
JOGSZABÁLY

Az oktatási és kulturális miniszter
27/2008. (IX. 26.) OKM

rendelete
a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének

irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló

32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet
módosításáról*

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

1. §

A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének
irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásá-

nak irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM
rendelet (a továbbiakban: Irányelv) 1. §-a a következõ (5)
és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve
tartalmazza a kisebbség nyelve és irodalma, valamint a ki-
sebbségi népismeret oktatását az 1. évfolyamtól a 12.,
illetve 13. évfolyamig. A képzési idõ egészére kiterjedõ
egységes fejlesztési folyamat négy képzési szakaszra osz-
lik, az Irányelv 2. számú mellékletének III. részében meg-
határozott fejlesztési feladatok e szakaszokhoz kapcsolód-
nak. Az egyes szakaszokon belül az életkori sajátosságok
figyelembevételével az iskolai évfolyamok tananyaga és
fejlesztési feladatai egymásra épülnek. Az iskola a kisebb-
ségi nyelv és irodalom, valamint a kisebbségi népismeret
tantárgy tananyagának oktatását az Irányelvben meghatá-
rozott idõponttól eltérõ idõpontban is megkezdheti azzal a
megkötéssel, hogy az e tantárgyak oktatására elõírt idõke-
ret a tanulmányi idõ átlagában nem csökkenhet, és az
egyes képzési szakaszok végére biztosítania kell a meg-
határozott fejlesztési feladatok teljesítését, továbbá be
kell tartani a tanulók heti és napi terhelésére vonatkozó,
a közoktatásról szóló törvény által meghatározott elõ-
írásokat.

(6) Ha a kisebbséghez tartozó tanulók szülei kezdemé-
nyezik a kisebbségi nyelv és a kisebbségi kultúra tanítá-
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sát, és ez az (5) bekezdésben meghatározottak szerint
nem oldható meg, az iskola a fenntartó által biztosított
idõkeret, annak hiányában a nem kötelezõ tanórai foglal-
kozások idõkerete terhére, a pedagógiai programban
meghatározottak szerint, legalább heti két órában meg-
szervezi a felkészítést. A kisebbségi nyelv és kultúra ok-
tatásában való részvételrõl tanúsítvány állítható ki, illet-
ve e tantárgyból a tanuló saját kérésére osztályozó vizs-
gát tehet.”

2. §

Az Irányelv a következõ 6. §-sal egészül ki:
„6. § E rendeletnek – a 27/2008. (IX. 26.) OKM rendelet

5. és 6. számú mellékletével megállapított – 2. számú mel-
léklet II. és III. része alapján az iskolák a 2009/2010. tan-
évben vezetik be az átdolgozott helyi tantervüket felmenõ
rendszerben.”

3. §

(1) Az Irányelv 2. számú melléklete I. részének
a) II. A kisebbségi oktatás tartalmi követelményei cím

és az azt követõ bevezetõ része helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.

b) II. A kisebbségi oktatás tartalmi követelményei cím
A) Az anyanyelv (kisebbség nyelve) és irodalom pont
3. alpontja helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

c) II. A kisebbségi oktatás tartalmi követelményei cím
B) A magyar nyelv és irodalom és a kisebbségi anyanyelv
kapcsolata pontot követõ szöveg helyébe e rendelet 3. szá-
mú melléklete lép.

d) II. A kisebbségi oktatás tartalmi követelményei cím
C) A kisebbségi népismeret pont 1. alpontja helyébe e ren-
delet 4. számú melléklete lép.

(2) Az Irányelv 2. számú mellékletének II. része helyébe
e rendelet 5. számú melléklete lép.

(3) Az Irányelv 2. számú mellékletének III. része helyé-
be e rendelet 6. számú melléklete lép.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Irányelv 2. számú melléklete I. rész II. fejezet
C) pontjának 6. alpontja.

(3) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

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

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
alapító okirata

2008.

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

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

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

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

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

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

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

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

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

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

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény:
neve: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diószegi úti Bölcsõde és Óvoda
címe: 1113 Budapest, Diószegi út 51.
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5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

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

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

8. Az intézmény tevékenységi körei

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

ges, osztatlan képzést, illetve doktori képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben okleve-
let ad ki.

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

ki.
– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és

fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat vé-
gez.

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

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

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

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

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

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

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

alaptevékenységek:

8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8542 felsõfokú oktatás,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8551
8552
8559

sport, szabadidõs képzés,
kulturális képzés,
m.n.s. egyéb oktatás,

8891
8899

gyermekek napközbeni ellátása,
m.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,

7211
7219
7220

biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,

6203
6311

számítógép-üzemeltetés,
adatfeldolgozás, webhoszting szolgáltatás,
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5811
5814
5819
5829
5920
6201
6312

könyvkiadás,
folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
egyéb kiadói tevékenység,
egyéb szoftverkiadás,
hangfelvétel készítése, kiadás,
számítógépes programozás,
világháló- portál szolgáltatás,

7990
9002
9004

egyéb foglalás,
elõadó-mûvészetet kiegészítõ tevékenység,
mûvészeti létesítmények mûködtetése,

9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése.
5812 címtárak, levelezõjegyzékek kiadása,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1813
1814

nyomdai elõkészítõ tevékenység,
könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,

1820 egyéb sokszorosítás,
2319
3319
3320

mûszaki, egyéb üvegtermék gyártása,
egyéb ipari eszköz javítása,
ipari gép, berendezés üzembe helyezése,

2573
2751
2894
2896
2899
3312

szerszámgyártás,
háztartási villamos készülék gyártása,
textil-, ruházati, bõripari gép gyártása,
mûanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása,
m.n.s. egyéb speciális gép gyártása,
ipari gép, berendezés javítása,

2344
2599
2630
2651
2711
2740
2790
2841
3020

mûszaki kerámia gyártása,
m.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása,
híradás-technikai berendezés gyártása,
mérõmûszergyártás,
villamos motor, áramfejlesztõ gyártása,
villamos világítóeszköz gyártása,
egyéb villamos berendezés gyártása,
fémmegmunkáló szerszámgép gyártása,
vasúti, kötöttpályás jármû gyártása,

3313 elektronikus optikai eszköz javítása,
4761
4762

könyv-kiskereskedelem,
újság-, papíráru-kiskereskedelem,

5520
5530

üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
kempingszolgáltatás,

5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
5221 szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
6832
8110

ingatlankezelés,
építményüzemeltetés,

7711 személygépjármû kölcsönzése,
7733 irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép),
7739 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése,
6202 információ-technológiai szaktanácsadás,
6209 egyéb információ-technol. szolgáltatás,
5821 számítógépes játék kiadása,
7320 piac-, közvélemény-kutatás,
7021 PR, kommunikáció,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,

32. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3573



7490
8560

m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
oktatást kiegészítõ tevékenység,

7111
7112
7420
7490

építészmérnöki tevékenység,
mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
fényképészet,
m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,

7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7311
7312

reklámügynöki tevékenység,
médiareklám,

7810
7820
7830

munkaközvetítés,
munkaerõkölcsönzés,
egyéb emberierõforrás-ellátás, -gazdálkodás,

7430
8211
8219
8299

fordítás, tolmácsolás,
összetett adminisztratív szolgáltatás,
fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
m.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,

6399
7410
7740
8230

m.n.s. egyéb információs szolgáltatás,
divat-, formatervezés,
immateriális javak kölcsönzése,
konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,

8412 egészségügyi, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása,
5911
5912

film-, video-, televiziómûsor-gyártás,
film-, vieogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai,

5913 film-, video- és televízióprogram terjesztése,
9001
9003

elõadó-mûvészet,
alkotómûvészet,

9329 m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,
9601 textil, szõrme mosása, tisztítása,
9312
9319

sportegyesületi tevékenység,
egyéb sporttevékenység.

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

képzési terület:
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– mûszaki,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, informatika, mûszaki, pedagógusképzés, társadalomtudományi, ter-
mészettudomány;

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

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat:
– székhelyen, telephelyen:
– elektrotechnika-elektronika,
– gépészet,
– közgazdaság,
– informatika,
– ügyvitel,
– kereskedelmi-marketing, üzleti adminisztráció,
– közlekedés.
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8.1.3. Tudományterület amelyen doktori képzés folyik, doktori fokozatot ítélhet oda:
– bölcsészettudományok,
– mûszaki tudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok,
– mûvészetek.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenység végzésére,
amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi ka-
pacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szol-
gáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást
– beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem hasz-
nálható részének figyelembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben

foglaltak szerint a felsõoktatásnak nem minõsülõ szakképzést folytat;
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és ki-

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

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

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

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

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

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

– nyelvvizsgáztatási tevékenység;
– nyelvoktatás,
– gazdasági tanácsadás.

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

kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenységek:

5811 könyvkiadás,
5812 címtárak, levelezõjegyzékek kiadása,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1813
1814

nyomdai elõkészítõ tevékenység,
könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,

1820 egyéb sokszorosítás,
2319
3319
3320

mûszaki, egyéb üvegtermék gyártása,
egyéb ipari eszköz javítása,
ipari gép, berendezés üzembe helyezése,
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2573
2751
2894
2896
2899
3312

szerszámgyártás,
háztartási villamos készülék gyártása,
textil-, ruházati, bõripari gép gyártása,
mûanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása,
m.n.s. egyéb speciális gép gyártása,
ipari gép, berendezés javítása,

2344
2599
2630
2651
2711
2740
2790
2841
3020
3313

mûszaki kerámia gyártása,
m.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása,
híradás-technikai berendezés gyártása,
mérõmûszergyártás,
villamos motor, áramfejlesztõ gyártása,
villamos világítóeszköz gyártása,
egyéb villamos berendezés gyártása,
fémmegmunkáló szerszámgép gyártása,
vasúti, kötöttpályás jármû gyártása,
elektronikus optikai eszköz javítása,

4761
4762

könyv-kiskereskedelem,
újság-, papíráru-kiskereskedelem,

5520
5530

üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
kempingszolgáltatás,

5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
5221 szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
6832
8110

ingatlankezelés,
építményüzemeltetés,

7711 személygépjármû kölcsönzése,
7733 irodagép kölcsönzése,
7739 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése,
6201 számítógépes programozás,
6202 információ-technológiai szaktanácsadás,
6203 számítógép-üzemeltetés,
6311 adatfeldolgozás, webhoszting szolgáltatás,
6209 egyéb információ-technol. szolgáltatás,
5821 számítógépes játék kiadása,
5829 egyéb szoftverkiadás,
7320 piac-, közvélemény-kutatás,
6312 világhálóportál szolgáltatás,
7021
7022
7490
8560

PR, kommunikáció,
üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
oktatást kiegészítõ tevékenység,

7111
7112
7420
7490

építészmérnöki tevékenység,
mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
fényképészet,
m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,

7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7311
7312

reklámügynöki tevékenység,
médiareklám,

7810
7820
7830

munkaközvetítés,
munkaerõkölcsönzés,
egyéb emberierõforrás-ellátás, -gazdálkodás,

7430
8211
8219
8299

fordítás, tolmácsolás,
összetett adminisztratív szolgáltatás,
fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
m.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
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6399
7410
7740
8230

m.n.s. egyéb információs szolgáltatás,
divat-, formatervezés,
immateriális javak kölcsönzése,
konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,

8412 egészségügyi, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8552 kulturális képzés,
8559 m.n.s. egyéb oktatás,
5911
5912

film-, video-, televiziómûsor-gyártás,
film-, videógyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai,

5913 film-, videó- és televízióprogram terjesztése,
9001
9003

elõadó-mûvészet,
alkotómûvészet,

9002 elõadó-mûvészetet kiegészítõ tevékenység,
9004 mûvészeti létesítmények mûködtetése,
7990
9329

egyéb foglalás,
m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,

9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9601 textil, szõrme mosása, tisztítása,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
9312 sportegyesületi tevékenység,
9319 egyéb sporttevékenység.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s
egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl szár-
mazó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási ki-
adások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.
Továbbá vállalkozási tevékenységként folytatható az alaptevékenységek közül az a tevékenység, amelyet az Ftv.
4. §-a nem tilt, illetve az a tevékenység, melyet az intézmény az alaptevékenységek közül nyereségszerzés céljából
végez.

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

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

5811 könyvkiadás,
5812 címtárak, levelezõjegyzékek kiadása,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,
1820 egyéb sokszorosítás,
2319 mûszaki, egyéb üvegtermék gyártása,
3319 egyéb ipari eszköz javítása,
3320 ipari gép, berendezés üzembe helyezése,
2573 szerszámgyártás,
2751 háztartási villamos készülék gyártása,
2894 textil-, ruházati, bõripari gép gyártása,
2896 mûanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása,
2899 m.n.s. egyéb speciális gép gyártása,
3312 ipari gép, berendezés javítása,
2344 mûszaki kerámia gyártása,
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2599 m.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása,
2630 híradás-technikai berendezés gyártása,
2651 mérõmûszergyártás,
2711 villamos motor, áramfejlesztõ gyártása,
2740 villamos világítóeszköz gyártása,
2841 fémmegmunkáló szerszámgép gyártása,
3020 vasúti, kötöttpályás jármû gyártása,
3313 elektronikus optikai eszköz javítása,
4761 könyv-kiskereskedelem,
4762 újság-, papíráru-kiskereskedelem,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
5530 kempingszolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
5221 szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
6832 ingatlankezelés,
8110 építményüzemeltetés,
7711 személygépjármû kölcsönzése,
7733 irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép),
7739 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése,
6202 információ-technológiai szaktanácsadás,
5821 számítógépes játék kiadása,
5829 egyéb szoftverkiadás,
6201 számítógépes programozás,
6209 egyéb információ-technol. szolgáltatás,
6203 számítógép-üzemeltetés,
6311 adatfeldolgozás, webhoszting szolgáltatás,
5813 napilapkiadás,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
6010 rádiómûsor-szolgáltatás,
6312 világhálóportál szolgáltatás,
7320 piac-, közvélemény-kutatás,
7021 PR, kommunikáció,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7490 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
7111 építészmérnöki tevékenység,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7420 fényképészet,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7311 reklámügynöki tevékenység,
7312 médiareklám,
7810 munkaközvetítés,
7820 munkaerõ-kölcsönzés,
7830 egyéb emberierõforrás-ellátás-, gazdálkodás,
7430 fordítás, tolmácsolás,
8211 összetett adminisztratív szolgáltatás,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
8299 m.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
6399 m.n.s. egyéb információs szolgáltatás,
7410 divat-, formatervezés,
7740 immateriális javak kölcsönzése,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8412 egészségügyi, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
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8552 kulturális képzés,
8559 m.n.s. egyéb oktatás,
5911 film-, videó-, televíziómûsor-gyártás,
5912 film-, videógyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai,
5913 film-, videó- és televízióprogram terjesztése,
9001 elõadó-mûvészet,
9002 elõadó-mûvészetet kiegészítõ tevékenység,
9003 alkotómûvészet,
7990 egyéb foglalás,
9004 mûvészeti létesítmények mûködtetése,
9329 m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,
9601 textil, szõrme mosása, tisztítása,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
9312 sportegyesületi tevékenység,
9319 egyéb sporttevékenység.

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

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

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

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

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

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

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 27 000 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 21 018 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 15028-1/2008. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. augusztus 15.

Ikt. szám: 20142-1/2008.
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter
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A Budapesti Gazdasági Fõiskola Alapító Okirata
2008.

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

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

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

– a Külkereskedelmi Fõiskola, amely a Külkereskedelmi Fõiskola létesítésérõl szóló 1971. évi 19. sz. tvr. és a Külke-
reskedelmi Fõiskola irányításáról, képzési idejérõl, valamint Budapesti Felsõfokú Külkereskedelmi Szakiskola át-
szervezésével kapcsolatos átmeneti intézkedésekrõl szóló 1034/1971. (IX. 8.) Korm. számú határozat alapján jött
létre, a Felsõfokú Külkereskedelmi Szakiskola átszervezésével; és

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

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

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye:
4.1. székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11–13.
4.2. telephelyei: 3100 Salgótarján, Kistarján u. 7., 8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18/A

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

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

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

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

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

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

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportokban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésekben bizonyít-
ványt ad ki.

– Az Ftv.-ben, a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény-
ben foglaltak szerint részt vesz a felsõoktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatáro-
zott egyéb képzési feladatok megvalósításában.
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– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és
fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat vé-
gez.

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

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

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

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

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

szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát

el feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatokat ellátó funkcionális szervezeti egy-

séget, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti
egységeket mûködtet.

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

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

alaptevékenységek:
8542 felsõfokú oktatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
5811 könyvkiadás,
6203 számítógép-üzemeltetés,
8559 máshová nem sorolt egyéb oktatás,
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8899 máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
5629 egyéb vendéglátás,
5920 hangfelvétel készítése, kiadás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7020 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
1812 nyomás (kivéve napilap),
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás.

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

pedagógusképzés,
társadalomtudományi.

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, társadalomtudományi;

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

– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– ügyvitel,
– vendéglátás-idegenforgalom.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenység végzésére,
amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi ka-
pacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szol-
gáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes ki-
adást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem
használható részének figyelembevétele mellett.

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

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

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

munkahelyi és kereskedelmi vendéglátás, turisztikai szolgáltatás, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyisé-
gek bérbeadása, kollégiumi szálláshelyek hasznosítása).

kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenységek (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:

5629 egyéb vendéglátás,
5920 hangfelvétel készítése, kiadás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7020 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
1812 nyomás (kivéve napilap),
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sérel-
me nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb fel-
adatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõállítás értékesésébõl származó bevé-
telnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevé-
kenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. Továbbá vál-
lalkozási tevékenységként folytatható az alaptevékenységek közül az a tevékenység, amelyet az Ftv. 4.§-a nem tilt, il-
letve az a tevékenység, melyet az intézmény az alaptevékenységek közül nyereségszerzés céljából végez. A vállalko-
zási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharmadát.

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

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi köreinek részletes felsorolása: nincs az intézménynek.

9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, intézet, intézeti tanszék mûködik.
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Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. Az intézmény karai:

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

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

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

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

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

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak, a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, 390024/2004/0120. számú vagyonkezelési szerzõdéssel. (2. számú melléklet szerint)

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

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

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

számként 15781 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben résztvevõk száma ebbõl: 1205 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 3365-2/2008. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. augusztus 6.

18833-1/2008.
Dr. Hiller István s. k.,

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

Sorzám Település Cím Ingatlan megneezése Hrz. Hrdozó ing. hrsz.

1 Budapest V. kerület Markó u. 29–31. Földterület 24942
2 Budapest V. kerület Markó u. 29–31. Oktatási épület (Mûemlék) 24942
3 Budapest V. kerület Markó u. 29–31. Ing. kötõdõ haszn. jog 3 tétel (víz, gáz, vill. energia csatl.) –
4 Budapest V. kerület Alkotmány u. 9–11. Földterület 24880
5 Budapest V. kerület Alkotmány u. 9–11. Oktatási épület 24880
6 Budapest V. kerület Alkotmány u. 9–11. Ingatlanhoz köt. haszn. jog vill. csatl.
7 Budapest X. kerület Liget u. 22. Földterület 39087/2
8 Budapest X. kerület Liget u. 22. Oktatási épület (fõiskola) 39087/2
9 Budapest XI. kerület Laufenauer u. 1. Földterület 4585/8

10 Budapest XI. kerület Laufenauer u.1. Kollégium 4585/8
11 Budapest XI. kerület Laufenauer u. 1. Ingatlanhoz köt. haszn. jog gáz csatl.
12 Budapest XIV. kerület Buzogány u. 11–13. Földterület 31905/6
13 Budapest XIV. kerület Buzogány u. 11–13. Oktatási épület „E” 31905/6
14 Budapest XIV. kerület Buzogány u. 10–12. Földterület 31905/11
15 Budapest XIV. kerület Buzogány u. 10–12. Oktatási épület „A,B,C,D” 31905/11
16 Budapest XIV. kerület Bagolyvár u. 6–10. Kollégium épület 31905/11
17 Budapest XVI. kerület Diósy Lajos u. 22–24. Földterület 105842/1
18 Budapest XVI. kerület Diósy Lajos u. 22–24. Földterület 105842/2
19 Budapest XVI. kerület Diósy Lajos u. 22–24. Földterület 105842/3
20 Budapest XVI. kerület Diósy Lajos u. 22–24. Oktatási épület 105842/1/2/3
21 Budapest XVI. kerület Diósy Lajos u. 22–24. Földterület 105842/4
22 Budapest XVI. kerület Diósy Lajos u. 22–24. Kollégium 105842/4
23 Budapest XVI. kerület Diósy Lajos u. 22–24. Földterület 105842/18
24 Budapest XVI. kerület Diósy Lajos u. 22–24. Oktatási célú tornaterem 105842/18
25 Salgótarján Kistarján u. 5. Földterület 3732
26 Salgótarján Kistarján u. 5. Kollégium épület 3732
27 Zalaegerszeg Gasparich út 18/A. Földterület – sporttelep 4815/1
28 Zalaegerszeg Gasparich út 18/A. Egyéb épület 4815/1
29 Zalaegerszeg Gasparich út 18/A. Földterület 4815/3
30 Zalaegerszeg Gasparich út 18/A. Földterület 4815/4
31 Zalaegerszeg Gasparich út 18/A. Földterület 4815/5
32 Zalaegerszeg Gasparich út 18/A. Egyéb épület 4815/5
33 Zalaegerszeg Gasparich út 18/A. Földterület 4844/28
34 Zalaegerszeg Vizslaparki u. 48. Földterület 3343
35 Zalaegerszeg Vizslaparki u. 48. Kollégium épület 3343

3586
O

K
T

A
T

Á
S

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

32.szám



Bérleti jogok

Sor-
szám

Település Cím Ingatlan megnevezése Hrsz.

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

Használati jogok

Sor-
szám

Település Cím Ingatlan megnevezése Hrsz.

1 Salgótarján Kistarján u. 7. Oktatási épület 3729, 3771/A
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A Debreceni Egyetem Alapító Okirata
2008.

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

Az intézmény történelmi gyökerei visszanyúlnak a Debreceni Református Kollégium alapításáig (1538), amelynek ké-
sõbb kialakult három akadémiai tagozatára alapozva jött létre a Debreceni magyar királyi Tudományegyetem az 1912.
évi XXXVI. törvénycikk alapján. A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január 1-jei hatállyal létreho-
zott intézmény jogelõdei:
� a Debreceni Agrártudományi Egyetem, amely a Debreceni Agrártudományi Egyetem létesítésérõl szóló 1970. évi 20.
sz. tvr.-el és a debreceni Agrártudományi Egyetem létesítésérõl szóló 1970. évi 20. sz. tvr. végrehajtásáról szóló
1028/1970. (VIII. 7.) Korm. számú határozattal jött létre az 1868. évben létrehozott Országos Felsõbb Gazdasági Tanin-
tézet, majd az 1906-tól Debreceni magyar királyi Gazdasági Akadémia jogutódaként; és az ennek szervezetében mûkö-
dõ, 1947-ben alapított Karcagi Kutatóintézet, továbbá az 1927-ben alapított Nyíregyházi Kutató Központ;

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

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

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

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

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
4.2. telephelyei:

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

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelye:
RO 410209 Oradea, Str. Primariei, Nr. 36.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény:
– neve: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Napközi Otthonos Óvoda
– címe: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.,
– neve: Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája
– címe: 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1–9.,

3588 OKTATÁSI KÖZLÖNY 32. szám



– neve: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
– címe: 4029 Debrecen, Csengõ út 4.,
– neve: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája
– címe: 4024 Debrecen, Kossuth u. 33.,
– neve: Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája
– címe: 4026 Debrecen, Hajó u. 18–20.

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

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

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

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egységei:
– Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
– címe: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.,
– Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma
– címe: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.,
– Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok
– címe: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

8. Az intézmény tevékenységi körei

8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osztat-

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

szerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.
– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad

ki.
– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben

és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában.

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

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

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

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

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

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

leszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
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– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és
laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Könyvtára – nemzeti gyûjtõkörû könyvtárként � részt vesz a tudományos és szakkönyvtári ellátásban.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó jogszabályok

szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát

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

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

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

alaptevékenységek TEÁOR szerinti felsorolása:

8542 felsõfokú oktatás,
0143 ló, lóféle tenyésztése,
0145 juh-, kecske tenyésztése,
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
0162 állattenyésztési szolgáltatás,
0210 erdészeti, egyéb erdõgazdálkodási tevékenység,
5629 egyéb vendéglátás,
5811 könyvkiadás,
5829 egyéb szoftverkiadás,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
6201 számítógépes programozás,
6203 számítógép-üzemeltetés
6311 adatfeldolgozás, webhoszting szolgáltatás,,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
8520 alapfokú oktatás,
8531 általános középfokú oktatás,
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8552 kulturális képzés,
8559 máshova nem sorolt egyéb oktatás,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
8610 fekvõbeteg-ellátás,
8621 általános járóbeteg-ellátás,
8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás,
8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás,
8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
8891 gyermekek napköziben ellátása,
8899 máshova nem sorolt szociális ellátás bentlakás nélkül,
8510 iskolai elõkészítõ oktatás,
8551 sport-szabadidõs képzés,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9104 növény-, állatkert, természetvédelmi terület mûködtetése,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
9312 sportegyesületi tevékenység,
9319 egyéb sporttevékenység,
0170 vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás,
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5221 szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7490 máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7820 munkaerõ-kölcsönzés,
7830 egyéb emberi erõforrás ellátás, -gazdálkodás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8299 máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás.

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

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

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

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

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

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

– egészségügy,
– egyéb szolgáltatások,
– elektrotechnika-elektronika,
– informatika,
– kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mezõgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– szociális szolgáltatások,
– ügyvitel.
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8.1.3. Tudományterület, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– agrártudományok,
– bölcsészettudományok,
– mûszaki tudományok,
– orvostudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenység végzésére,
amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi ka-
pacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szol-
gáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást
– beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem hasz-
nálható részének figyelembevétele mellett.

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

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

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

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

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

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenységek TEÁOR szerinti felsorolása:
0170 vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás,
5221 szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7490 máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7820 munkaerõ-kölcsönzés,
7830 egyéb emberi erõforrás ellátás, -gazdálkodás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8299 máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
9104 növény-, állatkert, természetvédelmi terület mûködtetése.

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

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

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

7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés.

9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, intézet, ezeken belül tanszék, nem önálló
tanszék, tanszékcsoport, kihelyezett tanszék, kutatóintézet, klinika, doktori iskola és tangazdaság mûködik.

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

– Általános Orvostudományi Kar,
– Gyógyszerésztudományi Kar,
– Fogorvostudományi Kar,
– Állam- és Jogtudományi Kar,
– Bölcsészettudományi Kar,
– Közgazdaságtudományi Kar,
– Informatikai Kar,
– Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar,
– Mezõgazdaságtudományi Kar,
– Természettudományi és Technológiai Kar,
– Mûszaki Kar,
– Egészségügyi Kar,
– Hajdúböszörményi Pedagógiai Fõiskolai Kar,
– Népegészségügyi Kar,
– Zenemûvészeti Kar.

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

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

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához funkcionális szervezeti egységként tervezési és gazdálkodási
egységeket, gazdasági fõigazgatóságot, rektori hivatalt, központi igazgatóságot és belsõ ellenõrzési szervezetet tart fenn.

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

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, 390189-2004/0100 számú vagyonkezelési szerzõdéssel.

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

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 2. és 3. számú melléklet szerint.
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11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 29800 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 23031 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben részt vevõk száma ebbõl: 795 fõ.

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

13. Az Alapító Okirat a 15699-1/2008. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen Alapító Okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. augusztus 15.

Ikt. szám: 21091-1/2008.

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

A Debreceni Egyetem Szervezeti Felépítése
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2. számú melléklet

A Debreceni Egyetem használatában levõ ingatlanok listája
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Sor-
szám

Megye Cím Helyrajzi szám
Használatba

vétel éve
Használó
szervezet

Összesen

ha m2 Ak., fill.

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Sóstói út 2. 1398/1 1999 OEC 4346 0,00
2 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Sóstói út 4. 1398/2 2005 OEC 4370 0,00
3 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Bethlen G. u. 58–60. 5847/3 1992 OEC 2870 0,00



3. számú melléklet

A Debreceni Egyetem által tartósan bérbe vett ingatlanok listája
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sor-
szám

Megye Cím Helyrajzi szám
bérbevétel

bérbe adó
összesen

kezdete lejárta ha m2 Ak., fill. rendeltetés

1 Hajdú-Bihar Debrecen Látókép 0334/1
a alrészlete

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

2 Hajdú-Bihar Debrecen Bem tér 18/c 21066/2 határozatlan MTA ATOMKI 898 helyiségek
3 Hajdú-Bihar Debrecen Kassai út 26. 10796/11 2004 HUNÉP CAMPUS

HOTEL Rt.
2 352 Diákotthon PPP

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

Családorvosi
Tanszék PPP

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

Aneszteziológiai
Tanszék PPP

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

Magatartás-
tudományi
Intézet PPP



Miskolci Egyetem Alapító Okirata

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

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

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

– A Miskolci Egyetem az 1735-ben Selmecbányán alapított Bányászati-Kohászati tanintézet jogfolytonos intézmé-
nye. A megalapítást követõen 1762-tõl Akadémia, késõbb Fõiskola. Az 1919-ben Sopronba történt átköltözést kö-
vetõen, 1931-ben kap jogot magántanári, doktori habilitációs címek adományozására. 1934-tõl a József Nádor Mû-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem keretében mûködõ Bánya-, Kohó és Erdõmérnöki Kar, melynek átalakulásá-
val, az 1949. évi XXIII. törvény alapján Gépészmérnöki Karral kibõvülve, az átköltözött önálló Bányamérnöki és
Kohómérnöki Karokkal együtt, Nehézipari Mûszaki Egyetem elnevezéssel 1949-tõl Miskolcon folytatta tevékeny-
ségét. Az 1983-ban létrejött Állam és Jogtudományi-, 1990-ben megalakult Gazdaságtudományi Karokkal kiegész-
ülve az intézmény a 30/1990. (III. 21.) OGY számú határozat értelmében Miskolci Egyetem elnevezéssel mûködik.
A Bölcsészettudományi Kar 1997-ben létesült, majd 1997. július 1-jei hatállyal az egyetem szervezetébe került a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola Miskolci Tanárképzõ Intézete. 1998. január 1-jétõl a Magyar Tudományos
Akadémia átadta az egyetemnek az MTA Bányászati Kémiai Kutató Laboratóriumát. 2000. január 1-jétõl az egye-
tem szervezeti keretébe került a Comenius Tanítóképzõ Fõiskola is önálló karként. 2005-ben Egészségügyi Fõisko-
lai Kar alakult.

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

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros
4.2. telephelyei:
3950 Sárospatak, Eötvös út 5–9. sz.,
3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2. sz.,
8600 Siófok, Galamb köz 10. sz.,
3557 Bükkszentkereszt – Hollóstetõ,
3434 Mályi, Kõvári Károly út.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye:
8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 74/a.
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4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája
– címe: 3950 Sárospatak, Bartók B. u. 2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát

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

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

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

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

alaptevékenységek:
8542 felsõfokú oktatás,
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8510 iskolai elõkészítõ oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
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8551 sport, szabadidõs képzés,
8552 kulturális képzés,
8559 máshova nem sorolt egyéb oktatás,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
7490 máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
8891 gyermekek napközbeni ellátása,
8899 máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
9001 elõadó mûvészet,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9102 múzeumi tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése.
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,
2561 fémfelület-kezelés,
2562 fémmegmunkálás,
2573 szerszámgyártás,
3600 víztermelés, -kezelés, -ellátás,
4313 talajmintavétel, próbafúrás,
5590 egyéb szálláshely szolgáltatás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
5811 könyvkiadás,
5812 címtárak, levelezõjegyzékek kiadása,
5610 éttermi, mozgó vendéglátás,
5621 rendezvényi étkeztetés,
5629 egyéb vendéglátás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
5829 egyéb szoftverkiadás,
5911 film-, videó-, televíziómûsor-gyártás,
5914 filmvetítés,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
6201 számítógépes programozás,
6202 információ technológiai szaktanácsadás,
6203 számítógép üzemeltetés,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
6311 adatfeldolgozás, webhoszting,
6810 saját tulajdonú ingatlan adásvétele,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
6832 ingatlankezelés,
6920 számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység,
7021 PR, kommunikáció,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7312 médiareklám,
7320 piac-, közvélemény-kutatás,
7420 fényképészet,
7430 fordítás, tolmácsolás,
7721 szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése,
7733 irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép),
7740 immateriális javak kölcsönzése,
8211 összetett adminisztratív szolgáltatás,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
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8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8621 általános járóbeteg-ellátás,
8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás,
8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás,
8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás.
8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:

– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– mûszaki,
– mûvészet,
– orvos- és egészségtudomány,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

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

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki, pedagógusképzés, társada-
lomtudományi.

székhelyen kívül: nincs az intézménynek.

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

– elektrotechnika-elektronika,
– egyéb szolgáltatások,
– gépészet,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– szociális szolgáltatások,
– ügyvitel.

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

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenység végzésére,
amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi ka-
pacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szol-
gáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást
– beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem hasz-
nálható részének figyelembevétele mellett.

32. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3601



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

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

– elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fej-

lesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

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

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

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenységek:
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,
2561 fémfelület-kezelés,
2562 fémmegmunkálás,
2573 szerszámgyártás,
3600 víztermelés, -kezelés, -ellátás,
4313 talajmintavétel, próbafúrás,
5590 egyéb szálláshely szolgáltatás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
5811 könyvkiadás,
5812 címtárak, levelezõjegyzékek kiadása,
5610 éttermi, mozgó vendéglátás,
5621 rendezvényi étkeztetés,
5629 egyéb vendéglátás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
5829 egyéb szoftverkiadás,
5911 film-, videó-, televíziómûsor-gyártás,
5914 filmvetítés,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
6201 számítógépes programozás,
6202 információ technológiai szaktanácsadás,
6203 számítógép üzemeltetés,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
6311 adatfeldolgozás, webhoszting,
6810 saját tulajdonú ingatlan adásvétele,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
6832 ingatlankezelés,
6920 számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység,
7021 PR, kommunikáció,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7312 médiareklám,
7320 piac-, közvélemény-kutatás,
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7420 fényképészet,
7430 fordítás, tolmácsolás,
7721 szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése,
7733 irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép),
7740 immateriális javak kölcsönzése,
8211 összetett adminisztratív szolgáltatás,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8621 általános járóbeteg-ellátás,
8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás,
8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás,
8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s
egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl szár-
mazó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási ki-
adások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.
Továbbá vállalkozási tevékenységként folytatható az alaptevékenységek közül az a tevékenység, amelyet az Ftv.
4.§-a nem tilt, illetve az a tevékenység, melyet az intézmény az alaptevékenységek közül nyereségszerzés céljából
végez.

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

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

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

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 9.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. Az intézmény karai:

– Mûszaki Földtudományi Kar,
– Mûszaki Anyagtudományi Kar,
– Gépészmérnöki és Informatikai Kar,
– Állam- és Jogtudományi Kar,
– Gazdaságtudományi Kar,
– Bölcsészettudományi Kar,
– Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai Kar,
– Egészségügyi Fõiskolai Kar.

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

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

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

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szerve-
zeti és mûködési szabályzata határozza meg.
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10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, 37016/1997/0100. számú, 370516/2003/0120. számú, 370516/2004/121. számú,
370516/2005/0122. számú vagyonkezelési szerzõdésekkel. (2. számú melléklet szerint)

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

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

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 16 000 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 11 629 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben résztvevõk száma ebbõl: 5 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 17305-1/2008. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. augusztus 15.

Ikt. szám: 20957-1/2008.
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter
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2. számú melléklet

A MAGYAR ÁLLAM TULAJDONÁBAN ÉS
AZ INTÉZMÉNY KEZELÉSÉBEN LÉVÕ INGATLANOK JEGYZÉKE

Hrsz. Cím Megnevezés

40591/1 3515 Miskolc-Egyetemváros Út
40591/3 3515 Miskolc-Egyetemváros Út
40591/4 3515 Miskolc-Egyetemváros Egyetem
40592/2 3515 Miskolc-Egyetemváros Egyetem
40592/3 3515 Miskolc-Egyetemváros Egyetem
40592/4 3515 Miskolc-Egyetemváros Egyetem
40592/6 3515 Miskolc-Egyetemváros Sporttelep
40592/7 3515 Miskolc-Egyetemváros Épület, udvar és út
40593/2 3515 Miskolc-Egyetemváros Saját használatú út
40593/19 3515 Miskolc-Egyetemváros Üzem
40593/4 3515 Miskolc-Egyetemváros Árok
40593/6 3515 Miskolc-Egyetemváros Saját használatú út
40593/7 3515 Miskolc-Egyetemváros Irodaház.
40593/9 3515 Miskolc-Egyetemváros Saját használatú út
40593/10 3515 Miskolc-Egyetemváros Árok
40593/16 3515 Miskolc-Egyetemváros Irodaház
40593/17 3515 Miskolc-Egyetemváros Közpark
40597/3 3515 Miskolc-Egyetemváros Beépítetlen terület
40597/12 3515 Miskolc-Egyetemváros Beépítetlen terület
40597/13 3515 Miskolc-Egyetemváros Sporttelep
40597/14 3515 Miskolc-Egyetemváros Sporttelep
40597/15 3515 Miskolc-Egyetemváros Sporttelep
40597/16 3515 Miskolc-Egyetemváros Saját használatú út
40597/19 3515 Miskolc-Egyetemváros Sporttelep
40597/7 3515 Miskolc-Egyetemváros Árok
41722/3 3508 Miskolc, Mész utca 1-3. Iskola
1802 Miskolc, Hunyadi János u. 7. Középiskola és udvar
727 Mályi, Kõváry Károly út Beépítetlen terület
728 Mályi, Kõváry Károly út Üdülõépület és udvar
073 Bükkszentkereszt – Hollóstetõ Oktatási központ
7017 Siófok, Galamb köz 10. Üdülõépület és udvar
249 Sárospatak, Erdélyi u. 24. Épület
253/1 Sárospatak, Eötvös u. 9. Gazdasági épület és udvar
253/2 Sárospatak, Eötvös u. 5. Egyetem
263 Sárospatak, Eötvös u. 5. Irodaház
409 Sárospatak, Kossuth u. 46. Lakóház udvar
7633/12/A Miskolc, Görgey Artur utca 5. Irodaház (51/100 tulajdoni hányad)
1788/25 Balsa Udvar

3. számú melléklet

AZ INTÉZMÉNY HASZNÁLATÁBAN LÉVÕ
INGATLANOK JEGYZÉKE

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

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

A felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2001. évi XCI. törvény rendelkezései alapján
2002. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jogelõdje a Széchenyi István Fõiskola, mely a Közlekedési és Távköz-
lési Mûszaki Fõiskola létesítésérõl szóló 1968. évi 16. számú tvr.-tel és a gyõri Közlekedési és Távközlési Mûszaki Fõis-
kola képzési idejérõl szóló 1018/1968. (VI. 4.) Korm. számú határozattal jött létre, Közlekedési és Távközlési Mûszaki
Fõiskola néven. 1986-tól viselte Széchenyi István nevét, a Magyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló
1986. évi 13. sz. tvr. alapján. A fõiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MT határozat értelmében elnevezése Széchenyi
István Mûszaki Fõiskola lett, majd az intézmény az Ftv. hatálybalépését követõen a Széchenyi István Fõiskola
elnevezést viselte.

1. Az intézmény hivatalos neve: Széchenyi István Egyetem.
Rövidített megnevezése: SZE.
Angol nyelvû megnevezése: Széchenyi István University.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 9026 Gyõr, Egyetem tér 1.

4.2. telephelye: nincs az intézménynek.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye:
– 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38.,
– 9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 10.,
– 9700 Szombathely, Rohonci u. 1.

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

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

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

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

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

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

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

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben
és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában.
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– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és
fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat vé-
gez.

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

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

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

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát

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

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

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

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

alaptevékenységek:
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8542 felsõfokú oktatás,
8559 máshova nem sorolt egyéb oktatás,
6203 számítógép-üzemeltetés,
6311 adatfeldolgozás, webhosting-szolgáltatás,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés,
9001 elõadó-mûvészet,
9002 elõadó-mûvészetet kiegészítõ tevékenység,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
8899 máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
9103 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése,
8299 máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása és üzemeltetése,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
7490 máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7320 piac, közvélemény-kutatás,
7021 PR, kommunikáció.

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

– gazdaságtudományok,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– mûszaki,
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– mûvészet,
– orvos- és egészségtudományi,
– társadalomtudományi,
– pedagógusképzés;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki, mûvészet, orvos- és egész-
ségtudományi, társadalomtudományi;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki, pedagógusképzés.

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

– egészségügy,
– egyéb szolgáltatások,
– gépészet,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– ügyvitel,
– vendéglátás-idegenforgalom;

székhelyen kívül:
– gépészet (2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38., 99700 Szentgotthárd, Honvéd u. 10., 9700 Szombathely, Ro-
honci u. 1.).

8.1.3. Tudományterület, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– mûszaki tudományok,
– társadalomtudományok.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenység végzésére,
amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi ka-
pacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szol-
gáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást
– beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem hasz-
nálható részének figyelembevétele mellett.

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

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

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, szaktanácsadási és egyéb te-

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

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

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.
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Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

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

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

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

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

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

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként karok, intézetek, tanszékek, doktori iskolák,
valamint tudományos kutatási és fejlesztési központok mûködnek.

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

9.2. Az intézményben felnõttképzési, informatikai, kollégiumi, könyvtári, és sport feladatot ellátó szolgáltató szervezeti
egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához funkcionális szervezeti egységként adminisztratív irányítási,
valamint gazdasági és mûszaki feladatokat ellátó gazdasági és mûszaki fõigazgatóságot, igazgatási szervezeti egység-
ként rektori hivatalt, belsõ ellenõrzési szervezeti egységként belsõ ellenõrzést tart fenn.

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

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, 370688/2004/0123 számú vagyonkezelési szerzõdéssel, a 2. sz. melléklet szerint.

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

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 12800 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 9518 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 3365-19/2008. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. augusztus 6.

Ikt. szám: 18700-1/2008.

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

32. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3611



1. számú melléklet
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2. számú melléklet

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

Ingatlan címe Helyrajzi szám Terület (ha)
Vagyonkezelési

hányad

Gyõr, Egyetem tér 1. 10616/2 9,1307 1/1
Gyõr, Körtöltés u. 7. 11690 0,8110 1/1
Gyõr, Körtöltés u. 7. 11687 0,0385 1/1
Gyõr, Körtöltés u. 7. 11799 0,3119 1/1
Gyõr, Körtöltés u. 7. 11692 0,0777 1/1
Gyõr, Körtöltés u. 7. 11691 3,1763 1/1
Gyõr, Hédervári u. 39/a 10623 0,0888 1/1
Gyõr, Hédervári u. 37. 10622 0,1276 1/1
Gyõr, Áldozat u. 22. 10657/2 0,1848 1/1
Gyõr, Vásárhelyi P. u. 60. 10668 0,2742 32/77
Gyõr, Áldozat u. 37. 10621/2 0,0540 1/1
Gyõr, Áldozat u. 37. 10621/1 0,1353 1/1
Gyõr, Szent I. u. 26–28. 2583/1 0,8156 1/3
Balatonalmádi, Déryné u. 7. 3547 0,0709 1/1
Gyõr, Mészáros L. u. 20. 4651/1 0,0904 1/1
Gyõr, Mészáros L.u. 20. 4651/3 0,3083 1/1
Gyõr, Budai u.12. 6385/6 0,0732 1/1
Gyõr, Vásárhelyi P. u. 58. 10669 0,1867 1/1
Gyõr, Áldozat u. 6/b 10722 0,1182 1/1
Gyõr, Áldozat u. 28. 10665/1 0,2225 1/1
Gyõr, Áldozat u. 6/b 10721 0,7578 1/1

3. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme

Gyõr, Kossuth L. u. 5. szám alatti, 7870/2/A helyrajzi számú,
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzati tulajdonú ingatlan 1000,76 m2-re, határozatlan idejû ingyenes használati jog.
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A Kecskeméti Fõiskola Alapító Okirata

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

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

– a Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskola, amely a Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskola létesítésérõl
szóló 1969. évi 24. sz. tvr. és a Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskola irányításáról, képzési rendjérõl, vala-
mint a kecskeméti Felsõfokú Gépipari és Automatizálási Technikum átszervezésével kapcsolatos átmeneti intézke-
désekrõl szóló 1032/1969. (VIII. 31.) sz. Korm. hat. alapján, a Felsõfokú Gépipari és Automatizálási Technikum át-
szervezésével jött létre.

– a Kecskeméti Tanítóképzõ Fõiskola, amelynek történeti elõzménye az 1910-ben megnyitott Mezõgazdasági Szak-
tanítóképzõ Intézet, az 1917-ben, illetve 1918-ban Kecskeméten létesített felekezeti tanítóképzõ intézetek, közvet-
len jogelõdje a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi
26. sz. tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (MK 23.) MM számú utasítás alapján 1959-ben létrehozott felsõfokú
Kecskeméti Óvónõképzõ Intézet és a Magyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló 1986. évi 13. sz.
tvr. alapján létrejött Kecskeméti Tanítóképzõ Fõiskola.

– a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem kecskeméti Kertészeti Fõiskolai Kara, amely a Kertészeti Egyetemen Ker-
tészeti Fõiskolai Kar létesítésérõl szóló 1038/1971. (IX. 8.) Korm. hat. alapján vált az egyetem fõiskolai karává, a
kecskeméti Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum átszervezésével.

1. Az intézmény hivatalos neve: Kecskeméti Fõiskola.
Rövidített megnevezése: KF.
Angol nyelvû megnevezése: Kecskemét College.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

4.2. telephely: nincs az intézménynek.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– 5000 Szolnok, Baross u. 37.,
– 6430 Bácsalmás, Szent János u.5.,
– 9999 Révkomárom (Szlovákia), Hradná ul. 2.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
- neve: Kecskeméti Fõiskola Petõfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda

címe: 6000 Kecskemét, Budai u. 7.,

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

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

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.
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8. Az intézmény tevékenységi körei

8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, továbbá szakirányú továbbkép-

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

szerben fõiskolai szintû képzést folytat.
– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad

ki.
– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben

és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában.

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

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

– A gyakorlati képzés megvalósítása érdekében tangazdaságot üzemeltet.
– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön

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

az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.
– Az oktatási, a kutatási és mûvészeti tevékenységek színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fej-

leszti és ápolja.
– Tankönyv-, jegyzet- és elektronikus adathordozó kiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- jegyzet- és interaktív elektroni-

kus oktatási segédanyag ellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és
sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, munkaerõpiaci
esélyeinek növelését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

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

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

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

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

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

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

alaptevékenységek:
0111 gabonafélék (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése,
0113 zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése,
0119 egyéb nem évelõ növény termesztése,
0121 szõlõtermesztés,
0124 almatermésû, csonthéjas termesztése,
0125 egyéb gyümölcs, héjastermésû termesztése,
0127 italgyártási növény termesztése,
0128 fûszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése,
0129 egyéb évelõ növény termesztése,
0130 növényi szaporító termesztése,
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0161 növénytermesztési szolgáltatás,
0163 betakarítást követõ szolgáltatás,
0164 vetési célú magfeldolgozás,
0210 erdészeti, egyéb erdõgazdálkodási tevékenység,
1041 olaj gyártása,
1102 szõlõbor termelése,
1107 üdítõital, ásványvíz gyártása,
4721 zöldség, gyümölcs kiskereskedelme,
4725 ital-kiskereskedelem,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
5629 egyéb vendéglátás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
6420 vagyonkezelés (holding),
6810 saját tulajdonú ingatlan adásvétele,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
9319 egyéb sporttevékenység,
6201 számítógépes programozás,
6203 számítógép-üzemeltetés,
6311 adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
8510 iskolai elõkészítõ oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8542 felsõfokú oktatás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8552 kulturális képzés,
8559 m.n.s. egyéb oktatás,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
8891 gyermekek napközbeni ellátása,
8899 m.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9103 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése,
9311 sportlétesítmény mûködtetése.
5811 könyvkiadás.

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

– agrár,
– informatika,
– mûszaki,
– pedagógusképzés;

alapképzés:
– székhelyen: agrár, informatika, mûszaki, pedagógusképzés;

- székhelyen kívül:
agrár (Bácsalmás, Révkomárom),
mûszaki (Szolnok).
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8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen:
– egyéb szolgáltatások,
– gépészet,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– mezõgazdaság,
– oktatás,
– szociális szolgáltatások;

székhelyen kívül: nincs az intézménynek.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenység végzésére,
amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi ka-
pacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szol-
gáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást
– beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem hasz-
nálható részének figyelembevétele mellett.

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

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

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

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

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

– nyelvvizsgáztatási tevékenység;
– vizsgáló laboratóriumi tevékenység.

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

kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenységek:
0111 gabonafélék (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése,
0113 zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése,
0119 egyéb nem évelõ növény termesztése,
0121 szõlõtermesztés,
0124 almatermésû, csonthéjas termesztése,
0125 egyéb gyümölcs, héjastermésû termesztése,
0127 italgyártási növény termesztése,
0128 fûszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése,
0129 egyéb évelõ növény termesztése,
0130 növényi szaporító termesztése,
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
0163 betakarítást követõ szolgáltatás,
0164 vetési célú magfeldolgozás,
0210 erdészeti, egyéb erdõgazdálkodási tevékenység,
1041 olaj gyártása,
1102 szõlõbor termelése,
1107 üdítõital, ásványvíz gyártása,
4721 zöldség, gyümölcs kiskereskedelme,
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4725 ital-kiskereskedelem,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
5629 egyéb vendéglátás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
6420 vagyonkezelés (holding),
6810 saját tulajdonú ingatlan adásvétele,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
9319 egyéb sporttevékenység.

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

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

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
Nincs a Kecskeméti Fõiskolának vállalkozási tevékenysége.

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

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként karok, intézetek, tanszékek és tangazdaság
mûködik.

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

– Kertészeti Fõiskolai Kar,
– Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskolai Kar,
– Tanítóképzõ Fõiskolai Kar.

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai hálózati, valamint könyvtár és információs feladatokat ellátó szolgáltató
szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához funkcionális szervezeti egységként rektori hivatalt, gazdasá-
gi-mûszaki fõigazgatóságot, belsõ ellenõrzési csoportot és oktatási irodát tart fenn.

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

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kezelõi jogra vonatkozó szerzõdés szerint. (2. számú melléklet szerint)
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10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: nincs az intézménynek.

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

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 6800 fõ, amely számított hallgatói létszám-
ként 4765 fõ.

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

13. Az Alapító Okirat a 3365-10/2008. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen Alapító Okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. augusztus 6.

18834-1/2008.

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

A Kecskeméti Fõiskola vagyonkezelésében lévõ ingatlanok

Ssz. Helyrajzi szám Cím Terület (ha)

1. 167 Balatonfenyves, Kaposvári út 30-32. 0,1737

2. 0511 Kecskemét, Kisfái 181. 15,4907

3. 0573/11 Kecskemét, Kisfái 181. 71,3967

4. 0580/17 Kecskemét, Kisfái 181. 24,4681

5. 0580/18 Kecskemét, Kisfái 181. 2,4811

6. 0580/28 Kecskemét, Kisfái 181. 0,1957

7. 0580/29 Kecskemét, Kisfái 181. 0,1925

8. 0580/32 Kecskemét, Kisfái 181. 103,5801

9. 0581 Kecskemét, Kisfái 181. 1,2596

10. 0582/1 Kecskemét, Kisfái 181. 4,2038

11. 0583 Kecskemét, Kisfái 181. 1,7231

12. 0605/214 Kecskemét, Kisfái 181. 0,2944

13. 0605/215 Kecskemét, Kisfái 181. 0,0886

14. 0605/217 Kecskemét, Kisfái 181. 10,503

15. 0609/5 Kecskemét, Kisfái 181. 0,488

16. 0609/6 Kecskemét, Kisfái 181. 4,5282

17. 0609/11/A/6 Kecskemét, Kisfái 173. 0,1001

18. 0609/13 Kecskemét, Kisfái 181. 0,3769

19. 0609/14 Kecskemét, Kisfái 181. 0,3698

20. 0609/15 Kecskemét, Kisfái 181. 0,4516

21. 0609/16 Kecskemét, Kisfái 181. 0,1052

22. 0609/17 Kecskemét, Kisfái 25,6997

23. 0610/3 Kecskemét, Kisfái 181. 1,2368

24. 0610/4 Kecskemét, Kisfái 181. 0,2557

25. 0610/8 Kecskemét, Kisfái 181. 0,3567

26. 0619/14/A/1 Kecskemét, Mészöly Gy. u.4. 0,1407

27. 01625/2 Kecskemét-Miklóstelep 0,8381

28. 2922 Soltvadkert, Jácint u. 22. 0,0282

29. 3963 Kecskemét, Jókai tér 4. 0,0614

30. 4127/1 Kecskemét, Bocskai u. 0,066

31. 4312 Kecskemét, Õz u. 8. 0,0882

32. 4342 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. 1,2441

33. 4346/2 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. 0,0881

34. 4750 Kecskemét, Vacsi köz 4. 1,5595

35. 4755 Kecskemét, Vacsi köz 4. 0,6093
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Ssz. Helyrajzi szám Cím Terület (ha)

36. 4764/2 Kecskemét, Bethlen város 22. 0,1959

37. 5415 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3. 2,9749

38. 6124/1 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0474

39. 6124/2 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0801

40. 6124/3 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0839

41. 6124/4 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0973

42. 6124/5 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0449

43. 6124/8 Kecskemét, Ceglédi út 2. 1,0826

44. 10009 Kecskemét, Izsáki út 10. 9,1288

45. 20498/4 Kecskemét-Hetényegyháza, Zalagyöngye u. 0,1225

46. 21887 Kecskemét-Homokbánya 1,1892

47. 21888 Kecskemét-Homokbánya 0,1458

48. 21889 Kecskemét-Homokbánya 1,3246

49. 21890 Kecskemét-Homokbánya 0,1419

50. 21891 Kecskemét-Homokbánya 1,3443

51. 21894 Kecskemét-Homokbánya 1,0404

52. 21895 Kecskemét-Homokbánya 0,4994

53. 21896 Kecskemét-Homokbánya 0,9828

54. 21897 Kecskemét-Homokbánya 0,4182

55. 21898 Kecskemét-Homokbánya 0,5852

56. 21899/1 Kecskemét-Homokbánya 2,3164

57. 21899/2 Kecskemét-Homokbánya 0,2295

58. 21900 Kecskemét-Homokbánya 1,5175

59. 21901 Kecskemét-Homokbánya 1,0969

60. 21902 Kecskemét-Homokbánya 0,1119

61. 21903 Kecskemét-Homokbánya 0,1159

62. 21904 Kecskemét-Homokbánya 1,1233

63. 21905 Kecskemét-Homokbánya 0,1317

64. 21906 Kecskemét-Homokbánya 0,9046

65. 21907/1 Kecskemét-Homokbánya 0,1303

66. 21907/2 Kecskemét-Homokbánya 0,4263

67. 21907/3 Kecskemét-Homokbánya 0,3361

68. 21908 Kecskemét-Homokbánya 0,3679

69. 21909 Kecskemét-Homokbánya 0,6314

70. 21910 Kecskemét-Homokbánya 1,4399

71. 21911 Kecskemét-Homokbánya 2,7726

72. 21912 Kecskemét-Homokbánya, Homokszem u. 3–5. 1,8286
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Ssz. Helyrajzi szám Cím Terület (ha)

73. 21913 Kecskemét-Homokbánya 0,1069

74. 21914 Kecskemét-Homokbánya 1,0731

75. 21915 Kecskemét-Homokbánya 0,9566

76. 21916 Kecskemét-Homokbánya 0,8323

77. 21917 Kecskemét-Homokbánya 0,3084

78. 21918 Kecskemét-Homokbánya 0,6019

79. 21922 Kecskemét-Homokbánya 0,7106

80. 21923 Kecskemét-Homokbánya 0,8831

81. 21924 Kecskemét-Homokbánya 0,1627

82. 21925 Kecskemét-Homokbánya 0,9354

83. 21926 Kecskemét-Homokbánya 0,1646

84. 21927 Kecskemét-Homokbánya 1,0293

85. 21928 Kecskemét-Homokbánya 0,2404

86. 21929 Kecskemét-Homokbánya 0,885

87. 21930 Kecskemét-Homokbánya 0,7931

88. 21932 Kecskemét-Homokbánya 0,6022

89. 21933 Kecskemét-Homokbánya 0,1491

90. 21934/1 Kecskemét-Homokbánya 0,3329

91. 21934/2 Kecskemét-Homokbánya 1,2521

92. 21936 Kecskemét-Homokbánya 1,6908

93. 21937 Kecskemét-Homokbánya 0,053

94. 21938 Kecskemét-Homokbánya 0,652

95. 21940 Kecskemét-Homokbánya 0,3587

96. 21941/1 Kecskemét-Homokbánya 0,72

97. 21941/2 Kecskemét-Homokbánya 1,1835

98. 21943 Kecskemét-Homokbánya 0,7822

99. 21944 Kecskemét-Homokbánya 0,9146

100. 21956 Kecskemét-Homokbánya 1,0428

101. 1633 Mátraszentlászló, Kossuth u. 0,0612

102. 4126 Kecskemét, Bocskai u. 19. 0,1015

103. 4191 Kecskemét, Budai u.7. 0,3036
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A Karolina Gyermekkert Alapítvány közhasznúsági jelentése
2007.

Fordulónap: 2007. december 31.
Beszámolási idõszak: 2007. január 01–2007. december 31.

1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthetõ meg.

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz
A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezõsége helyzetérõl megbízható
és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítõ információk közlése nem szükséges.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhetõség
A szervezet elérhetõsége: 1113 Budapest, Karolina út 64–72.

2.2. Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. A KAROLINA ALAPÍTVÁNY besorolása, a regisztrációt végzõ szerv neve, a
szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: Fõvárosi Bíróság 7. Pk. 60.270/95/7 ügyszám 5421 sor-
szám.

2.3. Tevékenység általában
A Karolina Alapítvány az 1995. évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet fõbb tevékenységei az alábbiak:

– óvodai kulturális rendezvények finanszírozása,
– sport és szabadidõs programok szervezésének finanszírozása,
– az óvodai nevelõmunkát segítõ eszközök beszerzése, és karbantartásuk költségeinek fedezése,
– óvodai felszerelési és berendezési tárgyak szükségessé váló cseréjének finanszírozásához való hozzájárulás,
– az arra rászoruló gyermekek óvodai költségtérítésének, vagy egy részének a fedezése.

2.4. Közhasznú tevékenység
Az Alapítvány céljának megfelelõen – tekintettel az 1997. évi CLVI. tv. 26. §-ban foglaltakra – az alábbi közhasznú te-
vékenységeket folytatja:

– Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
– Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
– Sporttevékenység

2.5. A szervezet vezetése
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének fõbb jellemzõi, a vezetõ tisztségviselõk adatai az aláb-
biak: az Alapítvány kezelõ és képviselõ szerve az Alapítvány öttagú Kuratóriuma.
Az Alapítvány Kuratóriumának vezetõje az elnök.

Az Alapítvány elnöke: Both Judit (2220 Vecsés, Eötvös u. 29.)

Az Alapítvány tagjai:
Horváth Ildikó 1115 Budapest, Bartók Béla út 131/a. VIII. 24.
Velladics Márta 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál u. 8. Schiszler János 1221 Budapest, Hír u. 17.
Nagy Aranka 1117 Budapest, Nagyszalonta u. 17.
Felker Noémi 1205 Budapest, Sas u. 43.
Stimecz Edina 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60/e. 182.

2.6. Szervezeti felépítés
A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezeti felépítés fõbb jellemzõje az öt tagú Kuratórium, melynek
vezetõje az elnök. A Kuratórium tagai és az elnök kijelölésének joga az Alapítót illeti. Mind a Kuratórium tagjai, mind az
elnök megbízatása egy év idõtartamra szól, mely meghosszabbítható.
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2.7. Foglalkoztatottak
A szervezet a tárgyidõszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott.

3. A vagyon felhasználása

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása

Változás

Megnevezés (E Ft) Elõzõ év Tárgyév Értékben %-ban

Induló tõke 30 30 0 0,00
Tõkeváltozás 731 625 –106 –14,50
Vállalkozási eredmény 0 0 0 0,00
Közhasznú tevékenység eredménye –377 179 556 0,00

4. Költségvetési támogatások felhasználása

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást – ideértve a személyi jövedelemadó 1%-ának az adózó rendelkezése
szerinti közcélú felhasználását is – nem vett igénybe.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A szervezet tárgyévi kiadásainak fedezetéül költségvetési támogatás nem szolgált.

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

5.1. Bevételek
Kapott támogatások
A Karolina Gyermekkert Alapítvány a tárgyévben sem költségvetési, sem más forrásból nem kapott támogatást.
Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet a tárgyévben pályázati úton nem nyert és nem kapott támogatást.
Tagdíjból származó bevételek
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.
Közhasznú tevékenység bevételei
A Karolina Gyermekkert Alapítvány a tárgyévben közhasznú tevékenységébõl bevételt nem ért el.
Vállalkozási tevékenység bevételei
A Karolina Gyermekkert Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetõleg más juttatást nem nyújtott.
Vezetõ tisztségviselõk juttatásai
A szervezet vezetõ tisztségviselõi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.
Közhasznú tevékenység mûködési költségei
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó mûködési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
A Karolina Gyermekkert Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
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5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítõ okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelõen
látta el.

6. Köszönetnyilvánítás

6.1. Köszönet a támogatóknak
A Karolina Gyermekkert Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyév-
ben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

Both Judit s. k.,
a gazdálkodó képviselõje

Versenyfelhívás a Kalmár László Országos Matematikaversenyre

A matematikai tehetséggondozás és kiválasztás egyik legeredményesebb módja a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat
által szervezett Kalmár László Matematikaverseny.
A TIT Országos Szövetségi Irodája és a TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesülete a 2008/2009-es tanévben is meg-
hirdeti a Kalmár László Országos Matematikaversenyt 3–8. osztályos tanulók számára.
A vetélkedõre az iskolai matematika szakkörök tanulói (illetve tehetséges diákok egyénileg is) nevezhetnek. (Részükre a
részvétel feltételeirõl a megyei/területi TIT egyesületek, ill. a verseny szervezõi nyújtanak tájékoztatást).

A verseny rendszere:
1. A házi iskolán belüli – versenyt (javasolt) a tanári munkaközösségek, szaktanárok szervezik, melynek eredménye
alapján nevezik a tanulókat a megyei szintû fordulóra. A háziverseny elõtt a megyei/területi forduló szervezõivel kell a
kapcsolatot felvenni, mivel õk határozzák meg helyileg a következõ fordulóba jutás módját. A háziversenyeket február-
ban javasoljuk megrendezni.

2. Megyei/területi forduló
Idõpontja egységesen: 2009. március 21. (szombat) 10 óra.
Helyszíne: a megyei/területi szervezõk által megjelölt hely.
A fordulóra nevezett tanulók létszámát (évfolyamonkénti bontásban) a megyei szervezõknek 2009. február 23-ig kell a
TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület részére megküldeni.
A megyei/területi fordulóra a TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület biztosítja egységesen évfolyamonként a fel-
adatlapokat, valamint a javítási-pontozási útmutatókat.

3. Országos döntõ
Tervezett idõpontja: 2009. június 24–26.
A 3. és 4. osztály részére várhatóan a TIT Jurányi Lajos Egyesülete rendezi.
Helyszíne: Nyíregyháza.
Az 5–8. osztály részére a Kalmár László Országos Matematikaverseny szervezõje, a TIT Teleki László Ismeretterjesztõ
Egyesület. Tervezett helyszíne: Vác.
Az országos döntõbe a megyei/területi fordulók legjobb eredményt elért tanulóit hívja meg a verseny rendezõ szerve ál-
tal mûködtetett versenybizottság. (A versenybizottság a javítási/pontozási útmutatóban meghatározott min. pontszámot
elért és továbbküldött dolgozatok alapján, azok közül választja ki a legjobbat).

Részletes információ a versenyrõl:
TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület
1085 Budapest, Üllõi út 13.
Postacím: 1447 Budapest, Pf.: 588
Telefon: 317-0989, 266-2246

Az alsó tagozatos döntõrõl:
TIT Jurányi Lajos Egyesülete
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8.
Telefon: 06 (42) 507-280

TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület

3626 OKTATÁSI KÖZLÖNY 32. szám



A Németh László Társaság
Országos Középiskolai Tanulmánypályázata 2008/2009.

A pályázat célja, hogy elõsegítse a modern magyar irodalomban (és különösen Németh László életmûvében) rejlõ szelle-
mi értékek beépítését az ifjúság erkölcsi tudatába, hozzájáruljon a középiskolai tanulók irodalmi mûveltségének bõvíté-
séhez, s lehetõvé tegye a korosztály legjobbjai számára a tapasztalatgyûjtést a kutató- és elemzõmunka folyamatában és
módszereiben, értekezõ prózai mûvek készítésében.
A pályázatot tizenegyedik alkalommal hirdetjük meg a 9–12. évfolyamos középiskolai tanulók számára.

Pályatételek
1. Németh László: Irgalom címû regényének emberképe
2. Nagy Gáspár költészetének morális és esztétikai értékei
3. Lázár Ervin: A fehér tigris címû allegorikus regényének értelmezése
A három pályatétel közül egy kidolgozásával lehet nevezni. A pályázat egyéni verseny.
A pályázat formai követelményei: a pályamûveket két példányban, maximum huszonöt oldal terjedelemben, a szakiro-
dalmi források pontos feltüntetésével, jeligésen kell beküldeni a Németh László Gimnázium címére (1558 Budapest,
Pf. 29) Lami Pál igazgató nevére 2009. február 16-ig (a postabélyegzõ dátuma). Zárt borítékban kérjük mellékelni a szer-
zõ nevét, osztályát, lakcímét, magyartanára nevét, iskolájának bélyegzõlenyomatát, címét és telefonszámát. Kérjük,
hogy a szaktanár a tanuló önálló munkáját a fenti adatokat tartalmazó azonosító lapon aláírásával igazolja. A formai elõ-
írások betartásának hiánya vagy pontatlansága hátrányosan érintheti a pályázót.
Bármilyen felmerülõ kérdésre Németh László Gimnázium igazgatója, Lami Pál ad felvilágosítást telefonon (1) 320-8276
és elektronikus levélben (nlg.bp@chello.hu).

A pályázat értékelése a húsvéti szünet után esedékes. Az eredményrõl minden pályázó iskolája értesítést kap.

Németh László Társaság

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
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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

Vezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Nagyatádi Közoktatási
Intézmény
7500 Nagyatád,
Árpád u. 2.
Tel.: (82) 504-145
E-mail: nki@arpadf-
na.sulinet.hu

Nagyatádi Közoktatási
Intézmény Ötvöskónyi
Szivárvány Óvoda
Tagintézménye
7511 Ötvöskónyi,
Fõ u. 51.
Tagintézmény-vezetõ

Közoktatás-vezetõi v.,
vagy azzal egyenértékû
szakvizsga, legalább
5 év pedagógiai gya-
korlat.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: az elbírálást követõen
azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pehi: a pályázati határidõt kö-
vetõ 30 napon belül.
Pc.: Nagyatádi Közoktatási In-
tézmény Szakályné
Pintér Mária fõigazgató.

Neszmély Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
2544 Neszmély,
Fõ u. 129.
Tel.: (34) 550-017
Tel./fax: (34) 451-778

Napközi Otthonos
Óvoda
2544 Neszmély,
Fõ u. 205.
Óvodavezetõ

Felsõfokú iskolai v.,
óvodapedagógusi szak-
képzettség, legalább
5 év óvodapedagógusi
gyakorlat.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2014. júl. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a benyújtás határidejétõl
számított 30 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
om.-et is, de a személyes elbe-
szélgetésnél az eredeti okirato-
kat be kell mutatni.
A pályázatot „Óvodavezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Horváth Béla polgármester

Száraznád Nevelési-Ok-
tatási Központ Óvoda,
Általános Iskola, Szak-
iskola, Pedagógiai
Szakszolgálat és Gyógy-
pedagógiai Szakmai
Szolgáltató
1156 Budapest,
Pattogós u. 6–8.
Tel.: (1) 418-2458

Pattogós Utcai Általá-
nos Iskola (sajátos ne-
velési igényû tanulókat
nevelõ-oktató iskola)
Intézményegység-veze-
tõ

Fõiskolai pedagógusi
v., legalább 5 év szgy.
Elõny: ezen a területen
szerzett vezetõi gyakor-
lat, pedagógus-szak-
vizsga.

A megbízás 5 évre szól.
A pályázatot gépelve, 3 pél-
dányban kell benyújtani.
Pc.: Száraznád Nevelési-Okta-
tási Központ Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola, Pedagógiai
Szakszolgálat és Gyógypedagó-
giai Szakmai Szolgáltató.
f.: Brazzorottó Jenõné
elnök-igazgató
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Csátalja–Nagybaracska
Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulás
Társulási Tanácsa
6523 Csátalja,
Kossuth L. u. 2/B

Csátalja–Nagybaracska
Általános Mûvelõdési
Központ (óvoda, általá-
nos iskola, közmûvelõ-
dés, specialitás: német
nemzetiségi nyelvokta-
tás)
6523 Csátalja,
Kossuth L. u. 1.
Igazgató

(Egyben ellátja a Csá-
talja–Nagybaracska
ÁMK Általános Iskolá-
ja intézményegység-ve-
zetõi, valamint a
Csátalja–Nagybaracska
ÁMK Általános Iskolá-
ja Csátalja nevû intéz-
ményvezetõi feladatait
is.)

Felsõfokú szakirányú
iskolai v. és szakkép-
zettség, pedagó-
gus-munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga, német
vagy angol nyelv isme-
rete.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázati felhívás köz-
zétételét követõ 60. nap utáni
Társulási Tanács ülése.
A pályázatot zárt borítékban,
„Pályázat Csátalja–Nagybaracs-
ka Általános Mûvelõdési Köz-
pont igazgatói álláshelyére”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Kovács Antal, a társulási
tanács elnöke

Debrecen–Mikepércs
Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Társulási Tanácsa
4024 Debrecen,
Piac u. 28/C I/1.
Tel./fax: (52) 500-376
Tel.: 06 (30) 997-9786
E-mail: irodaveze-
to@kisterseg1.t-onli-
ne.hu

Szabó Kálmán Utcai
Óvoda
4030 Debrecen,
Szabó Kálmán u. 39.
(Tagintézmény: Szabó
Kálmán Utcai Óvoda
Mikepércsi Csoda-Vár
Tagintézménye)
Óvodavezetõ

Felsõfokú szakirányú
v. és szakképzettség,
legalább 5 év óvodape-
dagógus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: közoktatás-ve-
zetõi szakvizsga.

ÁEI: 2009. febr. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ tanácsülés.
A pályáztató minõsíti a pályázó
szakmai koncepcióját, vezetõi
képességeit, rátermettségét, a
pályázatnak a Debrecen–Mike-
pércs Többcélú Kistérségi Tár-
sulás intézkedései tervéhez való
illeszkedését.
Juttatás: a munkáltatói jogkör
gyakorlójának döntésétõl füg-
gõen keresetkiegészítés adható.
A pályázathoz csatolni kell: a
korábbi munkaiszonyokra vo-
natkozó igazolásokat, nyilatko-
zatot arról, hogy a pályázatot
elbíráló testület a személyét
érintõ ügy tárgyalásakor nyilvá-
nos ülést tartson, részletes szak-
mai ön.-t, az intézmény
vezetésére vonatkozó szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléseket is részletezõ
programot, különös figyelem-
mel Debrecen–Mikepércs
Többcélú Kistérségi Társulás
közoktatási, feladatellátási, in-
tézményhálózat-mûködtetési
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és fejlesztési tervében foglaltak-
ra, adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot írásban, ajánlott
postai küldeményként vagy sze-
mélyesen, 5 példányban kell be-
nyújtani.
Pc.: Kósa Lajos, a társulási
tanács elnöke.

Bányai Júlia Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
4024 Debrecen,
Kossuth u. 44.
(Tagintézmény: Bányai
Júlia Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény Mi-
kepércs Hunyadi János
Általános Iskola Tagin-
tézménye)
Iskolaigazgató

Felsõfokú szakirányú
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: közoktatás-ve-
zetõi szakvizsga.

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
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om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz

Óvodapedagógus és dajka

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

1. 2. 3. 4.

Törökvész Úti Kézmûves
Óvoda
1022 Budapest,
Törökvész út 18.
Tel./fax: (1) 326-5356
E-mail: ovoda.to-
rokv@ecom.hu

Dajka
(határozatlan idõre,
6 órás)

Elõny: dajkaképesítés. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.-t, hiteles om.-t is.
Pc: Janecskó Mária
óvodavezetõ

Komló Város Önkor-
mányzat Szilvási Nevelé-
si-Oktatási Központ
Bölcsõde, Óvoda
és Általános Iskola
7300 Komló,
Függetlenség u. 32.
Tel./fax: (72) 481-417

Német nemzetiségi
óvodapedagógus
(határozott idõre)

Német nemzetiségi
óvodapedagógusi szak-
vizsga.

Pc.: Jähn Istvánné igazgató

Brunszvik Teréz Óvoda
Bóbita Tagóvodája
Kajászó,
Rákóczi F. u. 11.
Tel.: 06 (30) 468-3584

Óvodapedagógus
(határozatlan idõre)

Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: azonnal.

Mocsai Napközi
Otthonos Óvoda
2911 Mocsa,
Csillag u. 2.
Tel./fax: (34) 349-796
E-mail: hetszin-vi-
rag@freemail.hu

Óvónõ
(határozatlan idõre)

Felsõfokú szakirányú
képesítés, legalább 5 év
szgy., legalább gyógy-
pedagógia asszisztensi,
vagy gyógypedagógusi
v.

ÁEI: 2009. jan. 1.
Próbaidõ: 3 hónap.
Pc., f.: Király Krisztina óvoda-
vezetõ

Napközi Otthonos Óvoda
4355 Nagyecsed,
Vasút u. 10.
Tel.: (44) 345-396
Fax: (44) 545-057
E-mail: ecsedovi@
gmail.com

Óvodapedagógus
(határozatlan idõre)

Fõiskolai v. ÁEI: 2009. jan. 5.
Pbhi: 2008. dec. 20.
Pehi: 2008. dec. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
szakképesítést igazoló okleve-
let, írásos ön.-t is.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Kerekes Miklósné óvoda-
vezetõ

Pátyolgató Óvoda
2071 Páty,
Rákóczi u. 19.
Tel./fax: (23) 343-451
E-mail: patyiovi@
gmail.hu

Óvodapedagógus Szakirányú fõiskolai
óvodapedagógusi v.
Elõny: szakvizsga, lé-
pésrõl lépésre óvodai
programban szerzett
gyakorlat.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: útiköltség-hozzájáru-
lás, étkh.
Pc.: Feketéné Csermely Éva
óvodavezetõ

32. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3631



1. 2. 3. 4.

Penc és Keszeg Közsé-
gek Önkormányzatai

Penc–Keszeg Közokta-
tási Intézményi Társulás
Szivárvány Óvoda
Keszegi Tagintézménye
2616 Keszeg,
Dózsa út 7.
Óvodapedagógus (hatá-
rozott idõre)

Felsõfokú iskolai óvo-
dapedagógusi v.

ÁEI: 2009. jan. 5.
A megbízás 2009. dec. 31-ig szól.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Szivárvány Óvoda Keszegi
Tagintézménye
f.: tel.: (35) 380-581

Szárföldi Napközi
Otthonos Óvoda
9353 Szárföld,
Fõ u. 72.

Óvodapedagógus (hatá-
rozott idõre)

Szakirányú felsõfokú
óvodapedagógusi v.

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2009. dec. 31-ig
szól.

Napraforgó I. sz. Napkö-
zi Otthonos Óvoda
2310 Szigetszentmiklós,
Kossuth L. u. 4.
Tel./fax: (24) 365-164

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: azonnal.

Pedagógus

Széchenyi Ferenc Kerté-
szeti Szakképzõ Iskola és
Kollégium
8230 Balatonfüred,
Hõsök tere 1.
Tel./fax: (87) 342-651

Kertészmérnök szakok-
tató (határozott idõre,
helyettesítéssel GYED,
GYES idejére)

Felsõfokú szakirányú
és pedagógiai v.

Pehi: 2008. nov. 30.

Kiss Zenede Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
1029 Budapest,
Hidegkúti út 167.
Tel./fax: (1) 274-7549
E-mail: iroda@kissze-
nede-Budapest.sulinet.hu

Igazgatóhelyettes

Ütõtanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v., veze-
tõi gyakorlat, közokta-
tás-vezetõi képesítés.

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v., vagy
utolsó éves hallgató
felsõoktatási intéz-
ményben.

ÁEI: azonnal.
Pc.: Kiss Zenede Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

Szent Miklós Általános
Iskola, Diákotthon,
Gyermekotthon és Peda-
gógiai Szakszolgálat
1035 Budapest,
Miklós tér 5.
Tel.: (1) 453-4800
Tel./fax: (1) 388-9538

Nevelõtanár
(határozott idõre)

Gyógypedagógusi vagy
egyéb pedagógusi szak-
képesítés, a pályázó fe-
leljen meg az
intézmény követel-
ményrendszerében elõ-
írt, a pályázott
munkakör betöltéséhez
szükséges további fel-
tételeknek, pályakezdõ
is lehet.

ÁEI: azonnal.
A pályázat eredményérõl az el-
bírálást követõen azonnal érte-
sítést kapnak a pályázók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakirányú végzettséget tanúsí-
tó okirat(ok) hiteles másolatát,
részletes szakmai ön.-t, adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
A pályázatot zárt borítékban,
„Pályázat nevelõtanár-munka-
kör betöltésére” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc.: Marton Tiborné igazgató
f.: az intézmény személyügyi
elõadója
Tel.: (1) 453-4828
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Gyermekfelügyelõ
(határozott idõre)

Gyógypedagógiai
asszisztens, gyermek-
és ifjúsági felügyelõ
vagy szociális asszisz-
tens szakképesítés, a
pályázó feleljen meg az
intézmény követel-
ményrendszerében elõ-
írt, a pályázott
munkakör betöltéséhez
szükséges további fel-
tételeknek.

ÁEI: azonnal.
A pályázat eredményérõl az el-
bírálást követõen azonnal érte-
sítést kapnak a pályázók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakirányú végzettséget tanúsí-
tó okirat(ok) hiteles másolatát,
részletes szakmai ön.-t, adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
A pályázatot zárt borítékban,
„Pályázat gyermekfelügyelõ
munkakör betöltésére” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc.: Marton Tiborné igazgató.
f.: az intézmény személyügyi
elõadója
Tel.: (1) 453-4828

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
1037 Budapest,
Erdõalja út 5.
Tel./fax: (1) 250-3269
E-mail: erdoal-
ja-a@kszki.obuda.hu

Angol szakos tanár
(határozatlan idõre,
50%-os részmunkaidõ-
ben)

Angol mûveltségi terü-
letnek megfelelõ képe-
sítést nyújtó tanítói
vagy nyelvtanári, vagy
idegen nyelv és iroda-
lom szakos tanári v. és
szakképzettség.

ÁEI: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 3. munkanapon.
Pehi: a benyújtási határidõtõl
számított 5. nap.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget igazoló szak-
irányú oklevél másolatát,
2 hónapnál nem régebbi b.-t,
fényképpel ellátott ön.-t is.

Fejlesztõpedagógus
(határozatlan idõre,
50%-os részmunkaidõ-
ben)

Fejlesztõpedagógusi
szakképzettség.

Napközis nevelõ (hatá-
rozatlan idõre)

Tanítói pedagógus v.,
illetve szociálpedagó-
gus, pedagógiai szak-
pszichológus,
pedagógia szakos, ill.
nevelõtanár szakos ké-
pesítés.

Fõvárosi Önkormányzat
Táncsics Mihály
Kollégiuma
1119 Budapest,
Rátz László u. 3–7.
Tel.: (1) 205-8067

Fõvárosi Önkormány-
zat Táncsics Mihály
Kollégiuma Táncsics
Mihály Kollégium
Leányrészleg
Nevelõtanár
(határozatlan idõre)

Középiskolai tanári v.
Elõny: egyetemi v.,
matematika szak, ipar-,
vagy képzõmûvészeti
képzettség.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani, a borítékon fel kell
tüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplõ azonosító számot:
930/2008., valamint a munka-
kör megnevezését: nevelõtanár.
Pc.: Fõvárosi Önkormányzat
Táncsics Mihály Kollégiuma
f.: Tóth Sándorné igazgató
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Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
Herman Ottó Általános
Iskola
1214 Budapest,
Gombos tér 1.
Tel.: (1) 420-5269
Fax: (1) 427-1025

Napközis nevelõ Tanítói v. ÁEI: azonnal.
f.: telefonon.

Általános Iskola
3015 Csány,
Arany J. u. 6.

Angol–testnevelés
szakos tanár

Angol–testnevelés
szakos általános iskolai
tanári v.

ÁEI: azonnal.

Irinyi János Gimnázium,
Szakközép- és
Szakiskola
4024 Debrecen,
Irinyi u. 1.
Tel.: (52) 533-748
Fax: (52) 533-753

Angol szakos tanár
(határozott idõre)

Egyetemi v. ÁEI: 2009. jan. 1.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc.: Lilik István igazgató.
f.: titkárság.

Baross Gábor Szakképzõ
Iskola és Kollégium
4030 Debrecen,
Budai Ézsiás u. 8/A
Tel.: (52) 471-811
Fax: (52) 534-207

Informatika szakos ta-
nár (határozott idõre)

Informatika egyetemi
v.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Baross Gábor Szakképzõ
Iskola és Kollégium

Mérnöktanár (határo-
zatlan idõre)

Mérnöktanári v., leg-
alább 10 hónap peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.

Hallássérültek Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézménye
4031 Debrecen,
Széchenyi u. 60.
Tel.: (52) 531-766
Fax: (52) 412-191

Pszichológus (határo-
zott idõre)

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 30-ig
szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 10. nap.

Általános Mûvelõdési
Központ
3561 Felsõzsolca,
Szent István út 2.
Tel.: (46) 584-225
Fax: (46) 584-226

ÁMK Általános Ma-
gyar–Angol Két Taní-
tási Nyelvû Iskolája és
Szakmai Szolgáltatója
Angol–bármely szakos
tanár (határozatlan
idõre)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2009. jan. 19.
Pehi: 2009. jan. 5.
Juttatás: étkh.
Pc.: Figeczki Lászlóné
ÁMK igazgató

Arany János Általános
Iskola
3200 Gyöngyös,
Jeruzsálem u. 1.
Tel.: (37) 311-938
Fax: (37) 500-356
E-mail: ajisk-gy@free-
mail.hu

Szabadidõ-szervezõ Tanítói, tanári v. ÁEI: 2009. jan. 1.
Pbhi: 2008. dec. 29.
Pehi: 2008. dec. 31.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot elektronikus vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Mán Gézáné igazgató
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Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Általános
Iskolája, Elõkészítõ
Szakiskolája és Nevelési
Tanácsadója
6400 Kiskunhalas,
Köztársaság u. 17.
Tel./fax: (77) 422-249

Gyógypedagógiai
asszisztens
(határozott idõre)

Felsõfokú gyógypeda-
gógiai asszisztensi
képesítés.

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2009. aug. 31-ig
szól.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 585/2008.,
valamint a munkakör megneve-
zését: gyógypedagógiai asszisz-
tens.
Pc.: Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat Általános Iskolája,
Elõkészítõ Szakiskolája és Ne-
velési Tanácsadója

Móra Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény
6041 Kerekegyháza,
Szent István tér 6.
Tel./fax: (76) 545-070

Testnevelés szakos
tanár

f: Gyurkovics Balázsné
igazgató
Tel.: (76) 371-151

Komló Város Önkor-
mányzat Szilvási Nevelé-
si-Oktatási Központ
Bölcsõde, Óvoda
és Általános Iskola
7300 Komló,
Függetlenség u. 32.
Tel./fax: (72) 481-417

Angol–bármely szakos
tanár (határozott idõre,
helyettesítésre)

Pc.: Jähn Istvánné igazgató

Herman Ottó Általános
Iskola és Munkácsy Mi-
hály Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
3529 Miskolc,
Gesztenyés u. 25.
Tel.: (46) 560-494
E-mail: hermanal-
tisk@freemail.hu

Számítástechnika
szakos tanár

Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: 2009. jan. 1.
Pehi: 2008. dec. 15.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Póczos Barnabás igazgató

Nagyatádi Közoktatási
Intézmény
7500 Nagyatád,
Árpád u. 2.
Tel.: (82) 504-145
E-mail: nki@ar-
padf-na.sulinet.hu

Rajz szakos tanár Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: 2009. jan. 1.
Próbaidõs, vagy gyakornoki ki-
nevezéssel.
Pehi: a pályázati határidõt kö-
vetõ 15 napon belül.
Juttatás: szükség esetén szl.,
vagy szsz.
Pc.: Szakályné Pintér Mária
fõigazgató
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Cserháti Sándor Mûszaki
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
8800 Nagykanizsa,
Ady E. u. 74/A
Tel.: (93) 313-010,
(93) 312-383
Fax: (93) 310-107
E-mail: cserhatiisko-
la@chello.hu

Közlekedésgépész-mér-
nök

gyengeáramú villamos-
mérnök

földrajz–bármely sza-
kos tanár (óraadó)

Egyetemi v.

Egyetemi v., elõny: in-
formatikai v.

Egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: szf., szsz., étkh.
Pc.: Johanidesz István igazgató
f: telefonon.

Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény Mûvészeti
Intézményegysége
2440 Százhalombatta,
Liszt Ferenc sétány 10.
Tel.: (23) 354-568,
06 (30) 991-6728

Zongoratanár (11 óra,
határozatlan idejû, rész-
munkaidõs)

ütõtanár (11 óra, hatá-
rozatlan idejû, rész-
munkaidõs)

fuvolatanár
(10 óra, határozatlan
idejû részmunkaidõs)

Felsõfokú szakirányú
fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: 2009. jan. 19.
Pehi: 15 nap.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
f.: Adorjánné Visontai Katalin
intézményegység-vezetõ

ÁEI: 2009. jan. 15.
Pehi: 15 nap.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
f.: Adorjánné Visontai Katalin
intézményegység-vezetõ

Szivárvány Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
6600 Szentes, Petõfi u. 4.

Kerámia szakos tanár
(határozatlan idõre,
munkaviszonyban tör-
ténõ alkalmazás, rész-
foglalkozás)

Fõiskolai rajz szakos
tanári v. + OKJ-s kera-
mikus v., vagy egyete-
men szerzett keramikus
v.

ÁEI: azonnal.
Pc.: Kálmánné Szabó Erzsébet
ÁMK igazgató
f.: tel.: (63) 311-493,
06 (70) 556-3544
E-mail: muvsuli@vipmail.hu

Széchenyi István
Általános Iskola
2800 Tatabánya,
Szent István út 53.
Tel./fax: (34) 511-858

Tanító (határozatlan
idejû)

Napközis nevelõ (hatá-
rozatlan idejû)

Német nemzetiségi ta-
nítói v.

Német nemzetiségi ta-
nítói v. vagy tanító
szak német mûveltségi
terület, vagy német sza-
kos tanár.

Pehi: a beadási határidõt követõ
15. nap.

Kossuth Lajos Általános
Iskola
2086 Tinnye,
Szabadság tér 3.
Tel.: (26) 335-015

Matematika–bármely
szakos tanár

Tanárképzõ Fõiskolai
v.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.

Halmi Telepi Általános
Iskola
2220 Vecsés,
Halmy József tér 1.
Tel.: (29) 350-338
Fax: (29) 351-541
E-mail: halmive-
cses@monornet.hu

Kerámia–rajz szakos
tanár
(részmunkaidõre, heti
11 órás, határozatlan
idõre)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
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Zsadányi Általános
Mûvelõdési Központ
5537 Zsadány,
Béke út 112.
Tel.: (66) 497-029
Fax: (66) 536-600

Rajz, technika, ének,
testnevelés, fizika
szakos tanár

Legalább 3 szakkal ren-
delkezõ pedagógus je-
lentkezését várják,
fõiskolai v.
Elõny: pályakezdõk,
hangszeren játszók.

Pc.: Zsadányi Általános Mûve-
lõdési Központ

Bélyegzõk érvénytelenítése

Intézményátszervezés miatt 2008. szeptember 22-tõl a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola új neve
Táncsics Mihály Gimnázium, így a korábban kiadott bélyegzõk 2008. szeptember 22-tõl nem érvényesek.

Hosszú bélyegzõ: Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 2370 Dabas, Szent István tér 2.

Körbélyegzõ: Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Dabas

Érettségi bélyegzõ: A Táncsics Mihály Gimnázium Szakközépiskola mellett mûködõ Érettségi vizsga Vizsgálóbizottsá-
ga Dabas

Pásztor Gergely s. k.,
igazgató

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói állásaira

A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR
MECHATRONIKAI ÉS AUTÓTECHNIKAI INTÉZETÉBE
tanársegédi állás betöltésére

A tanársegéd feladata: a tárgyfelelõsök irányítása mellett a gépészmérnöki szak autótechnika szakirány tantárgyainak,
valamint a mechatronikai mérnök szak gépész tantárgyainak (pneumatika, hidraulika, számítógéppel segített tervezés,
logisztika) oktatása. Feladata továbbá az intézet laborfejlesztési, valamint kutatási tevékenységébe való bekapcsolódás.
Pályázati feltétel: a pályázatot doktoranduszi képzésben részt vevõ gépészmérnökök nyújthatnak be. A pályázat elbírá-
lása során elõnyt élvez az a pályázó, aki angolnyelv-tudással, valamint az intézet profiljához illeszkedõ kutatási gyakor-
lattal és publikációs tevékenységgel rendelkezik.
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a fõiskola oktatói követel-
ményrendszerben foglaltaknak.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– megkezdett doktori képzés igazolását,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2009. február 1-jétõl.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított minimum 30 nap.
A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül 3 példányban (1 erede-
ti, 2 másolat) kell dr. Palásti Kovács Béla, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai
Mérnöki Kar (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) dékánjához benyújtani.
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A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást nyújt dr. Bencsik Attila (666-5441) intézetigazgató.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mér-
nöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet tanársegédi állására”.

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR
MIKROELEKTRONIKAI ÉS TECHNOLÓGIA INTÉZETÉBE
részfoglalkozású egyetemi tanári állás betöltésére

Az egyetemi tanár feladata:
– komplex villamos rendszerek körébe tartozó tantárgyak fejlesztése és oktatása, különös tekintettel e rendszerek erõs-
áramú, gyengeáramú és irányítástechnikai alrendszereinél fellépõ villamos jellegû kölcsönhatások vizsgálatára, minõ-
ségszemléletû elemzésére,
– kutatási tevékenység keretében hazai és nemzetközi pályázatok kidolgozása és a projektek irányítása,
– kutatómûhely kialakítása és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése.

Pályázati feltétel: szakirányú mesterfokozat és szakképzettség, idegennyelv-ismeret, legalább tízéves felsõoktatási és
tízéves ipari gyakorlat. A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói,
kutatói és tanári követelmény- és minõsítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások
rendje szabályzatban rögzített (illetve a MAB kívánalomrendszerében az egyetemi tanárokra elõírt egyéb) követelmé-
nyeknek is.
Pályázatot a fõiskola kinevezett vezetõ oktatói nyújthatnak be.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– vezetõ oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2009. szeptember 1-je.
A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – 3 példányban
(1 eredeti, 2 másolat) kell prof. dr. Rudas Imre, a Budapesti Mûszaki Fõiskola (1034 Budapest, Bécsi út 96/B) rektorához
benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított min. 30 nap.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelekt-
ronikai és Technológia Intézet egyetemi tanári állására”.

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

A KÁROLY RÓBERT FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
GAZDÁLKODÁSI KAR
Gazdaságmatematika és Informatika Tanszékére
egyetemi tanári munkakör betöltésére

Általános követelmények: a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben elõírt követelmények, a fõiskola fog-
lalkoztatási követelményrendszerében elõírt követelmények.
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A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: gazdaságinformatikus alapképzési szak szakfelelõsi teendõinek ellátása, a Gaz-
daságinformatikai Tanszék megszervezése és vezetése. Az intézmény informatika témakörû pályázatainak irányítása,
koordinálása. Az intézmény informatika témakörû kutatásainak irányítása, koordinálása. Hazai és nemzetközi informati-
kai szervezetekkel való együttmûködések irányítása, szervezése. A fõiskola nemzetközi kapcsolatainak koordinálása.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– legalább tízéves felsõoktatási gyakorlat matematika és informatika tantárgycsoportban,
– két (az egyik angol) élõ nyelvbõl felsõfokú nyelvvizsga,
– nemzetközi tapasztalatok,
– információrendszer-tervezési és -bevezetési gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– legalább egy év külföldi egyeteme(ke)n töltött oktatói és kutatói tevékenység,
– nemzetközi felsõoktatási projektek vezetése.

Vállalatgazdaságtan Tanszékére
egyetemi tanári állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: Vidékgazdaságtan és Agrárökonómia tárgyak oktatása. Az oktatott szakterület
anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerûsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet,
tankönyv, szakkönyv írása) szakok, programok indításában játszott vezetõ szerep. A doktorjelöltek munkájának irányí-
tása, irányító jellegû részvétel doktori képzésben, részvétel doktori és habilitációs eljárásokban. Rendszeres publikációs,
szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban idegen nyelven is. Kezdeményezõ és irányító
részvétel az intézményben folyó szakmai, közéleti munkában, a kari, fõiskolai feladatok megoldásában.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– A pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot (korábbi és jelenlegi munkahelyeinek
megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását).
– Tudományos és publikációs tevékenység adatai: a teljes tevékenységben belül az utóbbi 10 évben megjelent, a pályázat
szempontjából fontosnak tartott publikációk bibliográfiai adatai, illetve a legfontosabbnak tartott alkotások kellõen rész-
letes dokumentációja. A pályázó munkáinak visszhangjára vonatkozó, valamint idézettségi adatok. Az adott idõszakra
vonatkozó teljes publikációs, illetve alkotási listát is mellékelni kell (a MAB útmutatója szerint).
– Az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgákat, szakmai díjakat igazoló oklevelek és bizonyítványok
másolatait.
– Hazai és külföldi referenciák másolatait.
– Magyar és idegen nyelvû nyilvános bemutatkozó elõadás témáját és témavázlatát.
– Az egyetemi tanár, illetve más habilitált pályázó esetében a habilitációt tanúsító oklevél másolatát.
– A pályázatot benyújtó által megjelölt azon tudományág, amely tudományágban illetékes MAB bizottság kívánalom-
rendszere szerint történjék a MAB véleményezése. A több tudományágat érintõ tudományterületeken jelölje meg a pá-
lyázó az érintett tudományágakat, ezen belül jelölje meg a domináns tudományágat, amely szakmai tevékenységére elsõ-
sorban jellemzõ.
– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
– Személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Károly Róbert Fõiskola Fõtit-
kári Hivatalába 6 példányban benyújtani. A pályázat véleményezésének és elbírálásának határideje az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium által kiadott ütemterv szerint.
A pályázatokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást a Fõtitkári Hivatal munkatársai adnak. Cím: 3200 Gyöngyös,
Mátrai út 36., telefon: (37) 518-306.
A fõiskola hivatkozott szabályzatai a fõiskola honlapján (www.karolyrobert.hu) megtalálhatók.

Dr. Magda Sándor s. k.,
rektor
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A LISZT FERENC ZENEMÛVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet a
Karmester és Karvezetés Tanszéken
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a Vezénylés címû tárgy elõadásainak tartása, gyakorlatai vezetésének irányítása,
az egyetem kórusának vezetése, a beosztott oktatók, a hallgatók és a doktoranduszok munkájának irányítása, közremû-
ködés doktori eljárások lefolytatásában, az egyetem által gondozott kiadványok megjelentetésében.
A pályázónak egyetemi oklevéllel, mûvészeti doktori (DLA) fokozattal vagy azzal azonos mûvészeti díjjal, habilitációval,
kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel, legalább tízéves felsõoktatási oktatói gyakorlattal, jelentõs mûvészeti alkotótevé-
kenységgel kell rendelkeznie és idegen nyelven is képesnek kell lennie elõadás tartására, zenekar és kórus vezénylésére. A
pályázónak meg kell felelnie az egyetem foglalkoztatási követelményrendszere egyetemi tanárokkal szemben támasztott
elvárásainak. Az oktatási szervezeti egységek vezetésében és a kórusvezetésben szerzett gyakorlat elõnynek számít.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, az iskolai végzettséget, a mûvészeti (DLA) fokozatot, il-
letve mûvészeti díjat, valamint a habilitációt tanúsító okiratainak hiteles másolatát, publikációinak, illetve koncertjeinek
jegyzékét, valamint a pályázó betöltendõ munkakörrel kapcsolatos elképzeléseit. Tartalmaznia kell a pályázó arra vonat-
kozó nyilatkozatát, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat anyagait az egyetem állásfoglalásra jogosult testüle-
te és vezetõi megismerhessék.
A pályázatokat – a pályázati felhívás megjelenésétõl számított 30 napon belül – az egyetem rektorához címezve, az egye-
tem fõtitkári irodájába kell benyújtani (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.). A pályázati eljárással kapcsolatban felvilá-
gosítást az egyetem fõtitkára ad (dr. Bankó Sándor, 462-4658) nyújt. A pályázatok elbírálásának határideje a pályázati
határidõ leteltétõl számított 120. nap.

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

Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények állásaira

Vezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Települések Oktatási
Társulása
7370 Sásd,
Szent Imre út 29.

Sásdi Általános Mûve-
lõdési Központ
Igazgató
[2009. júl. 1-jén létre-
jövõ intézmény.
ÁMK önálló szakmai
egységei: óvoda, általá-
nos iskola, alapfokú
mûvészetoktatási (ze-
neiskola), pedagógiai
szakszolgálati (logopé-
dia és gyógytestneve-
lés), valamint
közmûvelõdési és
könyvtári feladatot lát-
nak el.]

Egyetemi vagy fõisko-
lai szintû tanári vagy
tanítói v. és szakkép-
zettség, vagy zenemû-
vészeti felsõfokú
iskolai v., vagy óvoda-
pedagógusi v., pedagó-
gus szakvizsga, 5 év
pedagógus szgy., vagy
közmûvelõdési szakirá-
nyú egyetemi v., illetve
más egyetemi v. esetén
felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga,
vagy fõiskolai könyvtá-
rosi, közmûvelõdési
képzettség, 5 év, fõis-
kolai könyvtárosi képe-
sítés esetén 10 év szgy.,
kiemelkedõ szakmai
vagy tudományos tevé-
kenység.

ÁEI: 2009. júl. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2008. dec. 31.
A pályázathoz csatolni kell:
kézzel írott szakmai ön-t is.
Pehi: a beadási határidõ lejártát
követõ 2 hónapon belül.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Székely Szilárd
polgármester
7370 Sásd,
Rákóczi út 42.
f.: Papp Melinda közoktatási
referens
Tel.: (72) 576-520
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1. 2. 3. 4.

Sarud Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3386 Sarud,
Kossuth út 93.

Általános Mûvelõdési
Központ
Igazgató

Legalább 5 év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2013. dec. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. december havi tes-
tületi ülés.
Juttatás: szl.
A pályázatot „ÁMK igazgatói
pályázat” megjelöléssel, kizáró-
lag postai úton kell benyújtani.
Pc.: Sarud község
polgármestere

Pedagógus

Vackor Óvoda
2851 Környe,
Alkotmány u. 55.
Tel.: (34) 473-089

Óvodapedagógus
(határozott idõre)

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi vagy fõiskolai
óvodapedagógusi szak-
képzettség.

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2009. aug. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. dec. 15.
Pc.: Nikáné Vadász Erzsébet
óvodavezetõ

Budapesti Corvinus
Egyetem Soós István Bo-
rászati és Üzleti Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
1221 Budapest,
Kossuth L. u. 83.
Tel./fax: (1) 229-3880,
(1) 229-3835
E-mail: iroda@
soos-bp.sulinet.hu

Matematika szakos
tanár

Könyvtáros tanár
(félállás)

Szakirányú egyetemi v.

Elõny: fizika, biológia
vagy informatika szak-
pár.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõen azonnal.
Pc.: Földesi Gyula mb. igazgató

Óbudai Nagy László
Általános Iskola
1032 Budapest,
Zápor u. 90.
Tel.: (1) 250-2710
Fax: (1) 250-1088
E-mail: za-
por-a@kszki.obuda.hu

Gyermekvédelmi
felelõs

(Ellátandó feladat:
intézmény gyermekvé-
delmi teendõinek el-
végzése teljes
állásban.)

Pedagógiai asszisztens

(Ellátandó feladat: a
felsõ tagozat neve-
lõ-oktató munkájának
közvetlen segítése.)

Pedagógus v.

Középfokú iskolai v.
Elõny: pedagógus v.

ÁEI: anonnal.
Pc.: Szilágyiné
Debreczeni Mária
igazgató

Eötvös József ÁMK
Általános Iskolája
2049 Diósd,
Gárdonyi Géza u. 14.
Tel.: (23) 381-041

Napközis nevelõ
(teljes munkaidõs)

Fõiskolai v., tanítói
vagy szaktanári okle-
vél, 3-5 év szgy.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot 1 példányban, pos-
tai úton kell benyújtani.
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1. 2. 3. 4.

Teleki Sámuel Általános
Iskola
2030 Érd,
Törökbálint u. 1.
Tel.: (23) 372-647

Informatika szakos
tanár
(határozott idõre, rész-
munkaidõs informatika
szakos tanári és napkö-
zis munka végzésére)

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

Madách Imre Szakkö-
zépiskola, Szakiskola és
Kollégium
2100 Gödöllõ,
Ganz Á. u. 3.
Tel.: (28) 520-713,
(28) 520-714
Fax: (28) 432-409

Kollégiumi nevelõtanár
(részmunkaidõs)

Angol szakos tanár
(határozott idõre)

Szakirányú v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
Pc., f.: Lennerné Horváth Mária
igazgató
Tel.: (28) 520-711

Jászsági Egységes Peda-
gógiai Szakszolgálat
5100 Jászberény,
Nagytemplom u. 1.
Tel./fax: (57) 412-056
E-mail: nevtan@pr.hu

Gyógypedagógus
(teljes munkaidõs, heti
kötelezõ óraszám:
21 óra)

Gyógypedagógus-
logopédus
(teljes munkaidõs, heti
kötelezõ óraszám:
21 óra)

(Az állandó munkavég-
zés helye: Jászsági
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat ellátási
területének
18 települése.)

A gyógypedagógus-lo-
gopédus szakképesítés
a képzési kötelezettség-
rõl és a pedagógiai
szakszolgálatokról szó-
ló 14/1994. (VI. 24.)
MKM rendelet 2.
§-ában foglalt rendel-
kezéseinek megfelelõ-
en, „B” kategóriás
jogosítvány, felhaszná-
lói szintû számítástech-
nikai ismeretek, a
pályázati dokumentáció
hiánytalan kitöltése és
benyújtása.
Elõny: a szakképesítés-
nek megfelelõ munka-
körben szerzett
legalább 5 év szgy., sa-
ját gépjármû, szakszol-
gálati feladatellátásban
szerzett gyakorlat, ru-
galmasság, kreativitás,
határozott fellépés, jó
kommunikációs kész-
ség, jászsági kötõdés.

ÁEI: pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal.
Pehi: a pályázat benyújtásának
határidejétõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálására a meg-
hallgatást követõen történik,
amelynek eredményérõl a pá-
lyázók írásban kapnak értesí-
tést.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes, fényképes, szakmai
ön-t, 3 hónapnál nem régebbi
b-t, vagy az igénylés elindítását
igazoló nyomtatvány másolatát,
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot 1 példányban, zárt
borítékban személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Kizárólag a pályázati feltételek-
nek alakilag és tartalmilag meg-
felelõ pályázók kerülnek
meghallgatásra.
A meghallgatás a Jászsági Egy-
séges Pedagógiai Szakszolgálat
részére kötelezettséget nem ke-
letkeztet.
A pályázati eljárás eredményte-
lenné nyilvánításának jogát a
Jászsági Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat fenntartja.
Pc., f.: Szántainé Baráth Anita
intézményvezetõ

Petõfi Sándor Általános
Iskola
2900 Komárom,
Szabadság tér 2.
Tel./fax: (34) 340-281

Testnevelés szakos
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: a pályázat elbírálása után
azonnal.
Pc.: Szabó Tamásné igazgató
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Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény Mûvészeti
Intézményegysége
2440 Százhalombatta,
Liszt Ferenc sétány 10.
Tel.: (23) 354-568.
06 (30) 991-6728

Zongoratanár
(határozott idõre, teljes
állás, 22 óra)

Felsõfokú szakirányú
fõiskolai/egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
f.: Adorjánné Visontai Katalin
intézményegység-vezetõ

Hatos Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény
9751 Vép,
Rákóczi u. 22.
Tel.: (94) 543-002
E-mail: hatosisk@t-onli-
ne.hu

Angol szakos tanár Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2009. jan. 3.
Juttatás: étkh.
Pc.: Molnár Istvánné igazgató

Helyesbítés

Az Oktatási Közlöny 2008. évi 28. számában a 3293. oldalán Lenti Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által
meghirdetett igazgatói pályázatánál a képesítési és egyéb feltételeknél a helyes szöveg a következõ:
„… ha a pályázó legalább 3 év pedagógus-munkakörben eltöltött szgy.-tal rendelkezik,…”
A meghirdetõ e-mail címe a következõre változott: titkarsag@lenti.hu.

Szerkesztõség
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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
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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
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-
adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak,
továbbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat
biztosítási ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû két-
kötetes kiadványt (ára: 3675 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutaljuk.

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

cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelölés-
sel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)
szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az
elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizes-
sék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

FacsimileMagyarKözlöny.Ahivatalos lap2008-asévfolyamajelenikmegCD-nazeredetikülalakmegõrzésével,dekönnyenkezelhetõen.Ára:18480Ft+áfa.

OKTATÁSI KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Somogyi Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: koz-
lonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62.
Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 25 200 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 12 600 Ft áfával, egy példány ára 735 Ft áfával.

HU ISSN 1419-3256

Formakészítés: Sprint Kft.
08.3530 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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