-

nyek esetén az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére, cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

A borítékra írják rá: „Szakmai és informatikai eszközök támogatása”

Az elektronikus igénylés a http://e-igenyles.omai.hu/ címû honlapon történik.

Mellékletek (3 példányban):

1. Az intézményvezetõ nyilatkozata arról, hogy az intézmény rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
2. A fenntartó nyilatkozata arról, hogy igényléskor sem neki, sem az általa fenntartott intézményének nincs esedékes,

meg nem fizetett köztartozása.
3. A fenntartó hozzájárulása ahhoz, hogy az Igazgatóság, a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó esetén a Mi-

nisztérium a 2. pont szerinti nyilatkozat valóságtartalmát vizsgálja.
4. Az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatos nyilatkozat.
5. A nem helyi önkormányzati intézményfenntartó másolatban csatolja a Vhr. 13. § (7) bekezdés e) pontja és (9) bekez-

dése szerinti okiratokat, valamint az önkormányzattal létesített közoktatási megállapodást.
6. A D) és E) pont szerinti adatlapokat – az e rendeletben meghatározott formában – kizárólag papír alapon kell beküldeni.
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KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény
vezetõi álláshelyének betöltésére

Az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet
NÉPRAJZI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a Néprajzi In-
tézet Folklore Tanszékén az alkalmazni kívánt docensnek
átfogó módon ismernie kell a néprajztudomány egészét,
különösen jártasnak kell lennie a folklorisztika mûvelésé-
ben. Feladata lesz az oktatás struktúraváltásából adódó fel-
adatok megoldása, a folklorisztika/néprajz tárgyköreinek
különbözõ szinten való oktatása, diplomamunkák témave-
zetése. Részvétel a Magyar és összehasonlító folkloriszti-
ka doktori iskola munkájában. Szükséges a folkloriszti-
ka/néprajz kutatásmódszertani, kutatásszervezési ismere-
teinek a gyakorlatban való megvalósítása. A tudomány-
szak felsõfokon történõ oktatása mellett a docens feladata
a folklorisztika külföldi képviselõivel való kapcsolattar-
tás, közös pályázatok lehetõségének felkutatása, szervezé-
se, lebonyolítása, a Néprajzi Intézet/Folklore Tanszék te-
vékenységének a nemzetközi vérkeringésbe való bekap-
csolása, kapcsolattartás a szakmai hazai és külföldi intéz-
ményeivel, a folyóiratok szerkesztõségeivel. A hallgatók
terepgyakorlatának, múzeumi gyakorlatainak megszerve-
zése. Tanszéki/intézeti kiadványok szerkesztése, gondo-
zása. Élõ nyelvismeret megkívánt. A docensi kinevezés
feltétele a habilitáció.

A pályázat benyújtásának feltétele: legalább 8 éves fel-
sõoktatási gyakorlat. A pályázóknak meg kell felelniük a
Felsõoktatási törvényben az egyetemi docensekkel szem-

ben támasztott további követelményeknek: a 33/2000.
(XII. 26.) OM rendelet vonatkozó rendelkezéseiben elõír-
taknak, és az ELTE oktatói követelményrendszerében fog-
lalt feltételeknek. Az alkalmazás feltétele, hogy a jelentke-
zõnek más oktatási/kutatási intézménynél legfeljebb egy
további jogviszonyú maximum 87 órás foglalkoztatása
lehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását,
– szakmai életútjának tömör, tényszerû ismertetését,
– oktatás-kutatási tevékenységét (kb. fél oldal terjede-

lemben),
– a nemzetközi tudományos, szakmai életben való rész-

vételének ismertetését (jelentõsebb szakmai tanulmányút-
jai, tagságok, eredmények),

– oktató- és tudományos munkájára vonatkozó jövõbe-
ni terveit.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes önéletrajzot,
– a szakképzettséget,
– tudományos fokozatot (PhD- vagy kandidátusi fo-

kozat),
– idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos munkák jegyzékét,
– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul: pályázati anya-

gát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban
megjelölt bizottságok és testületek megismerjék,

– hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a közzétételtõl számított 30 napon belül
kell benyújtani a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkár-
ságára (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I/142.). A pá-
lyázat elbírálásának határideje a benyújtástól számított
30. nap.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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

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

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

meg.



Rövidítések:

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

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Általános Mûvelõdési
Központ
5510 Dévaványa,
Vörösmarty u. 6–8.
Tel.: (66) 483-035

Általános Mûvelõdési
Központ Óvodai
Intézményegysége
5510 Dévaványa,
Eötvös u. 2.
Intézményegység-
vezetõ

Fõiskolai
óvodapedagógusi v.,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Baloghné Berényi Erzsébet
ÁMK intézményvezetõ

Dombrád Város
Képviselõ-testülete
4492 Dombrád,
Rákóczi út 36.
Tel./fax: (45) 465-001,
(45) 565-002,
(45) 465-390

Szivárvány Óvoda
4492 Dombrád,
Kossuth u. 51.
Óvodavezetõ

Fõiskolai
óvodapedagógusi v.,
pedagógus-szakvizsga,
legalább 5 év szgy.

A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
Juttatás: vp.
Pc., f: Kozmáné Kasza Veronika
polgármester.

Iskolaigazgató

Általános Mûvelõdési
Központ
5510 Dévaványa,
Vörösmarty u. 6–8.
Tel.: (66) 483-035

Általános Mûvelõdési
Központ
Ványai Ambrus
Általános Iskola
Intézményegysége
Intézményegység-
vezetõ-helyettes,
tagintézmény-vezetõ

Fõiskolai vagy
egyetemi v.,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Baloghné Berényi Erzsébet
ÁMK intézményvezetõ
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Általános Mûvelõdési
Központ József Attila
Mûvelõdési Ház
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézményegysége
5510 Dévaványa,
Gyöngy u. 4–6.
Intézményegység-
vezetõ

Fõiskolai vagy
egyetemi pedagógusi v.
és felsõfokú
közmûvelõdési v.,
legalább 5 év szgy.

Harkakötöny
és Kömpöc Községek
Közoktatási Intézményi
Társulás Társulási
Tanácsa
6134 Kömpöc,
Petõfi u. 10.
Tel.: (77) 487-502

Harkakötönyi
Általános Iskola,
Napközi Otthonos
Óvoda
és Községi Könyvtár
(közös igazgatású
közoktatási intézmény)
6136 Harkakötöny,
Rákóczi u. 17.
Igazgató

Felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább 5 év
pedagógus-
munkakörben szerzett
gyakorlat, másodszor
és további alkalommal
történõ megbízás esetén
a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetõi
szakképzettség.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2014. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ társulási
ülésen.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget igazoló okmányok
eredeti vagy közjegyzõ által
hitelesített másolatát is.
A pályázatot írásban, zárt
borítékban, 5 példányban kell
benyújtani.
Pc: Szanka Péter
a társulási tanács elnöke

Közoktatási
Intézményfenntartói
Társulás
Tornyospálca
Társulási Tanácsa
4642 Tornyospálca,
Rákóczi út 23.
Tel.: (45) 445-001

Közös Fenntartású
Általános Iskola
és Óvoda
Igazgató

Az adott nevelési-
oktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség,
legalább 5 év
pedagógus-
munkakörben szerzett
szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny: pedagógus-
szakvizsga.

ÁEI: 2009. jan. 17.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ társulási tanácsi ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
30 napnál nem régebbi om.-t
és hatósági b.-t is.
A pályázatot 1 példányban,
zárt borítékban kell benyújtani.
Pc.: Lukácsi Attila
a társulási tanács elnöke

Egyéb vezetõ

Általános
Mûvelõdési Központ
5510 Dévaványa,
Vörösmarty u. 6–8.
Tel.: (66) 483-035

Általános
Mûvelõdési Központ
Általános helyettes

Általános Mûvelõdési
Központ Ladányi
Mihály Könyvtár
Intézményegysége
5510 Dévaványa,
Árpád u. 20.
Intézményegység-vezetõ

Fõiskolai vagy
egyetemi v.,
legalább 5 év szgy.

Fõiskolai vagy
egyetemi könyvtárosi v.,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Baloghné Berényi Erzsébet
ÁMK intézményvezetõ
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Általános Mûvelõdési
Központ Nevelési
Tanácsadó és Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat
Intézményegysége
5510 Dévaványa,
Bem u. 4.
Intézményegység-vezetõ

Fõiskolai
gyógypedagógusi v.,
legalább 5 év szgy.

Csobánkai
Közösségi Mûhely
2014 Csobánka,
Vörösvári út 10–12.
Fax: (26) 321-330

Mûvelõdési ház
Intézményvezetõ

Óvoda, iskola,
közösségi ház
Gazdasági vezetõ

Mérlegképes
könyvelõi v.

Pc: Sándor Lászlóné
E-mail: sandor.laszlone@
csobisk.sulinet.hu

Pályázati felhívás pedagógus állásokra

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Kabai Napközi
Otthonos Óvoda
4183 Kaba,
Batthyány u. 8.
Tel./fax: (54) 460-391

Gondozónõ
(részmunkaidõ,
30 óra/hét)

Legalább alapfokú
(8 általános) iskolai v.,
és/vagy dajka
szakirányú képesítés.

A pályázatot 1 példányban
kell benyújtani.
Pc., f: Borbély Vilmosné
óvodavezetõ

Óvodapedagógus

Ajka Városi Óvoda
8400 Ajka,
Bródy u. 7.
Tel.: (88) 508-160

Óvodapedagógus Fõiskolai
óvodapedagógusi v.

ÁEI: 2008. nov. 1.
Pc.: Ajka Városi Óvoda

Háromhárs Óvoda
8087 Alcsútdoboz,
Béke u. 17.
Tel.: (22) 294-237

Óvodapedagógus Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Óvári Zsoltné óvodavezetõ

Köztársaság Utcai
Óvoda Tagóvodája
2700 Cegléd,
Fûtõház u. 6.

Óvodapedagógus Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2008. dec. 1.
Pc.: Köztársaság Utcai Óvoda
2700 Cegléd, Köztársaság u. 18.

Általános Mûvelõdési
Központ
5510 Dévaványa,
Vörösmarty u. 6–8.
Tel.: (66) 483-035

Általános Mûvelõdési
Központ Óvodai
Intézményegysége
5510 Dévaványa,
Eötvös u. 2.
Óvodapedagógus

Fõiskolai
óvodapedagógusi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre szól,
betegség miatti helyettesítés.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Baloghné Berényi Erzsébet
ÁMK intézményvezetõ

Kistérségi Közös
Fenntartású Napközi
Otthonos Óvoda
Tagintézménye
Napsugár Óvoda
2524 Nagysáp,
Köztársaság tér 35.
Tel./fax: (33) 460-108
E-mail: napsugarovin@
freemail.hu

Óvodapedagógus
(határozott idõre)

Szakirányú felsõfokú
óvodapedagógusi v.

Pc: Siklósiné Faragó Ildikó
óvodavezetõ

Virág Utcai Óvoda
Nyíregyháza,
Virág u. 67.

Óvodapedagógus Óvodapedagógusi v. A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Virág Utcai Óvoda
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Pedagógus
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Újpesti Speciális
Általános Iskola
és EGYMI
1041 Budapest,
Venetiáner u. 26.
Tel./fax: (1) 369-3384
E-mail: eltes@
ujpestieltes.sulinet.hu

1 fõ gyógypedagógus–
szomatopedagógus

2 fõ gyógypedagógus
autista csoportban

1 fõ gyógypedagógus

Gyógypedagógiai tanári
v., szomatopedagógus
szak.
Elõny: gyakorlat
a területen.

Gyógypedagógiai
tanári v.
Elõny: autista gyerekek
körében szerzett
tapasztalat.

Gyógypedagógiai
tanári v.
Elõny: legalább 10 év
gyakorlat.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot elektronikus úton
kell megküldeni.
Pc: László Zsuzsanna igazgató

Csobánkai
Közösségi Mûhely
2014 Csobánka,
Vörösvári út 10–12.
Fax: (26) 321-330

Történelem szakos
tanár (részmunkaidõs)

testnevelés szakos tanár
(részmunkaidõs)

német szakos tanár
(részmunkaidõs)

ének szakos tanár
(részmunkaidõs)

informatika szakos
tanár (részmunkaidõs)

technika szakos tanár
(részmunkaidõs)

Pc.: Sándor Lászlóné
E-mail: sandor.laszlone@
csobisk.sulinet.hu

Gulyás Pál
Középiskolai
Kollégium
4024 Debrecen,
Sumen u. 3.
Tel./fax: (52) 349-492

Kollégiumi nevelõtanár Tudományegyetemen
szerzett matematika–
fizika szakos
középiskolai tanári v.

ÁEI: azonnal.
Pc.: Kocsis György igazgató.

Deák Ferenc
Gimnázium
4900 Fehérgyarmat,
Kiss Ernõ u. 3.
Tel.: (44) 510-055

Napközis nevelõ
(részmunkaidõs)

Egyetemi (fõiskolai) v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: szl., étkh.
Pc.: igazgató
f: telefonon.

Arany János
Általános Iskola, Óvoda
és Bölcsõde
Igazgatótanácsa
6120 Kiskunmajsa,
Fõ u. 69.

Tanító
(határozott idõre)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: elbírálást követõen azonnal.
Pc.: Arany János Általános
Iskola, Óvoda és Bölcsõde
6120 Kiskunmajsa, Fõ u. 69–71.

27. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3053



1. 2. 3. 4.

Szõnyi Bozsik József
Általános Iskola
2921 Komárom,
Magtár u. 2.

Tanító Szakirányú felsõfokú v.
Elõny: angol
mûveltségterület, szgy.

ÁEI: 2009. jan. 5.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. nap.
Pc.: Potháczky Mária
intézményvezetõ

Erkel Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
7300 Komló,
48-as tér 7.
Tel.: (72) 482-183
Fax: (72) 581-257

Gitár szakos tanár

harmonika szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Seregné Deák Róza
igazgató

Fekete István Általános
és Mûvészeti
Alapiskola, Napközi-
otthonos Óvoda
8681 Látrány,
Szabadság u. 11.
Tel./fax: (85) 327-195
E-mail: iskolalatrany@
mailbox.hu

Néptánctanár Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: azonnal.
A pályázatot elektronikus úton
kell benyújtani.

„Leg a láb” Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5650 Mezõberény,
Petõfi út 17–19.
Tel.: (66) 424-212

Néptánctanár

társastánctanár

Magyar táncmûvészeti
fõiskolai v.,
illetve végzõs hallgató

Perényi Péter Általános
Iskola, Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola
és Kollégium
4823 Nagydobos,
Fõ u. 45.
Tel.: (44) 580-012

Gyógypedagógus Oligofrénpedagógiai,
illetve értelmileg
akadályozott szakos
tanári v.

ÁEI: azonnal.
f.: Kósa Zsigmondné
mb. igazgató

Herman László
Zenemûvészeti
Szakközépiskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 3.
Tel./fax: (22) 500-989

1 fõ alapfokú szolfézs-
tanár (határozott idõre,
1 tanévre, 11 óra/hét)

2 fõ alapfokú
zongoratanár,
korrepetítor
(határozott idõre,
1 tanévre, 22 óra/hét)

1 fõ alapfokú
csellótanár
(határozott idõre,
1 tanévre, 11 óra/hét)

1 fõ alapfokú gitártanár
(határozott idõre,
1 tanévre, 11 óra/hét)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc., f.: Tóka Szabolcs igazgató
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1 fõ alapfokú
hegedûtanár
(határozott idõre,
1 tanévre, 11 óra/hét)

1 fõ alapfokú
cimbalomtanár
(határozott idõre,
1 tanévre, 11 óra/hét)

1 fõ alapfokú
furulyatanár
(határozott idõre,
1 tanévre, 11 óra/hét)

1 fõ középfokú
angoltanár
(határozott idõre,
1 tanévre, 16 óra/hét,
helyettesítés)

1 fõ középfokú
matematikatanár
(határozott idõre,
1 tanévre, 11 óra/hét)

1 fõ középfokú köt.
zongoratanár,
korrepetítor (határozott
idõre, 1 tanévre,
22 óra/hét helyettesítés)

Fõiskolai v., népzenei
orientáltság.

Egyetemi v.

Egyetemi v.
Elõny: csembaló szak.

Váci Mihály Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
9700 Szombathely,
Váci Mihály u. 11.
Tel.: (94) 510-066
Fax: (94) 510-067

Tanító vagy
tanító+angol szakos
tanár (határozott idõre)

Fõiskolai tanítói v.
Elõny: tanítóknál
az angol mûveltségi
terület.

ÁEI: azonnal.
Pc.: Németh Gábor igazgató

Bárdos László
Gimnázium
2800 Tatabánya,
Gál I. ltp. 701.
Tel.: (34) 339-571
Fax: (34) 311-749

Spanyolnyelv-tanár Egyetemi vagy
fõiskolai v., vagy utolsó
éves egyetemi hallgatói
jogviszony igazolása.

ÁEI: az elbírálást követõen
8 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
az egyetem tanításhoz való
hozzájárulását, végzettséget
és szakképzettséget igazoló
okleveleket, vagy leckekönyv
másolatát és a szükséges
egyetemi igazolásokat,
engedélyezéseket, esetleges
referenciák megjelölését is.
Pc.: Sándor János igazgató
E-mail: jsandor@blg.sulinet.hu,
sanjan@freemail.hu
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Fekete László
Zeneiskola – Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5350 Tiszafüred,
Piac tér 4.
Tel.: (59) 511-274
Fax: (59) 511-257

Hegedûtanár
(részmunkaidõs)

ének-zene–
népzenetanár
(részmunkaidõs)

tubatanár
(részmunkaidõs)

A mûvészeti tárgynak
megfelelõ szakirányú
tanári vagy mûvészi
felsõfokú v.
és szakképzettség.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: útiköltség 80%-os
térítése.
Pc., f.: Szõkéné Csorba Erzsébet
igazgató.

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói álláshelyeinek betöltésére

A KAPOSVÁRI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet a
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FÕISKOLAI KAR
Társadalomelméleti és Könyvtártudományi Tanszékére
1 fõ egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a Társadalomelméleti tanszékcsoport oktató- és kutatómunkájának szervezése,
szakindítási anyagok összeállítása, szakfelelõsi feladatok ellátása. Az Európai tanulmányok, Európai Uniós ismeretek,
Politológia tantárgyak oktatása, tartalmának folyamatos korszerûsítése. Részvétel PhD-kurzusok tartásában.

Az általános pályázati feltételek:
– az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állók, akik megfelelnek a Kaposvári Egyetem Foglalkoztatási követel-
ményrendszerében a megpályázott munkakörre elõírt feltételeknek, vagy
– az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló oktatási tevékenységet végzõk, akik megfelelnek a Kaposvári
Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében a megpályázott munkakörre elõírt feltételeknek, és a pályázat el-
nyerése esetén vállalják a közalkalmazotti jogviszony létesítését a Kaposvári Egyetemmel.

Elõnyt jelent: habilitáció.

A kinevezés várható kezdõ idõpontja: 2008. november 1.
A kinevezés jellege: teljes munkaidõs határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi tudományos, szakmai, illetve közéleti tevékenységét,
– a pályázó oktató-kutatómunkájára vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– személyi adatlapot, részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudományos (PhD) fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles
másolatát (amennyiben a személyi anyagában már van, akkor a munka- és bérügyi osztály által igazolt másolat melléke-
lendõ),
– publikációs jegyzéket, szakmai-közéleti tisztségek felsorolását,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (amennyiben a személyi anyagban már van, akkor a
munka- és bérügyi osztály által igazolt másolat mellékelendõ),
– a pályázó nyilatkozatát az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyai-
ról, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény, a 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a
Kollektív Szerzõdés rendelkezései az irányadók.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani két példányban (egy eredeti és egy fénymásolat)
a Kaposvári Egyetem Rektori Hivatalához (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.). A pályázat elbírálásának határideje a beadá-
si határidõtõl számított 90. nap.

A KECSKEMÉTI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÛSZAKI FÕISKOLAI KAR
FÉM- ÉS MÛANYAGFELDOLGOZÓ TECHNOLÓGIAI INTÉZETÉNEK
Mechanikai Technológiai Szakcsoportjába
1 fõ részére fõiskolai tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: az Anyagismeret, az Elõgyártási technológiák, a Mechanikai technológiák és a
hõkezelés c. tárgyak tartalmi fejlesztése és oktatása. Részvétel a szakcsoport oktató-nevelõ munkájának irányításában, a
laboratóriumok fejlesztésében. Tudományos kutatómunka a mechanikai technológiák, különösen a lemezalakító techno-
lógiák területén. Rendszeres publikációk és közéleti tudományos tevékenység. A szakcsoport fiatalabb mérnökei, mû-
szaki tanárai oktató-nevelõ és tudományos munkájának segítése, irányítása. Részvétel a fõiskola és a kar bizottságainak
munkájában, a hazai és külföldi kapcsolatok kiépítésében és mûködtetésében.
A betöltendõ állással kapcsolatban a Mechanikai Technológiai Szakcsoport vezetõje ad részletes felvilágosítást [tel.:
(76) 516-370].

A fõiskolai tanári munkakör betöltésének feltétele, hogy a pályázó fõiskolai tanári címmel rendelkezzen és feleljen meg a
Fõiskola Foglalkoztatási követelményrendszerében meghatározott feltételeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását,
– tudományos fokozatát, nyelvismeretét,
– eddigi szakmai, tudományos, oktatói tevékenységének részletes ismertetését,
– a hazai és nemzetközi tudományos életben, szakmai szervezetekben való közremûködését,
– a kinevezéssel kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, a fõiskolai tanári kinevezést, valamint az idegennyelv-tudást igazoló
okiratok közjegyzõ vagy – az eredeti okiratok bemutatása esetén – a fõtitkár által hitelesített másolatát,
– publikációk, tudományos/mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak felsorolását,
– oktatói nyilatkozatot,
– minden egyéb dokumentumot, amelyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult testületek megismerhetik.

A pályázatot tartalmazó borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Kecskeméti Fõiskola GAMF Kar fõiskolai tanári álláshelyé-
re”. A pályázatokat a Kecskeméti Fõiskola Rektori Hivatalába (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) kell benyújtani 2 pél-
dányban (1 eredeti, 1 másolati példányban) az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül.

Dr. Danyi József s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira, valamint 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
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.

Kadarkút, Hencse,
Hedrehely, Kõkút,
Visnye, Mike
Óvodafenntartói
Intézményi Társulása
7530 Kadarkút,
Petõfi Sándor u. 2.

Kadarkúti
Napközi Otthonos
Óvoda
7530 Kadarkút,
Fõ u. 3.

Szakirányú óvodapeda-
gógus felsõfokú v.,
óvodapedagógusi, leg-
alább öt év szakmai ta-
pasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny: öt év vezetõi ta-
pasztalat, pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. nov. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig szól.
Pehi: 2008. nov. 15.
A munkáltató a próbaidõ tarta-
mát három hónapban állapítja
meg.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani a pályázati adatbázis-
ban szereplõ azonosítószámmal
és a munkakör megnevezésével
ellátva: 5099/2008.
f: Verkman József polgármester
Tel.: (82) 581-003
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Zrínyi Miklós Általános
Mûvelõdési Központ
8834 Murakeresztúr,
Kossuth Lajos u. 16.
Tel.: (93) 369-002

Horvát Nemzetiségû
Óvoda
8834 Murakeresztúr,
Honvéd u. 3.
Tel.: (93) 569-014

Horvát Nemzetiségû
Óvoda
Fityeház,
Kossuth Lajos u. 23.
Tel.: (93) 369-002

Horvát nemzetiségû fel-
sõfokú v., vagy felsõfo-
kú óvodapedagógusi v.
és horvát nyelvvizsga,
öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2009. jan. 5.
A megbízás 2014. jan. 1-jétõl
öt évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
31. nap.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., oklevél hiteles má-
solata.
Pc: Kovácsné Kõvágó Anna
igazgató

Iskolaigazgató

Budapest Fõváros
XVI. Kerületi
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1163 Budapest,
Havashalom u. 43.

Göllesz Viktor Óvoda,
Általános Iskola, Elõké-
szítõ Szakiskola és
Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani
Intézmény
1164 Budapest,
Szabadföld u. 7.
(szakszolgálatot is ellá-
tó gyógypedagógiai in-
tézmény)

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
tanári v. és szakképzett-
ség, tíz év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2009. jan. 15.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60. nap.
A pályázathoz csatolni kell: ed-
digi szakmai tevékenységet be-
mutató részletes ön.
A pályázatra kérjük ráírni: Pá-
lyázat a Göllesz Viktor Óvoda,
Általános Iskola, Elõkészítõ
Szakiskola és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intéz-
mény igazgatói álláshelyére.
Pc: Budapest Fõváros XVI. Ker.
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Mûvelõdési Ügyosztálya
1163 Budapest,
Havashalom u. 43.

Csobaj Község
Képviselõ-testülete
3927 Csobaj,
Rákóczi út 1.

Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év szgy.
Elõny: szakmai és veze-
tõi gyakorlat.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártát követõ kép-
viselõ-testületi ülés.

Gávavencsellõ Nagy-
község Önkormányzata
és Balsa Község Önkor-
mányzata
4471 Gávavencsellõ,
Petõfi út 1.

Rakovszky Sámuel
Általános és Mûvészeti
Iskola
4471 Gávavencsellõ,
Petõfi u. 1.

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 napon belül.
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., a megbízás feltéte-
leit igazoló okiratok hiteles má-
solatait.
A pályázatot zárt borítékban „Is-
kolaigazgató” megnevezéssel el-
látva kell benyújtani.
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Pc: dr. Karakó László Gávaven-
csellõ Nagyközség polgármestere
4471 Gávavencsellõ, Petõfi út 1.

Geresdlak és Maráza
Községek
Önkormányzatai
7733 Geresdlak,
Hunyadi u. 22.

Általános Iskola
Geresdlak

Szakirányú felsõfokú v.,
német nemzetiségi v.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön.
Pc: dr. Habjánecz Tibor Geresd-
lak Község polgármestere

Egyéb vezetõ

Budapest Fõváros
XVII. Ker. Rákosmente
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1173 Budapest,
Pesti út 165.

Gyermekjóléti Központ Felsõfokú szociális
alapképzettség, pszi-
chológus, pszichopeda-
gógus, vagy
mentálhigiénés szakem-
ber, gyermek- és ifjú-
ságvédelmi tanácsadó,
jogi szakokleveles csa-
ládvédelmi tanácsadó,
szociális igazgatásszer-
vezõ oklevéllel rendel-
kezõ óvodapedagógus,
tanító, tanár, nevelõta-
nár, pedagógiai elõadó,
gyógypedagógus, védõ-
nõ, teológus, hittanár,
hittantanár, jogász,
igazgatásszervezõ vagy
szociális menedzser ok-
levéllel rendelkezõ: pe-
dagógus, védõnõ.
Legalább öt év felsõfo-
kú végzettséget vagy
felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ, a gyer-
mekvédelem,
a szociális ellátás,
az egészségügyi ellátás,
ill. a közoktatás terüle-
tén végzett munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: a szociális szak-
vizsgával, valamint a
legalább hároméves ve-
zetõi gyakorlattal ren-
delkezõ pályázó.

ÁEI: 2008. dec. 1.
A megbízás 2013. nov. 30-ig,
öt évre szól.
Pehi: a képviselõ-testület no-
vemberi rendes ülése.
Juttatás: bérezés a Kjt. és a fenn-
tartó döntése szerint.
A pályázathoz csatolni kell: sze-
mélyi adatokat (elérhetõsége is)
tartalmazó pályázat, végzettséget
tanúsító okirat(ok) hiteles másola-
ta, részletes szakmai ön., nyilatko-
zat arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adata-
inak a pályázati eljárással össze-
függõ kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy a gyerme-
kek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében meg-
határozott kizáró okok a pályázó-
val szemben nem állnak fenn.
A pályázathoz csatolandó iratok
utólagos benyújtására nincs le-
hetõség, és azok bármelyikének
hiánya a pályázati eljárásból
való kizárást vonja maga után.
A pályázatot kizárólag postai
úton, zárt borítékban „Gyermek-
jóléti Központ vezetõje” megje-
löléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros XVII.
Ker. Rákosmente Önkormányza-
ta Polgármesteri Hivatalának
Egészségügyi és Szociális Iroda
vezetõjének.
f: Kuruczné Marton Katalin,
az Egészségügyi és Szociális
Iroda vezetõje
Tel.: 253-3338
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Kozármislenyi Intéz-
ményirányító Társulás
Társulási Tanácsa
7761 Kozármisleny,
Pécsi u. 124.

Janikovszky Éva ÁMK
7761 Kozármisleny,
Alkotmány tér 53.

Egyetemi vagy fõisko-
lai tanári, közoktatási
vezetõi és szakedzõi v.,
legalább tízéves intéz-
ményvezetõi gyak.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2013. okt. 15-ig,
öt évre szól.
Szl: nincs.
A pályázatot dupla zárt boríték-
ban „Igazgatói pályázat” megje-
löléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Kozármisleny Város Önkor-
mányzat polgármestere
f: dr. Bíró Károly címzetes fõ-
jegyzõ
Tel.: (72) 570-910

Zrínyi Miklós Általános
Mûvelõdési Központ
8834 Murakeresztúr,
Kossuth Lajos u. 16.
Tel.: (93) 369-002

Zrínyi Miklós ÁMK
8834 Murakeresztúr,
Kossuth L. u. 14.
Mûvelõdési
Ház-Könyvtár
Intézményegység-
vezetõ

Felsõfokú szakirányú
v., elõny: vezetõi gyak.,
könyvtárosi v.

ÁEI: 2009. jan. 5.
A megbízás 2014. jan. 1-jéig,
öt évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
31. nap.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., óvodapedagógusi
diploma és ha van, nyelvvizsga
hiteles másolata.
Pc: Kovácsné Kõvágó Anna
igazgató.

Nyíregyháza
és Nyírpazony
Intézményfenntartó
Társulás Társulási
Tanácsa
4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.

Gyermekjóléti Központ
4400 Nyíregyháza,
Báthory u. 10.

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
melléklete szerinti fel-
sõfokú szakirányú szak-
képzettség, legalább öt
év felsõfokú végzettsé-
get, vagy felsõfokú
szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellá-
tás, az egészségügyi
ellátás, ill. a közoktatás
területén végzett mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyak.,
szociális szakvizsga.

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2013. dec. 31-ig
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
határozatlan idõre szól, újonnan
létesített jogviszony esetén – a
Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv.
21/A § (4) bekezdésében foglal-
tak kivételével három hónap
próbaidõ kikötésével.
Pbhi: a Szociális Közlönyben,
valamint az Oktatási Közlöny-
ben történõ legkésõbbi megjele-
nést követõ 30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 30 napon belül.
Illetmény: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a
szociális, valamint a gyermekvé-
delmi ágazatban történõ végre-
hajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes szakmai ön., kötelezett-
ségvállalási nyilatkozat arra vo-
natkozóan, hogy a pályázó
vállalja a szociális szakvizs-
ga-kinevezés adásától számított
– két éven belül történõ meg-
szerzését, a pályázó nyilatkoza-
tát arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozatot, melyben a pá-
lyázó hozzájárul ahhoz, hogy
pályázati anyagát Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának Közgyûlése, valamint a
Szociális, Egészségügyi, Lakás-
ügyi és Idõsügyi Bizottsága, ill.
Nyírpazony Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete
megismerje és abba betekintsen.
A pályázó nyilatkozatát, amely
szerint a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn.
A pályázatot zárt borítékban
„Gyermekjóléti Központ intéz-
ményvezetõi pályázat” megjelö-
léssel ellátva kell benyújtani
személyesen vagy postai úton
Nyíregyháza és Nyírpazony In-
tézményfenntartó Társulás Tár-
sulási Tanácsának elnöke,
Csabai Lászlóné részére, 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
f: az intézményfenntartó társulás
címén vagy telefonon.
Tel.: (42) 524-588.

Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megye Közgyûlése
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.

Megyei Pedagógiai,
Közmûvelõdési
és Képzési Intézet
4400 Nyíregyháza-
Sóstófürdõ,
Tölgyes u. 68.

Egyetemi szintû v. és
szakképzettség, leg-
alább tíz év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy ezzel
egyenértékû közokta-
tás-vezetõi szakképesí-
tés, élõ idegennyelv-
ismeret.

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
öt év hét hónapra szól.
Pehi: 2008. dec. 31.
A pályázathoz csatolni kell: sze-
mélyes adatokat tartalmazó rész-
letes szakmai ön., vpr., valamint
annak egyoldalas összefoglalása,
a végzettséget tanúsító eredeti
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oklevelet, okleveleket, vagy an-
nak, ill. azoknak közjegyzõ által
hitelesített másolatát, korábbi
jogviszony(ok)ra vonatkozó iga-
zolás(ok) másolatát (másolatait),
nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázó megbízása esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz,
nyilatkozatot, melyben a pályá-
zatának és abban foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezelésé-
hez hozzájárul/nem járul hozzá.
Nyilatkozatot arról, hogy hozzá-
járul pályázatának a megyei köz-
gyûlésen és illetékes
szakbizottságai által nyilvános
ülésen történõ tárgyalásához/zárt
ülésen történõ tárgyalást kér.
A pályázatot postai úton, aján-
lott küldeményként, egy eredeti
és két másolati példányban „Pá-
lyázat pedagógiai intézet igazga-
tói álláshely betöltésére”
megjelöléssel ellátva kell be-
nyújtani.
Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei fõjegyzõ. A Megyei
Közgyûlés fenntartja azt a jogát,
hogy a pályázati kiírásnak teljes-
körûen megfelelõ pályázat hiá-
nyában a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.

Pályázati felhívás pedagógus 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.
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Rövidítések:

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

Óvodapedagógus

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

1. 2. 3. 4.

Zátkánytelepi Napközi
Otthonos Óvoda
8852 Zátkány,
Május 1. út 37.
Tel.: 735-374

Óvodapedagógus Óvodapedagógusi fel-
sõfokú v.
Elõny: számítástechni-
kai ismeretek

ÁEI: azonnal.
Pehi: a pályázat benyújtását
követõen azonnal.
Pc: Horváth Veronika
óvodavezetõ

Pedagógus

Széchenyi István
Gimnázium
1118 Budapest,
Rimaszombati út 2–4.

Német szakos tanár Szakirányú egyetemi v. ÁEI: 2008. nov. 1.
Pc: Baski Ferenc igazgató

Napsugár Óvoda
1112 Budapest,
Menyecske u. 2.
Tel.: 310-0132
Fax: 248-1807

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön.
Pc: Nádasi Péterné
intézményvezetõ

Budapest XXI. Ker.
Csepel Önkormányzata
Katona József
Általános Iskola
1215 Budapest,
Katona J. u. 60.
Tel./fax: 276-0166

Matematika–angol
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
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Napraforgó Gyermek-
jóléti Központ,
Családsegítõ Szolgálat
és Nevelési Tanácsadó
1163 Budapest,
Cziráki u. 22.

3 fõ iskolapszicholó-
gus.
A munkavégzés helye:
1161 Budapest,
Szent Korona u. 75–77.,
ill. a XVI. kerületi
iskola, óvoda

Elõny: pedagógiai
szakpszichológus v.,
vagy pszichológus
pedagógus v.

ÁEI: 2008. dec. 1.
Pehi: a megjelenést követõ
60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., motivációs levél és
nyilatkozat, hogy a pályázó hoz-
zájárul a személyes adatainak a
kezeléséhez a pályázati eljárással
összefüggésben.
f: Sapszon István vagy
Gáspár Józsefné
Tel.: 403-0001 vagy 402-1353

Beregszászi Pál
Szakközépiskola
és Szakiskola
4024 Debrecen,
Burgundia u. 1.

Villamosipari mûszaki
szakoktató

gyengeáramú villamos-
mérnök-tanár

erõsáramú villamos-
mérnök-tanár

informatika–bármely
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v.

Szakirányú egyetemi v.

ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás határozatlan idõre szól.
Pehi: a pályázat benyújtásának
határidejétõl számított egy hét.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön.
A pályázatot írásban kell benyúj-
tani.
Pc: Nagyné Oláh Katalin igazgató

Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2344 Dömsöd,
Kossuth L. u. 58.

Zongoratanár

néptáncpedagógus

Zenemûvészeti
fõiskolai v.

táncmûvészeti fõiskolai
v.

ÁEI: azonnal.
f: tel. (24) 435-338,
(20) 369-6417

Teleki Sámuel
Általános Iskola
2030 Érd,
Törökbálinti u. 1.

Német szakos tanár
(teljes munkaidõre)

ének szakos tanár
(heti nyolc óra)

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. aug. 15-ig tart.

Mátyás Király
Gimnázium
8640 Fonyód,
Hunyadi J. u. 3.
Tel.: (85) 561-960
Fax: (85) 561-966

Angol nyelv vagy angol
nyelv–német nyelv
szakos tanár

informatika–fizika
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc: Bántó Zsuzsanna igazgató

Általános Iskola,
Napközi Otthonos
Óvoda és Könyvtár
3177 Rimóc,
Szécsényi út 4.

Matematika–fizika
szakos tanár

Szakirányú felsõfokú
v.,
elõny: kémia szakos
tanári v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: 2008. nov. 7.
A pályázathoz csatolni kell: kéz-
zel írt szakmai ön., végzettséget
igazoló dokumentumok közjegy-
zõ által hitelesített másolatát, nyi-
latkozatot arra vonatkozóan, hogy
a pályázati anyagot az eljárásban
részt vevõk megismerhetik.
A pályázatot egy példányban kell
benyújtani.
Pc: Kiss Józsefné intézmény-
vezetõ.
f: Varga Bálint
intézményvezetõ-helyettes
Tel.: (32) 598-035
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Lipthay Béla Mezõgaz-
dasági Szakképzõ
Iskola és Kollégium
3170 Szécsény,
Haynald Lajos út 11.

Angol szakos tanár Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v., vagy
idegennyelv–irodalom
szakos tanári egyetemi
vagy fõiskolai v.
Elõny: pedagógus-
munkakörben szerzett
legalább három év
szgy.

ÁEI: megjelenéstõl számított
33. naptól.
A megbízás 2009. aug. 31-ig,
határozott idõre, helyettesítésre
szól.
Pehi: megjelenéstõl számított
32. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., korábbi munkavi-
szonyokról szóló igazolásokat.
A pályázatot egy példányban,
zárt borítékban postai úton a
munkakör megnevezésével és a
10-114/2008. azonosítószámmal
ellátva kell benyújtani.
Pc: Filkor Lajos igazgató

Mikes Kelemen
Felnõtt és Ifjúsági
Gimnázium,
Szakközépiskola
és Szakiskola
2803 Tatabánya,
I. Béke u. 8.

Informatika szaktanár

angolnyelv-tanár
(részfoglalkozásban)

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a határidõt követõ 3. nap.
Juttatás: étkh.
Pc: Farkas Lászlóné igazgató
f: személyesen vagy telefonon
az iskola igazgatójától
Tel.: (34) 512-340
Fax: (34) 512-346

Péch Antal Mûszaki
Szakképzõ Iskola
és Gimnázium
2800 Tatabánya,
Széchenyi út 20.

Autógépész szaktanár Felsõfokú szakirányú
v., elõny: szakterületen
szerzett gyak.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton lehet benyújtani.
Pc: Péch Antal Mûszaki Szak-
képzõ Iskola és Gimnázium
Réti úti telephelyére
2800 Tatabánya, Réti út 1–5.

Õrmezei Általános
Iskola
1112 Budapest,
Menyecske u. 2.
Tel.: 310-0136

Napközis nevelõ (alsó
tagozat)

Fõiskolai v.,
elõny: informatikai v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
A pályázatot postai vagy elektro-
nikus úton kell beküldeni.
Pc: Újkériné Diviák Mária.
e-mail: ormezei.iskola@chel-
lo.hu

Dajka

Rákóczi úti Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 30.
Tel.: (22) 312-386

Dajka Középfokú képesítés,
dajkaképzõ, gyermekek
ellátásában legalább
1–3 év szakmai tapasz-
talat.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc–dr. Ligeti Katalin
szerkesztésében

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû kötetet

Az európai integrációs folyamatnak a tagállami büntetõjogokra gyakorolt hatása régóta foglalkoztatja a büntetõjog
tudományát. Az integrációnak az elmúlt évtizedben a büntetõügyek területén bekövetkezett felgyorsulásával az európai
jog és a büntetõjog összefüggésének tudományos problémája átalakult az európai büntetõjog alkalmazásának gyakor-
lati, jogalkotási és jogalkalmazási kérdésévé. Az európai büntetõjog jelenleg is dinamikusan fejlõdõ jogterület, kontúr-
jai és a tartalma folyamatosan változik. Éppen ezért maga az európai büntetõjog fogalma is sokrétû, magában foglalja a
tagállamok büntetõ anyagi és eljárási jogának harmonizációját, valamint a tagállamok közötti büntetõügyekben folyta-
tott nemzetközi együttmûködés fejlesztését. Az európai büntetõjog ezért a hagyományos büntetõjogi szemlélettel és fo-
galmakkal nem mindig ragadható meg, megértése új szemléletet kíván. A kézikönyv célja, hogy segítse ennek az új
szemléletnek a kialakulását és a hazai szakmai közönség tájékozódását az európai büntetõjogban.
Az európai büntetõjognak jelenleg négy területe van, amelyet a könyv vonatkozó részei mutatnak be: az uniós tagállamok
közötti bûnügyi együttmûködés (1. rész), a szupranacionális punitív szankciók (2. rész), a tagállamok büntetõ anyagi és el-
járásjogi rendelkezéseinek harmonizációja (3. rész), valamint az európai alapjogvédelem rendszere (5. rész).
A könyv tehát a magyar szakmai közönségnek kívánja az európai büntetõjog fejlõdését és céljait bemutatni, az európai
büntetõjog szabályozási területeit és az uniós normákat a magyar jogba átültetõ rendelkezéseket felvázolni. Olyan alap-
vetõ ismereteket tartalmaz, amelyek mind a büntetõjoggal foglalkozó jogalkalmazók, mind pedig a jogi oktatás számára
elengedhetetlenek a 21. század büntetõ jogfejlõdésének követéséhez.

A kötet 884 oldal terjedelmû, ára 8820 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

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû, 884 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 8820 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
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

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemen-
ként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájá-
hoz igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata.
A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek mond-
ható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontossá-
gú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hang-
súlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más
szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevé-
kenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bizo-
nyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású elmé-
lete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletû értelmezése, a perbeszédek szer-
kesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik
már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 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

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 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
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

27. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3069



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. 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 ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. 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 Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

I–VII. KÖTET
címû kiadvány.
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény sajátos története: a kihirdetése és hatálybalépése közötti idõszakban
történt nagy terjedelmû módosításai, valamint a 2003. július 1-jei hatálybalépése óta elfogadott több mint egy tucat módo-
sítása jelentõsen megnehezíti a jogot alkalmazók, a jogot tanulók vagy csak éppen megismerni akarók számára a bünte-
tõeljárás szabályainak megértését. Ez a hektikus történet tette indokolttá, hogy a magyarázat szerzõi a kommentárok szo-
kásos tartalmán (jogértelmezés, jogalkalmazói gyakorlat, alacsonyabb szintû szabályozás bemutatása) túlterjeszkednek,
és az egyes jogintézmények céljainak, feladatainak hangsúlyozásával, mûködésük többoldalú, történeti és gyakorlati
szempontú bemutatásával – a jogirodalom megjelölésével, a jogtörténet feldolgozásával, valamint indokolt esetekben a
jog-összehasonlítás eszközeivel – nyújtsanak segítséget a jogalkalmazóknak és a jogot tanulmányozóknak.

A büntetõeljárási törvény magyarázata hét kötetben jelent meg:

– az elsõ kötet
az alapvetõ rendelkezések és az eljárás alanyai,
ára: 2205 Ft,

– a második kötet
az eljárási cselekmények, a bizonyítás,
a kényszerintézkedések,
ára: 3675 Ft,

– a harmadik kötet
a nyomozás és a vádemelés,
ára: 1596 Ft,

– a negyedik kötet
a bírósági eljárás általános szabályai és az elsõfokú
bírósági eljárás,
ára: 3087 Ft,

– az ötödik kötet
a másodfokú bírósági eljárás, a harmadfokú bírósági
eljárás és a rendkívüli perorvoslatok,
ára: 2226 Ft,

– a hatodik kötet
a külön eljárások,
ára: 2289 Ft,

– a hetedik kötet
a különleges eljárások és a határozatok végrehajtása
szabályozásának magyarázatát tartalmazza,
ára: 1722 Ft.

A magyarázat a Magyar Hivatalos Jogszabálytárban megjelent Be. kommentár szerkesztett változata.
A hét kötet kedvezményes ára egyszerre történõ megvásárlás esetén 16 800 Ft helyett 13 440 Ft.
A könyvek megvásárolhatók a Közlöny Centrumban [1072 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán), tel.: 321-5971, 267-2780, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu] és a Közlönykiadó Jogi Könyvesbolt-
jában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), valamint megrendelhetõk a kiadó ügyfélszolgálatánál (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Vagy megrendelhetõk az alábbi megrendelõszelvényen:

MEGRENDELÉS

Megrendelem A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA alábbi köteteit:

� I. kötet (2205 Ft) ..... példányban. � V. kötet (2226 Ft) ..... példányban.

� II. kötet (3675 Ft) ..... példányban. � VI. kötet (2289 Ft) ..... példányban.

� III. kötet (1596 Ft) ..... példányban. � VII. kötet (1722 Ft) ..... példányban.

� IV. kötet (3087 Ft) ..... példányban. � A hét kötet együtt (13 440 Ft) ..... példányban.

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 átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

27. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3071
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OKTATÁSI KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Somogyi Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; .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 .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.

Formakészítés: Sprint Kft.
08.2922 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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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
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