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JOGSZABÁLYOK
2010. évi XXXVII. törvény
a felnõttképzéshez kapcsolódó egyes törvények
módosításáról*
1. §
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Az oktatási és kulturális miniszter 10/2010. (III. 11.)
OKM rendelete
a „Minõsített Közmûvelõdési Intézmény Cím”
és a „Közmûvelõdési Minõség Díj” adományozásáról
A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 20/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„20/A. § (1) A 21. § (2)–(3) bekezdés szerinti forrásból
támogatott, összességében legalább 240 órát meghaladó
idõtartamú képzési programot a digitális írástudás megszerzését szolgáló, a (2) bekezdés szerinti képzési modulokat tartalmazó képzési programmal együtt kell megvalósítani. A digitális írástudás képzési programjához
szükséges pénzügyi forrást a támogatásban részesülõ
képzési program terhére kell biztosítani.
(2) A digitális írástudás megszerzéséhez szükséges ismeretek és kompetenciák körét az Európai Számítógéphasználói Jogosítvány „Internet és kommunikáció”, valamint „Operációs rendszerek” moduljai írják le.”

A „Minõsített Közmûvelõdési Intézmény Cím”
(a továbbiakban: Cím) és a „Közmûvelõdési Minõség Díj”
(a továbbiakban: Díj) azoknak a közmûvelõdési intézményeknek adományozható, amelyek a közmûvelõdés minõségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak.

2. §

2. §

A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvénynek
az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében történõ módosításáról szóló 2009. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Fktvm.) 6. §-a a következõ
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az e törvény 4. §-ával megállapított, az Fktv.
28/A. § (1) bekezdésében elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget elõször a 2011. január 1-jétõl induló képzések
esetében kell alkalmazni.”

(1) A Címet és a Díjat pályázat útján nyerhetik el a közmûvelõdési intézmények. A részletes pályázati kiírást
a szakmai minõsítõ testület javaslata alapján a kultúráért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagyja jóvá.
(2) A részletes pályázati kiírást a Magyar Köztársaság
hivatalos lapjában (a továbbiakban: hivatalos lap) és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell
tenni.

1. A „Minõsített Közmûvelõdési Intézmény Cím”
és a „Közmûvelõdési Minõség Díj”
1. §

3. §
3. §
(1) E törvény a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Fktv. 4. § (3) bekezdésének
i) pontja.
(3) Hatályát veszti az Fktvm. 6. § (3) bekezdésében a „, valamint e törvény 4. §-ában megállapított az Fktv.
28/A. §-ának (1) bekezdésében elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget” szövegrész.

(1) A Címet azok a közmûvelõdési intézmények nyerhetik el, amelyek megfelelnek az évenként közzétett pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.
(2) A Díjat évente egy közmûvelõdési intézmény nyerheti el. A Díjra azok az intézmények pályázhatnak, amelyek rendelkeznek Címmel, és megfelelnek az évenként
közzétett pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.

2. A Cím és a Díj odaítélése, átadása

*

Sólyom László s. k.,

Dr. Katona Béla s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

Az alapító okiratokat CD lemez tartalmazza, amelyet az Oktatási és Kulturális Közlöny elõfizetõi kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238
mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357)

4. §
(1) A pályázó intézmény a pályázat megjelenését követõ 30 napon belül a jelentkezési lap benyújtásával jelentkezhet a pályázatra.
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(2) A pályázat teljes dokumentációját tárgy év szeptember 15-éig kell benyújtani.
(3) A szakmai minõsítõ testület a helyszíni szemle megkezdése elõtt 40 nappal értesíti a szemlével érintett intézményt.
(4) A szakmai minõsítõ testület – az értékelésre felkért
szakértõk véleményét figyelembe véve – tárgy év december
15-éig javaslatot tesz a miniszternek a Cím viselésére jogosult intézményekre és a Díj viselésére jogosult intézményre.
5. §
(1) A miniszter Címet adományoz minden olyan pályázó közmûvelõdési intézménynek, amely megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.
(2) A Cím viselésére három évig jogosultak a közmûvelõdési intézmények.
(3) A szakmai minõsítõ testület – szakértõk közremûködésével – helyszíni ellenõrzést folytathat a Címet elnyert
intézményeknél arra vonatkozóan, hogy az intézmények
folyamatos minõségfejlesztési kötelezettségének eleget
tesznek-e.
6. §
(1) A miniszter – a Díj pályázati kiírásában meghatározottak szerint – évente legfeljebb egy Díjat adományozhat
annak a szervezetnek, amely
a) az önértékelés keretében vizsgálja és értékeli a szervezet mûködését, különösen szervezeti adottságait és
eredményeit,
b) a mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározza szakmai céljait és szolgáltatásainak fejlesztését,
amelyek megvalósításához intézkedési terveket készít, és
c) az intézkedési tervek megvalósulását értékeli, és azok
eredményeit felhasználja mûködésének folyamatos fejlesztéséhez.
(2) A Díjban részesült közmûvelõdési intézmény az elismerést az adományozás évének feltüntetésével használhatja.
7. §
(1) A Címet és a Díjat elnyert intézmény adományozást
igazoló okiratot és egy kifüggeszthetõ táblát kap. A tábla
az intézmény nevét, a „Minõsített Közmûvelõdési Intézmény Cím” vagy a „Közmûvelõdési Minõségi Díj” feliratot és a Cím vagy a Díj odaítélésének évét tartalmazza.
(2) A Címmel és a Díjjal pénzjutalom nem jár.
8. §
A Címet és a Díjat a miniszter adja át ünnepélyes keretek között a Magyar Kultúra Napján.

13. szám
9. §

A díjazottak névsorát a hivatalos lapban és a miniszter
által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.

10. §
(1) A miniszter a Címet visszavonja, ha az érintett intézmény nem felel meg a pályázat benyújtásakor érvényes pályázati kiírásban foglaltaknak.
(2) A Cím visszavonását a hivatalos lapban és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.
(3) A Díj nem vonható vissza.

3. A szakmai minõsítõ testület és a Magyar
Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus
11. §
(1) A szakmai minõsítõ testület 5 fõbõl áll. A szakmai
minõsítõ testület elnökét és négy tagját a miniszter bízza
meg a 14. §-ban foglalt feltételeknek megfelelõ szakértõk
közül. A megbízás 4 évre szól.
(2) A szakmai minõsítõ testület ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a miniszter hagyja jóvá.
(3) A szakmai minõsítõ testület javaslatot tesz a részletes pályázati kiírásra, jóváhagyja és közzéteszi a pályázati
útmutatókat, segédleteket, elbírálja a beérkezett pályázatokat.
(4) A szakmai minõsítõ testület szakértõket kér fel
a beérkezett pályázatok értékelésére és a helyszíni szemlére.
(5) A szakmai minõsítõ testületnek a pályázatok elbírálása során figyelembe kell vennie a pályázó intézménynél
alkalmazott, a vezetés minõség iránti elkötelezettségét,
az erõforrás gazdálkodást, a célkitûzéseket és stratégiát,
az alkalmazott értékteremtõ folyamat irányítását, a társadalmi hatást és az eredményeket.
(6) A szakmai minõsítõ testület javaslatot tesz a miniszternek a Cím visszavonására, ha a helyszíni ellenõrzés
alapján megállapítható, hogy az érintett intézmény nem felel meg a pályázat benyújtásakor érvényes pályázati kiírásban foglaltaknak.

12. §
A Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus a Címmel és Díjjal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási, nyilvántartási feladatokat
lát el, fejleszti a közmûvelõdés minõségbiztosítási és -fejlesztési rendszerét, továbbá ellátja a szakmai minõsítõ testület titkársági feladatait.

13. szám
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4. A minõsítési eljárásért fizetendõ díj
13. §
(1) A Cím minõsítési eljárásért fizetendõ díj a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapjának ötszöröse.
(2) A Díj minõsítési eljárásért fizetendõ díj mértéke
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapjának tízszerese.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglalt díjak az általános
forgalmi adót tartalmazzák.
(4) A minõsítési díjat a pályázat benyújtásával egyidejûleg a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus pályázati kiírásban megjelölt számlájára be kell fizetni.
(5) Ha a pályázó a pályázatát a helyszíni szemle megkezdése elõtt 30 nappal visszavonja, a minõsítési díj
75%-át részére vissza kell fizetni.
(6) A minõsítési díjat külön számlán kell kezelni és a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos költségekre kell
fordítani.
5. Szakértõi tevékenység
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jában kapott felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII.
28.) Korm. rendelet 1. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontja szerinti feladatkörében eljáró pénzügyminiszter,
és az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró önkormányzati miniszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:
1. §
(1) Szakmai támogatásban (a továbbiakban: támogatás)
az a helyi önkormányzat (a továbbiakban: kérelmezõ) részesülhet, amely mûködési engedéllyel rendelkezõ muzeális intézményt (múzeumot) (a továbbiakban együtt: kedvezményezett) tart fenn. A támogatás utólagos elszámolás
melletti elõfinanszírozott, egy összegben folyósított, nem
visszatérítendõ támogatás.
(2) A támogatásra fordítható összeg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 6. pontjában meghatározott
összeg 32%-a.

2. §

14. §
E rendelet szerinti szakértõi munkát az végezhet, aki
a közmûvelõdési feladatellátás országos szakfelügyeletérõl szóló 23/2005. (VIII. 9.) NKÖM rendelet alapján szakfelügyeleti munka végzésére jogosult kulturális szakértõ,
és elvégezte a közmûvelõdés minõségbiztosítási, -fejlesztési rendszerével kapcsolatos, a kulturális szakemberek
szervezett képzési rendszerében akkreditált továbbképzési
tanfolyamot.
6. Záró rendelkezés
15. §
E rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

A támogatás az alábbi feladatokra kérelmezhetõ:
a) nagyszabású – 10 millió forintnál nagyobb forrásigényû – állandó kiállítás elõkészítésére, létrehozására, teljes
körû felújítására, illetve korszerûsítésére, beleértve a kisebbségi kultúra értékeit bemutató kiállításrész kialakítását, valamint a kiállításhoz kapcsolódó több idegen nyelven elõállított katalógusok, illetve kiállítási vezetõk, ismertetõk megjelentetését;
b) oktatási célú közösségi terek kialakítására Budapesten és Pest megyében mûködõ múzeumok számára; vagy
c) „A felemelõ század – nemzeti romantika és polgári
felemelkedés a XIX. századi Magyarországon” témában
a tájházakban, irodalmi emlékházakban és a mûszaki örökséget õrzõ muzeális intézményekben megvalósuló kiállításokhoz szorosan kapcsolódó felújítási, korszerûsítési
munkákra.

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

3. §

Az oktatási és kulturális miniszter 11/2010. (III. 11.)
OKM rendelete
a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok
2010. évi szakmai támogatásáról
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló
2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 6. pont-

(1) A támogatás feltétele a teljes fejlesztési költség
10%-ának megfelelõ saját forrás biztosítása, továbbá az,
hogy a kérelmezõ vállalja a támogatott fejlesztés keretében létrehozott kapacitásoknak, szolgáltatásoknak a fejlesztés befejezését követõ legalább 5 évig történõ fenntartását.
(2) Nem nyújtható támogatás olyan kérelmezõ részére,
amely
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a) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerõs hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
b) az (1) bekezdésben meghatározott mértékû saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy
arról nem nyilatkozik a 4. § (5) bekezdés l) pontja szerinti
módon,
c) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló
valótlan, hamis vagy megtévesztõ adatot szolgáltatott,
vagy ilyen nyilatkozatot tett,
d) adósságrendezési eljárás alatt áll,
e) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, a Halászati
Operatív Program, az Európai Unió által nyújtott agrárpiaci támogatások, az Európai Unió által nyújtott közvetlen
termelõi támogatások, valamint a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény eljárási szabályai alapján biztosított költségvetésbõl nyújtott támogatások kivételével,
f) az e rendeletben a támogatási szerzõdés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi
meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
g) nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
h) a 2. §-ban meghatározott és az általa vállalt feladatokra támogatást nyert el az Új Magyarország Fejlesztési Terv
regionális operatív programjai, vagy az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében,
i) az e rendelet kihirdetését megelõzõ 5 évben az államháztartás bármely alrendszerébõl folyósított támogatást
a támogatási szerzõdésben vagy a támogatói okiratban
megjelölt céltól részben vagy egészben eltérõ célra használta fel, vagy azzal nem számolt el, vagy
j) nem tett eleget a mindenkori zárszámadás keretében
történõ elszámolási kötelezettségének.

4. §
(1) A kérelmezõ a támogatásra vonatkozó kérelmét
a Mellékletben szereplõ nyomtatványon 2010. április
20-ig nyújthatja be a kultúráért felelõs miniszterhez
(a továbbiakban: miniszter) a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) illetékes regionális igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) útján, 1 eredeti és 1 hitelesített másolati példányban.
(2) A 2. § a) pont alapján benyújtott kérelemhez csatolni
kell a következõ, hitelesített mellékleteket:
a) a tervezett fejlesztés várható eredményeit (közösségi,
közmûvelõdési és gazdasági hatásokat bemutató hatástanulmányt, marketingtervet),
b) feladatokra és költségnemekre lebontott részletes
költségvetést a saját forrás feltüntetésével, valamint
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a pénzügyi ütemezést, beleértve a mûködtetés költségeit
is,
c) a kiállítás véglegesített és elfogadott szakmai forgatókönyvét,
d) a kiállítás látványtervét,
e) a kiállítást a látogatók számára tudományos-ismeretterjesztõ formában bemutató kiállítási vezetõ kéziratát,
f) a kiállítás múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetének tartalmi és módszertani összefoglaló vázlatát legalább
3 oldal terjedelemben,
g) a kiállítás mûtárgyvédelmi szakvéleményét,
h) építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenységek esetén a jogerõs építési engedélyt,
i) mûemlék épület esetén a kulturális örökségvédelmi
hatóság engedélyét, amennyiben a munkálatok jellege
alapján jogszabály ezt elõírja, és
j) a kedvezményezett biztonságvédelmi helyzetének leírását a kiállítóterekre és raktárakra vonatkozóan.
(3) A 2. § b) pont alapján benyújtott kérelemhez
az (1) bekezdés a), b), h) és i) pontjában foglaltakat és
a foglalkoztató tér múzeumpedagógiai hasznosításának
részletes tartalmi és módszertani összefoglalását kell hitelesített mellékletként csatolni.
(4) A 2. § c) pontja alapján benyújtott kérelemhez csak
az (1) bekezdés a)–f) és h)–j) pontjában szereplõ hitelesített mellékleteket kell csatolni.
(5) A kérelemhez csatolni kell továbbá a támogatást kérelmezõ hitelesített, írásbeli nyilatkozatát
a) a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörûségérõl, valódiságáról és hitelességérõl, valamint arról, hogy az adott tárgyban támogatási
igényt korábban, illetve egyidejûleg mikor és hol nyújtott
be,
b) arról, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt,
rendelkezik-e lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozással,
c) annak tudomásul vételérõl, hogy lejárt esedékességû,
meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatás
folyósítása az Áht. 13/A. § (6) bekezdése szerint visszatartásra kerül,
d) ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy
da) adószámát a miniszter, a helyi önkormányzatokért
felelõs miniszter és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, a köztartozás bekövetkezése tényének
és összegének megismeréséhez, és
db) a Kincstár által mûködtetett monitoring rendszerben
nyilvántartott igénylõi, kedvezményezetti adataihoz – azok
konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétõl függetlenül – a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelõs
miniszter, az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegû
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek,
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e) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek,
valamint az Áht. 15. § (11) bekezdése szerint vizsgálandó
jogi személy adatait rendelkezésre bocsátja,
f) arról, hogy a támogatási kérelem szabályszerûségének és a költségvetésbõl nyújtott támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez hozzájárul,
g) bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról
arra nézve, ha a 9. § a), b), c) vagy e) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken,
a kedvezményezett adólevonási jogosultságában, valamint
a saját vagy a kedvezményezett más adataiban, vagy
a költségvetésbõl nyújtott támogatás egyéb – az e rendeletben vagy a támogatási szerzõdésben rögzített – feltételeiben változás következik be, a kérelmezõ a tudomására jutástól számított 5 munkanapon belül köteles azt írásban bejelenteni a miniszternek,
h) arról, hogy az Áht. 64/B. § (1) bekezdése szerinti esetekben a miniszter által megállapított jogosulatlanul
igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait
az Áht.-ben foglaltak szerint visszafizeti,
i) arról, hogy az Áht. 64/B. § (1) bekezdése szerinti esetekben a miniszter által megállapított jogosulatlanul
igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait
az Áht.-ben foglaltak szerint visszafizeti,
j) annak tudomásul vételérõl, hogy amennyiben a kedvezményezett a támogatás felhasználása során a fizetendõ
általános forgalmi adóból rá áthárított vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkezõ adóterhet másra
áthárította, a levonásba helyezett, illetve áthárított adó
összegét a támogatásból nem számolhatja el, továbbá mellékeli a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a kedvezményezett a támogatás célja tekintetében adólevonási
joggal rendelkezik-e,
k) annak tudomásul vételérõl, hogy a költségvetésbõl
nyújtott támogatás kedvezményezettjének megnevezése,
célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható, továbbá mellékeli a kedvezményezett e tárgyú tudomásulvételi nyilatkozatát,
l) a képviselõ-testületi határozatot, vagy a képviselõ-testület költségvetési rendeletbe foglalt – a tartalék
feletti rendelkezési jogot átruházó – felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatát a saját forrás biztosításáról,
m) a hozzájárulásáról, hogy az Áht. 18/C. § (14) bekezdésében meghatározott adatait az Áht. 18/C. § (12) és
(13) bekezdésében felsorolt szervek az Áht. 13/A. §
(5)–(8) bekezdésében, valamint az Áht. 18/C. § (12) és
(13) bekezdésében foglaltak szerint felhasználhatják,
n) arról, hogy a 2. §-ban meghatározott és az általa vállalt feladatokra nem nyert el támogatást az Új Magyarország Fejlesztési Terv regionális operatív programjai keretében, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében,
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o) arról, hogy a támogatott fejlesztés keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés befejezését követõen legalább 5 évig fenntartja,
p) a 3. § (2) bekezdés i) pontjában foglaltak vizsgálatához való hozzájárulásáról és
q) arról, hogy támogatás elnyerése esetén a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 34. §-a szerinti felhatalmazó levelet ad a Kincstár részére az Áht. 64/D. § (11) bekezdése szerinti beszedési megbízás benyújtására.
(6) A nyilatkozatokat egy okiratba foglalva szükséges
a kérelemhez csatolni, amely nem lehet a támogatási
kérelem benyújtásának napjától számított 30 napnál régebbi.

5. §
(1) Az Igazgatóság az Áht. szerinti vizsgálat során
a nem megfelelõ, hiányos kérelem esetében legfeljebb
5 munkanapos határidõ kitûzésével szólítja fel hiánypótlásra a támogatás kérelmezõjét. A vizsgálat lezárását
követõen a formailag megfelelõ kérelmek eredeti példányát legkésõbb 2010. május 5-ig az Igazgatóság a véleményével együtt továbbítja a miniszternek, akit egyúttal
tájékoztat arról is, hogy mely pályázatokat nem továbbította részére.
(2) A támogatásról a miniszter – a 4. § alapján benyújtott szakmai mellékleteket, így különösen a forgatókönyvet, látványtervet és a költségvetést mérlegelve – 2010. június 20-ig dönt, és a döntést legkésõbb 2010. június 30-ig
közzéteszi az általa vezetett minisztérium honlapján.
(3) A támogatási szerzõdést a miniszter és a nyertes kérelmezõk legkésõbb 2010. július 31-ig kötik meg. E határidõnek a kérelmezõ érdekkörében felmerült okból történõ
elmulasztása jogvesztõ.

6. §
(1) A miniszter jogosult a támogatási szerzõdésben kikötni a felmondása, a tõle történõ elállás esetén visszafizetendõ költségvetésbõl nyújtott támogatás visszafizetésének biztosítékait.
(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének biztosítéka lehet a kérelmezõ valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozó, a miniszter javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozata pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthetõ
fizetési megbízás esetére a követelés legalább 35 napra
való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt,
vagy bármely olyan eszköz – így különösen zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék –, amely biztosítja, hogy a miniszter a költségvetésbõl nyújtott támogatás visszafizeté-
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sére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehetõ legrövidebb idõn belül eredményesen tudja érvényesíteni.
(3) Ha a támogatott tevékenység beruházás, a beruházással létrehozott vagyonra nézve – amennyiben az a kérelmezõ tulajdonába vagy vagyonkezelésébe kerül – a miniszter jogosult a támogatási szerzõdésben meghatározni
azt az idõpontot, ameddig az csak a miniszter elõzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetõ el, adható bérbe vagy más használatába, vagy
terhelhetõ meg. A miniszter a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása
érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése
esetén az új tulajdonos a kérelmezõ helyébe – részleges elidegenítés esetén a kérelmezõ mellé –, bérbe vagy más módon történõ használatba adás esetén – e jogviszony fennállásának idejére – a kérelmezõ mellé a támogatási szerzõdésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen.
(4) A támogatásnak a kedvezményezett által levont
vagy áthárított adóval érintett része tekintetében a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

7. §
(1) A miniszter a támogatási szerzõdések egy-egy eredeti példányát, valamint a támogatásban részesített kérelmezõk és a részükre jóváhagyott támogatási összegek
jegyzékét legkésõbb 2010. augusztus 15-ig utalványozás
céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek.
(2) A megítélt támogatást a kincstári finanszírozás általános szabályai szerint közvetlenül teljesített kifizetéssel
egy összegben a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium utalványozása alapján
a Kincstár a támogatási szerzõdések és az (1) bekezdés
szerinti jegyzék beérkezését követõ 15 munkanapon belül,
de legkésõbb 2010. szeptember 5-ig folyósítja a kérelmezõk költségvetési elszámolási számlájára.
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ténõ megérkezésétõl számított 8 munkanapon belül hozzáférhessen.
(2) A kérelmezõ a kapott támogatás felhasználásáról
2010. december 31-i fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és annak rendje szerint köteles elszámolni.
A támogatásnak a 2010. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványával 2011. szeptember 30-ig kell
elszámolni.
(3) A miniszter a szakmai megvalósulást folyamatosan
ellenõrizheti, és vizsgálhatja, hogy a támogatás a 2. §-ban
meghatározott és a támogatásban részesített kérelmezõ által vállalt feladat megvalósítására került-e felhasználásra.

9. §
A miniszter jogosult – az általa meghatározott egyéb
esetek mellett – a támogatási szerzõdéstõl elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a) a támogatási szerzõdésben meghatározott megvalósítási idõszak – amennyiben ez a szerzõdésben szerepel – kezdõ idõpontjától számított 3 hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdõdik meg,
b) a 3. § (2) bekezdés a)–d) és f) pontjában meghatározott
valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát
követõen következik be, vagy jut a miniszter tudomására,
c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul,
tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerzõdésben
foglalt ütemezéshez képest – amennyiben ez a szerzõdésben szerepel – jelentõs késedelmet szenved,
d) a kérelmezõ neki felróható okból megszegi a támogatási szerzõdésben foglalt, illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenõrzés-tûrési
kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott
tevékenység szabályszerû megvalósítását nem lehet ellenõrizni, vagy a 6. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségét megszegi,
e) a kérelmezõ a 4. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,
f) a záró beszámoló határidejének elmulasztása, vagy
nem megfelelõ teljesítése esetén.

8. §

10. §

(1) A kérelmezõ gondoskodik arról, hogy a kapott támogatást az e rendeletben elõírt célra használják fel, valamint
hogy a kérelemben megjelölt kedvezményezett a központi
támogatáshoz a saját forrással együtt a támogatási összegnek a kérelmezõ költségvetési elszámolási számlájára tör-

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és
2011. október 1-jén hatályát veszti.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Melléklet a 11/2010. (III. 11.) OKM rendelethez

Kérelem muzeális intézmény szakmai munkájának támogatására

Az intézményt fenntartó helyi önkormányzat megnevezése, címe
Az intézményt fenntartó helyi önkormányzat pénzforgalmi jelzõszáma
Az intézményt fenntartó helyi önkormányzat KSH kódja vagy törzsszáma
Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma
Az intézmény megnevezése
........................................................................................
........................................................................................
Az intézmény székhelye

A fejlesztés teljes költsége (ezer Ft-ban)
........................................................................................

A fejlesztési költség 10%-át kitevõ saját forrás mértéke
(ezer Ft-ban)
........................................................................................
........................................................................................
A fejlesztés helyszíne
Egyéb külsõ forrás (ezer Ft-ban)
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
A célfeladat megnevezése (a rendelet 2. §-a szerinti ka- Kérelmezett támogatás (ezer Ft-ban)
tegóriáknak megfelelõen)
........................................................................................
........................................................................................

Dátum: .........................................

P. H.

Aláírás:

...................................................................
(fõ)jegyzõ

...................................................................
polgármester / közgyûlés elnöke
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Az oktatási és kulturális miniszter 12/2010. (III. 11.)
OKM rendelete
a Minõsített Könyvtár cím és a Könyvtári Minõségi
Díj adományozásáról
A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
A kultúráért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) a könyvtárak és a könyvtári tevékenységet folytató
szervezetek (a továbbiakban: könyvtárak) minõsítési eljárása keretében a könyvtárhasználati jog érvényesülésének magas színvonalú szolgálata érdekében, pályázat alkalmazásával Minõsített Könyvtár cím, a minõsített
könyvtárak részére Könyvtári Minõségi Díj adományozását vezeti be.

2. §
(1) A könyvtárak minõsítési eljárásában közremûködõ
szakmai minõsítõ testület a miniszter által felkért Könyvtári Minõségügyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).
A Bizottság feladata a könyvtári önértékelés szakmai
szempontjainak, a pályázatok ellenõrzési és értékelési
szempontjainak kidolgozása, részvétel a pályázatok
lebonyolításában, a miniszter számára javaslatok megfogalmazása, továbbá javaslattétel a Minõsített Könyvtár
cím használatára jogosult könyvtárak utólagos ellenõrzésére.
(2) A Bizottság hét fõbõl áll. A Bizottság elnökét és hat
tagját a miniszter kéri fel a minõségügy területén kiemelkedõ elméleti ismeretekkel és gyakorlati tapasztalatokkal
rendelkezõ könyvtári szakterületen mûködõ kulturális
szakértõk közül.
(3) A Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 4
évre szól és meghosszabbítható. Az elnök és a tagok tisztségükrõl indokolás nélkül lemondhatnak. A megüresedett
helyet 90 napon belül be kell tölteni.
(4) A Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet
a miniszter hagy jóvá. Az ügyrendben kell meghatározni
a Bizottság összehívásának eseteit, módját, a döntéshozatal módját, az elnök és a Bizottsági tagok összeférhetetlensége esetén alkalmazandó szabályokat, a Bizottság mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a helyszíni
ellenõrzésre vonatkozó szabályokat. A Bizottság ügyrendjét a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) honlapján közzé kell tenni.

13. szám
3. §

A Bizottság titkársági feladatait, valamint a könyvtárak
minõsítési eljárásával kapcsolatos lebonyolítási feladatokat a Könyvtári Intézet látja el.

4. §
(1) A minõsítési eljárásban szakértõként a Bizottság
tagjain kívül az kérhetõ fel, aki
a) könyvtári szakterületen kulturális szakértõi tevékenység folytatására jogosult, és
b) a minõségügy területén igazolt szakismeretekkel és
gyakorlati eredményekkel rendelkezik.
(2) Nem járhat el szakértõként az, aki vagy akinek hozzátartozója a pályázó könyvtárral foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll.

5. §
(1) A miniszter évente pályázatot hirdet a Minõsített
Könyvtár cím odaítélésére. A pályázati felhívást a minisztérium honlapján kell közzétenni. A pályázat beadási határideje nem lehet kevesebb mint 60 nap.
(2) A könyvtárak a Bizottság által közzétett szakmai
szempontok szerint elkészített önértékelés és a pályázati
felhívásban elõírt egyéb dokumentumok benyújtásával pályázhatnak a Minõsített Könyvtár cím elnyerésére.
(3) A Minõsített Könyvtár címre benyújtott pályázatban
foglaltakat a Bizottság által felkért két szakértõ a pályázatot benyújtó könyvtárban helyszíni vizsgálat során ellenõrzi. A helyszíni vizsgálat idõpontjáról a szakértõ a vizsgálat
elõtt 40 nappal értesíti az érintett könyvtárat. A szakértõk
a Bizottság által meghatározott szakmai szempontok szerint pontozzák, valamint szövegesen értékelik a pályázatot.
(4) A pályázati dokumentumok és a szakértõi vélemények alapján a Bizottság tárgyév szeptember 15-ig javaslatot tesz a Minõsített Könyvtár cím odaítélésére. A miniszter a Bizottság javaslata alapján dönt a Minõsített Könyvtár cím odaítélésérõl.
(5) A Minõsített Könyvtár címet elnyerõ könyvtár
a könyvtár típusának megfelelõ jelzõ használatával kiállított díszoklevelet kap.

6. §
(1) A Minõsített Könyvtár cím használatára 5 évig jogosult a könyvtár. Az 5 év eltelte után a Minõsített Könyvtár
cím elnyerésére ismét pályázatot lehet benyújtani.
(2) A miniszter a Minõsített Könyvtáraknál a cím használatának idõtartama alatt helyszíni ellenõrzést végezhet
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arra vonatkozóan, hogy a könyvtár eleget tesz-e a minõségirányításban vállalt kötelezettségének.
(3) Ha megállapítható hogy a könyvtár már nem teljesíti
a Minõsített Könyvtár cím adományozásához meghatározott legalacsonyabb pontszámot vagy egyébként nem felel
meg a pályázat benyújtásakor érvényes pályázati kiírásban
rögzítetteknek, a Bizottság javaslatára a miniszter a Minõsített Könyvtár címet visszavonja. A cím visszavonását
a minisztérium honlapján közzé kell tenni.

7. §
(1) A miniszter évente pályázatot ír ki a Minõsített
Könyvtár címet használó könyvtárak számára a Könyvtári
Minõségi Díj elnyerésére. A pályázati felhívást a minisztérium honlapján kell közzétenni.
(2) A Könyvtári Minõségi Díjat évente egy könyvtár
kaphatja meg. A Könyvtári Minõségi Díjat a pályázati felhívásban foglalt feltételeket legeredményesebben teljesítõ
könyvtár nyerheti el.
(3) A Könyvtári Minõségi Díjra benyújtott pályázatban
foglaltakat a Bizottság által felkért két szakértõ a pályázatot benyújtó könyvtárban helyszíni vizsgálat során ellenõrzi. A pályázati dokumentumok és a szakértõi vélemények
alapján a Bizottság véleményezi a pályázatokat és javaslatot tesz a Könyvtári Minõségi Díj odaítélésére. A miniszter
a Bizottság javaslata alapján dönt a Könyvtári Minõségi
Díj odaítélésérõl.
(4) A miniszter a Könyvtári Minõségi Díjat elnyert
könyvtár részére díszoklevelet adományoz, amely tartalmazza a nyertes könyvtár megnevezését, a „Könyvtári Minõségi Díj” feliratot, és az adományozás évét.
(5) A Díj nem vonható vissza. A Díjban részesült
könyvtár az elismerést az adományozás évének feltüntetésével használhatja.

8. §
A Minõsített Könyvtár cím odaítélésérõl szóló döntést,
a cím használatának idõtartamát, valamint a Könyvtári Minõségi Díj odaítélésérõl szóló döntést a minisztérium honlapján évente közzé kell tenni.
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a pályázatát a helyszíni szemle megkezdése elõtt 30 nappal
visszavonja, a minõsítési díj 75%-át részére vissza kell fizetni.
(3) A pályázati díjat elkülönítetten kell kezelni és a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos költségekre kell
fordítani.

10. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) A Bizottság elnökét és tagjait a rendelet hatálybalépését követõ 3 hónapon belül fel kell kérni erre a feladatra.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Az oktatási és kulturális miniszter 13/2010. (III. 19.)
OKM rendelete
a sajátos nevelési igényû gyermekekkel, tanulókkal
foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak
támogatása és az osztályfõnöki pótlékra jogosultak
támogatása igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának
és ellenõrzésének részletes szabályairól
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló
2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján az oktatási és kulturális
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel egyetértésben, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:
A támogatás igénylésére jogosultak

9. §

1. §

(1) A Minõsített Könyvtár cím és a Könyvtári Minõségi
Díj odaítélésére irányuló pályázat díját a miniszter a pályázati felhívásban teszi közzé azzal, hogy a pályázati díj
az általános forgalmi adót tartalmazza. A pályázati díjat
a pályázati kiírásban meghatározott módon kell befizetni.
(2) A pályázati díj mértéke a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapjának tízszerese. Ha a pályázó

A támogatást
a) a közoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzatok és társulásaik (beleértve a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. törvény szerinti többcélú kistérségi társulást), továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. vagy
16. §-a alapján létrejött intézményi társulás székhely ön-
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kormányzata, továbbá a települési és területi kisebbségi
önkormányzatok (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzatok),
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartói – ideértve a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 52. § (1) bekezdés bevezetõ
rendelkezésében meghatározott fenntartókat – (a továbbiakban: közoktatási humánszolgáltatók), és
c) a közoktatási intézményt fenntartó központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
[az a)–c) pont alattiak a továbbiakban együtt: fenntartók] igényelhetik.

A sajátos nevelési igényû gyermekekkel, tanulókkal
foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak
támogatása
2. §
A támogatás célja a közalkalmazottakról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 15. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott gyógypedagógiai pótlékra jogosult foglalkoztatottak pótlékának a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 323/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 2009. január 1-jétõl hatályos kötelezõ emelésének biztosítása, függetlenül attól,
hogy 2009. október 1-jén a pótlék összege meghaladta-e
a jogszabály-módosításból adódó megemelt alsó határt.

3. §
(1) A támogatást a fenntartók az általuk fenntartott közoktatási intézményekben – az engedélyezett intézményi
létszámon belül – foglalkoztatott azon közalkalmazottak,
munkavállalók után igényelhetik, akik a sajátos nevelési
igényû gyermekek, tanulók óvodai nevelésében, iskolai
nevelésében és oktatásában, kollégiumi nevelésében,
illetve fejlesztõ felkészítésében vesznek részt, és az R.-ben
meghatározottak szerinti gyógypedagógiai pótlékra jogosultságuk 2009. október 1-jén fennállt.
(2) E rendelet tekintetében a sajátos nevelési igényû
gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai
pótlékra jogosultak támogatása a pedagógus-munkakörben, valamint a nevelõ-oktató munkát segítõ munkakörben
foglalkoztatott közalkalmazottat, munkavállalót abban
az esetben illeti meg, ha vagy kizárólag sajátos nevelési
igényû gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, vagy ha
az általa felkészített sajátos nevelési igényû gyermekek,
tanulók aránya a nevelési év, tanév elsõ napján eléri a har-
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minchárom százalékot. A támogatás megilleti a pedagógiai szakmai-szolgáltató intézményekben pedagógiai szakértõ és pedagógiai elõadó munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazottat, munkavállalót is, amennyiben munkaköri feladatként olyan tevékenységet végez, amely
az adott tevékenység ellátását segíti.
(3) A 2. §-ban foglalt támogatás igénylése és felosztása
alapjául a közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban pedagógus-munkakörben, illetve nevelõ-oktató munkát segítõ munkakörben, pedagógiai szakértõ, pedagógiai
elõadó munkakörben gyógypedagógiai pótlékra jogosult
foglalkoztatottak 2009. október 1-jei közoktatási statisztikai, statisztikai tényleges, teljes munkaidõre átszámított
létszáma szolgál.

4. §
(1) A fenntartók a 2. §-ban foglalt támogatási célra elnyert támogatást a 3. § (2) bekezdésében meghatározottak
gyógypedagógiai pótlékának az R. 15. § (3) bekezdés
c) pontja szerinti alsó mértékig történõ emelésére és járulékaira használhatják fel a 2010. január 1-jétõl 2010. december 31-ig terjedõ idõszakra.
(2) Az igénylõk által elnyerhetõ támogatás a gyógypedagógiai pótlék alsó mértékének kötelezõ emelésébõl adódó létszámarányos többletköltség és ennek járulékai.

5. §
A támogatást 2010. március 25-ig lehet igényelni a mellékletben foglalt:
a) 1. számú adatlapon, amely a fenntartóra vonatkozó
adatokat tartalmazza,
b) 2/a. számú adatlapon, amely az intézményekre vonatkozó adatokat, valamint a pedagógus-munkakörben, a nevelõ-oktató munkát segítõ munkakörben, a pedagógiai
szakértõ munkakörben, pedagógiai elõadó munkakörben
foglalkoztatott gyógypedagógiai pótlékra jogosultak létszámát tartalmazza, és
c) a 3. számú nyilatkozat kitöltésével, amely a fenntartó
esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseinek elfogadását
tanúsítja.

Az osztályfõnöki pótlékra jogosultak támogatása
6. §
A támogatás célja az R. 15. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott osztályfõnöki feladatot ellátó pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak pótlékának a Korm.
rendelet szerint 2009. február 1-jétõl hatályos kötelezõ
emelésének biztosítása, függetlenül attól, hogy 2009. ok-
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tóber 1-jén a pótlék összege meghaladta-e a jogszabály-módosításból adódó megemelt alsó határt.
7. §
(1) A támogatást a fenntartók az általuk fenntartott közoktatási intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott azon közalkalmazottak, munkavállalók után igényelhetik, akik osztályfõnöki feladatokat látnak el, és
az R.-ben meghatározottak szerinti osztályfõnöki pótlékra
jogosultságuk 2009. október 1-jén fennállt.
(2) A 6. §-ban foglalt támogatás igénylése és felosztása
alapjául a közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban pedagógus-munkakörben, osztályfõnöki pótlékra jogosult foglalkoztatottak (osztályfõnökök és kollégiumi
önálló tanulócsoportot vezetõk, ideértve az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben osztályfõnöki teendõket
ellátó, önálló tanulócsoportot vezetõ pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat is) 2009. október 1-jei közoktatási statisztikai tényleges, teljes munkaidõre átszámított
létszáma szolgál.
8. §
(1) A fenntartók a 6. §-ban foglalt támogatási célra elnyert támogatást a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, osztályfõnöki pótlékra jogosultak pótlékának az R.
15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti alsó mértékig történõ
emelésére és járulékaira használhatják fel a 2010. január
1-jétõl 2010. december 31-ig terjedõ idõszakra.
(2) Az igénylõk által elnyerhetõ támogatás az osztályfõnöki pótlék alsó mértékének kötelezõ emelésébõl adódó
létszámarányos többletköltség és ennek járulékai.

9. §
A támogatást 2010. március 25-ig lehet igényelni a mellékletben foglalt:
a) 1. számú adatlapon, mely a fenntartóra vonatkozó
adatokat tartalmazza,
b) 2/b. számú adatlapon, mely az intézményekre vonatkozó adatokat, valamint a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott osztályfõnöki feladatot ellátók létszámát tartalmazza, és
c) a 3. számú nyilatkozat kitöltésével, mely a fenntartó
esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseinek elfogadását
tanúsítja.
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a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlõségi
intézkedési tervvel. E rendelkezéseket önkormányzati társulások tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a nyilatkozatot a helyi önkormányzatok társulásairól
és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvényben, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben
az egyes társulási típusoknál meghatározott döntéshozó
szerv vagy személy adja ki. A közoktatási humánszolgáltató közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv hiányában arról nyilatkozik, hogy nevelési programja, illetve pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlõséget
szolgáló intézkedéseket.

Közös rendelkezések
11. §
(1) A helyi önkormányzatok a támogatási igényt papír
alapon két eredeti példányban és elektronikusan a Mellékletben foglalt adatlap és nyilatkozat megküldésével legkésõbb 2010. március 25-ig nyújthatják be a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban:
Igazgatóság), a közoktatási humánszolgáltatók, valamint
a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási
intézmények az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságához (a továbbiakban: OKM
Támogatáskezelõ). Az elektronikus formában történõ
igénylést az OKM Támogatáskezelõ honlapján található,
erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül
kell lebonyolítani; az OKM Támogatáskezelõ adatbázisában megjelenõ adatlap kitöltésével és elmentésével a támogatást igénylõ eleget tesz az elektronikus benyújtási kötelezettségének. A támogatási igényhez csatolniuk kell
a fenntartóknak az általuk fenntartott intézmények vonatkozásában, az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program
keretében az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére 1410 nyilvántartási számon szolgáltatott adatgyûjtését.
(2) Amennyiben a fenntartó az igénylési határidõt önhibáján kívül elmulasztotta, az elmulasztott határidõtõl számított öt munkanapon belül igazolási kérelmet nyújthat be
az Igazgatósághoz, illetve az OKM Támogatáskezelõhöz.
Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott igénylést
is pótolni kell. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva
álló határidõ elmulasztása jogvesztõ.

Az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések

12. §

10. §

(1) A helyi önkormányzatok esetén az Igazgatóság,
a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén
az OKM Támogatáskezelõ a határidõig benyújtott igények

A pályázathoz csatolni kell a fenntartó Mellékletben
foglalt 3. számú nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik
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feldolgozása során szükség esetén a beérkezéstõl számított
öt munkanapon belül, öt munkanapos határidõvel hiánypótlásra hívja fel a támogatást igénylõt. Amennyiben
a fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget vagy nem megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt
nem továbbítja az elbírálásra jogosult szervnek, illetve
az OKM Támogatáskezelõ a támogatási igényt elutasítja,
és errõl értesíti a fenntartót és a minisztert.
(2) Az Igazgatóság 2010. április 26-ig egy eredeti példányban továbbítja az igényt az OKM Támogatáskezelõ
részére.
(3) Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését helyi önkormányzatok, közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények szerinti bontásban, összesítve, papír alapon és elektronikus formában 2010. május 15-ig megküldi a miniszter
részére.
(4) A támogatás az e rendeletben foglalt feltételeknek
megfelelõ intézmények fenntartói között az intézményekben foglalkoztatott gyógypedagógiai pótlékra, illetve osztályfõnöki pótlékra jogosultak létszáma alapján kerül elosztására.
(5) A támogatásban részesülõ fenntartókról és a támogatás összegérõl a miniszter május 25-ig dönt. A döntés
eredményérõl az OKM Támogatáskezelõ minden igénylõt
levélben értesít. A kedvezményezettek megnevezését és
az elnyert támogatási összeget az Oktatási és Kulturális
Minisztérium honlapján közzé kell tenni.

13. §
(1) A támogatásban részesített önkormányzatok összesített adatait a miniszter 2010. június 3-ig utalványozás
céljából az önkormányzat KSH kódjának, településtípus
nélküli megnevezésének, a támogatottak számának és
az ezer forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével papír alapon és elektronikus formában – az ebr42
rendszerben – is megküldi az önkormányzati miniszter részére. A támogatás folyósításáról az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár
a június havi nettó finanszírozás keretében az eddig eltelt
idõszakra esõ rész tekintetében egy összegben 2010. június 30-ig, ezt követõen pedig havonta egyenlõ részletekben
intézkedik.
(2) A támogatásban részesített közoktatási humánszolgáltatók finanszírozásához a fedezetet a miniszter az Igazgatóság részére 2010. július 15-ig biztosítja a költségvetési
törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport
„Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás” elõirányzata terhére. Az Igazgatóság a fenntartónak
történõ kiutalást a 14. §-ban foglaltakra figyelemmel indítja el, az elsõ részlet tekintetében a támogatás elsõ folyósításának hónapjáig számított összeggel, ezt követõen havi
ütemezéssel.

13. szám

(3) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények számára az e rendelet alapján megítélt
támogatás folyósításáról a fenntartójuk a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport
„Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirányzat terhére a 2010. év végén pótelõirányzatként gondoskodik.

14. §
(1) Amennyiben az e rendeletben foglalt feltételeknek
megfelelõ fenntartó a támogatási igény benyújtásáig vagy
azt követõen legkésõbb 2010. május 15-ig az intézmény
átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével összefüggõ döntést hoz, akkor az e rendeletben
foglaltakat a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetében – ideértve a helyi önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának nem állami, nem önkormányzati
fenntartó részére történõ átadását, illetve a nem állami,
nem önkormányzati intézmény fenntartói jogának önkormányzati fenntartó részére történõ átadását – a fenntartó
az érintett intézmény vonatkozásában a megszûnés idõpontjáig jogosult a támogatás idõarányos részére.
(3) Az intézmény jogutóddal történõ megszûnése,
illetve átszervezése, fenntartói jogának átadása esetében
a támogatási igényt a jogelõd intézmény fenntartója a jogutód intézmény fenntartójának egyetértésével nyújthatja
be. Amennyiben az igénylés benyújtását követõen, legkésõbb 2010. május 15-ig a fenntartó az intézmény jogutóddal történõ megszüntetésérõl, átszervezésérõl, fenntartói
jogának átadásról dönt, errõl a tényrõl az OKM Támogatáskezelõt öt munkanapon belül értesíteni köteles. Az intézmény jogutóddal történõ megszüntetése esetén az elnyert támogatást a jogutód intézmény fenntartója használhatja fel az e rendeletben meghatározott támogatási célra,
a támogatással a jogutód intézmény fenntartójának kell
elszámolnia.

15. §
(1) A helyi önkormányzatok a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-i fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes
önkormányzatoknál, illetve intézményeknél megfelelõ
analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval
kell alátámasztani.
(2) A közoktatási humánszolgáltatók esetén a támogatások elszámolása a 2010. évi normatív költségvetési hozzájárulás és támogatás elszámolása keretében történik. Az itt
kimutatott adatok valódiságát az egyes fenntartóknál és intézményeknél vezetett analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani.
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(3) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények számára nyújtott támogatás elszámolása
és ellenõrzése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 17/C. §-ában foglaltak szerint történik. A központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények a támogatásokról a 2010. évi
költségvetésrõl szóló beszámolójukban a központosított
elõirányzatok elszámolásait tartalmazó ûrlapon számolnak
el. Az adatok valódiságát az egyes fenntartóknál, illetve intézményeknél vezetett analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani.
(4) Az igénylés, folyósítás, elszámolás és ellenõrzés során az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzati fenntartók esetén az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.),
a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén
az Áht., valamint a Vhr. rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(5) A támogatás céljának szakmai megvalósulását
az OKM Támogatáskezelõ a helyszínen is jogosult ellenõrizni. Az OKM Támogatáskezelõ az adatszolgáltatást és
a helyszíni ellenõrzést írásban kezdeményezi. A támogatást elnyert fenntartók a monitoring adatszolgáltatáshoz
szükséges indikátor táblázatot, amely az OKM Támogatáskezelõ honlapján, a www.okmt.hu címen 2011. év elejétõl megtalálható, az OKM Támogatáskezelõ honlapján
megadott határidõig az OKM Támogatáskezelõ részére
elektronikus formában kötelesek megküldeni.
16. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2011. július 1-jén hatályát veszti.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Beküldendõ kettõ eredeti példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár területileg
illetékes szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az OKM Támogatáskezelõ
Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére
1055 Bp., Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „A sajátos nevelési igényû gyermekekkel, tanulókkal
foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása” vagy: „Az
osztályfõnöki pótlékra jogosultak támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ:
http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

1. számú adatlap

FENNTARTÓI ADATLAP

A fenntartóra vonatkozó adatok:

Fenntartó neve:

Címe:

Polgármester/képviselõ neve:

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Megye:

Adószám:
KSH kód*:
A számlavezetõ bank neve:

Bankszámlaszám:

-

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó hivatalos e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó faxszáma:
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Melléklet a 13/2010. (III. 19.) OKM rendelethez

-

A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:
Nyilvántartási száma (cégkivonat száma,
vagy a cégbírósági végzés száma, ha van) 1:

* Intézményfenntartó társulás esetén a székhely önkormányzat KSH kódja.
1. A megfelelõt kérjük aláhúzni.

Dátum:
..................................................
fenntartó képviselõje
P. H.

A megfelelõt kérjük aláhúzni!

13. szám

1

13. szám

2/a. számú adatlap
FENNTARTÓI ÖSSZESÍTÕ ADATLAP
A költségvetési törvény 5. számú melléklet 17. b) pontja szerinti elõirányzat igényléséhez
Fenntartó neve:
Az intézményekre vonatkozó adatok
A gyógypedagógiai pótlékra jogosult
nevelõ-oktató munkát segítõ foglalkoztatottak létszáma*
(4)

ebbõl

ebbõl

OM azonosító
(2)
kizárólag sajátos nevelési
igényû gyermekekkel,
tanulókkal foglalkozik

az általa felkészített sajátos
nevelési igényû gyermekek,
tanulók aránya a nevelési év,
tanév elsõ napján eléri a
harminchárom százalékot

kizárólag sajátos nevelési
igényû gyermekekkel,
tanulókkal foglalkozik

A gyógypedagógiai pótlékra
jogosult pedagógiai szakértõ
munkakörben
foglalkoztatottak létszáma*
(5)

A gyógypedagógiai pótlékra
jogosult pedagógiai elõadó
munkakörben
foglalkoztatottak létszáma*
(6)

az általa felkészített sajátos
nevelési igényû gyermekek,
tanulók aránya a nevelési év,
tanév elsõ napján eléri a
harminchárom százalékot

Mindösszesen
(3)+(4) vagy
(5)+(6) vagy
(3)+(4)+(5)+(6)

Intézmény 1
Intézmény 2
Intézmény 3
Intézmény 4
Intézmény 5
Összesen
* A 2009/2010. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, teljes munkaidõre átszámított létszám.
A jogutód fenntartó egyetértésével történõ benyújtást az adatlapon mindkét fenntartó aláírásával kell dokumentálni, tehát az adatlapokat ennek megfelelõen, értelemszerûen ki kell egészíteni.

Dátum:

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Az intézmény neve
(1)

A gyógypedagógiai pótlékra jogosult pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak létszáma*
(3)

..................................................
fenntartó képviselõje

P. H.
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3. számú nyilatkozat

Fenntartói Nyilatkozat
– az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatosan – helyi önkormányzatok, önkormányzati, többcélú
kistérségi társulások, illetve közoktatási humánszolgáltatók által fenntartott nevelési-oktatási intézmények
esetén
(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)
Fenntartó megnevezése:
Alulírott ..................................................................................................................... polgármester/fõpolgármester/a
fent nevezett önkormányzati társulás elnöke büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a képviselõ-testület/közgyûlés/társulási tanács/döntéshozó szerv (a nem kívánt rész törlendõ) ............................ számú határozatával elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési
terv) – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fõvárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként. 1
Alulírott ................................................................ a közoktatási humánszolgáltató képviseletében eljárva büntetõjogi
felelõsségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ........................................................................... OM azonosítóval
rendelkezõ .................................................................. közoktatási intézmény rendelkezik közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket (a nem kívánt rész törlendõ). 2

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

...............................................................
polgármester/a társulási tanács
elnöke/
a közoktatási humánszolgáltató
képviseletében eljáró személy
aláírása

P. H.

1
2

Kitöltendõ önkormányzati, fõvárosi, megyei fenntartású, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
Kitöltendõ közoktatási humánszolgáltató által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
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Az oktatási és kulturális miniszter 14/2010. (III. 19.)
OKM rendelete
az I. kategóriába sorolt zenekar és énekkar 2010. évi
központi költségvetési támogatása igénybevételének
rendjérõl
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló
2009. évi CXXX. törvény 7. számú melléklete 2. a) és
b) pontjában, továbbá az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény 47. § (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az oktatási és kulturális miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörben eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
A központi költségvetési támogatásból az egyes önkormányzati fenntartókat, illetve támogatókat megilletõ
összeg kiszámítása a fenntartói támogatás tekintetében
a 2010. évi adatok alapján történik.

2. §
(1) A helyi önkormányzatok (a továbbiakban: igénylõ)
igénybejelentés alapján részesülhetnek támogatásban.
(2) A támogatás az alábbi feladatokra használható fel:
1. személyi jellegû kifizetések, tiszteletdíjak (fellépõ
mûvészek, kisegítõ zenészek díjazása, koncertszervezõk
tiszteletdíja, külföldi fellépések napidíja, járulékai, a dolgozók minõségi munkájának ösztönzõ díjazása);
2. hangversenyszervezéssel, turnéval kapcsolatos költségek;
3. közvetítésekkel, hang- és képfelvételek készítésével,
kiadásával kapcsolatos költségek;
4. hangszerek beszerzésével, kölcsönzésével, állagmegóvásával kapcsolatos költségek;
5. új zenemûvek íratása, kottatár bõvítése, állagmegóvása, kották digitalizálása;
6. próbaterem, hangversenyterem fejlesztése, állagmegóvása;
7. üzem-egészségügyi kiadások, a zenekari munka speciális terheléseivel kapcsolatos egészségkárosodások
megelõzésének költségei;
8. a munkavállalók szakmai képzésének, továbbképzésének költségei.
3. §
(1) Az igénylõ a támogatási igényt a Magyar Államkincstár területileg illetékes regionális igazgatóságához

1347

(a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be 2010. március
24-ig. A határnap elmulasztása jogvesztõ. Az e határnapon
postára adott támogatási igény tekintetében a mulasztás
következményeit nem lehet alkalmazni. Az igénylést papír
alapon két példányban (egy eredeti és egy másolati példány) kell benyújtani és ezzel egyidejûleg elektronikus
úton továbbítani a muveszeti@okm.gov.hu címre.
(2) Az igényléshez csatolni kell:
a) az illetékes hatóságnak a fenntartott vagy támogatott
elõadó-mûvészeti szervezet 2009. évi besorolásáról szóló
határozatának másolatát,
b) az igénylõ 2010. évi költségvetési rendeletének
az önkormányzati hozzájárulás összegérõl szóló kivonatát
elõadó-mûvészeti szervezetenkénti bontásban,
c) a költségvetési intézmények kivételével az igénylõ és
az elõadó-mûvészeti szervezet között megkötött, a 2010.
évre vonatkozó támogatás összegét tartalmazó támogatási
szerzõdés (közszolgáltatási szerzõdés) másolatát,
d) a 2009-ben elnyert támogatás felhasználásáról szóló,
az elõadó-mûvészeti szervezet helyi önkormányzathoz benyújtott szakmai beszámolójának hitelesített másolatát,
e) az elõadó-mûvészeti szervezet nyilatkozatát arról,
hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási joggal
rendelkezik-e, és
f) az elõadó-mûvészeti szervezet tudomásulvételi nyilatkozatát arról, hogy a megnevezése, a költségvetésbõl
nyújtott támogatás célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható.
(3) Az igényléshez egy okiratba foglalva csatolni kell
az igénylõnek az igénylés benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi írásbeli nyilatkozatát
a) az igénylésben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörûségérõl, valódiságáról és hitelességérõl, valamint arról, hogy az adott tárgyban támogatási
igényt korábban, illetve egyidejûleg mikor és hol nyújtott
be,
b) arról, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt,
rendelkezik-e lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozással,
c) annak tudomásul vételérõl, hogy lejárt esedékességû,
meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatás
folyósítása felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül,
d) ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy
da) adószámát a kulturáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter), a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, és
db) a Magyar Államkincstár által mûködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylõi, kedvezményezetti
adataihoz – azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétõl függetlenül – a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint a támogatás utalványozója,
folyósítója, az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély
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összegû támogatások nyilvántartásában érintett szervek
hozzáférjenek,
e) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ában megfogalmazott
követelményeinek, valamint az Áht. 15. § (11) bekezdése
szerint vizsgálandó jogi személy adatait rendelkezésre bocsátja,
f) arról, hogy a támogatási igény szabályszerûségének
és a költségvetésbõl nyújtott támogatás rendeltetésszerû
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez hozzájárul,
g) bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról
arra nézve, ha a (4) bekezdés a), d) és g) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken,
a kedvezményezett adólevonási jogosultságában, valamint
a saját vagy a kedvezményezett más adataiban, vagy a támogatás egyéb feltételeiben változás követezik be,
az igénylõ a tudomására jutástól számított 5 munkanapon
belül köteles azt írásban bejelenteni a miniszternek,
h) annak tudomásul vételérõl, hogy a költségvetésbõl
nyújtott támogatás kedvezményezettjének megnevezése,
célja, összege nyilvánosságra hozható,
i) arról, hogy támogatás elnyerése esetén a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 34. §-a szerinti felhatalmazó levelet ad a Magyar Államkincstár részére az Áht. 64/D. § (11) bekezdése szerinti
beszedési megbízás benyújtására,
j) arról, hogy az Áht. 64/B. § (1) bekezdése szerinti esetekben a miniszter által megállapított jogosulatlanul
igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait
az Áht.-ben foglaltak szerint visszafizeti,
k) annak tudomásul vételérõl, hogy amennyiben a kedvezményezett a támogatás felhasználása során a fizetendõ
általános forgalmi adóból rá áthárított vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkezõ adóterhet másra
áthárította, a levonásba helyezett, illetve áthárított adó
összegét a támogatásból nem számolhatja el,
l) annak tudomásul vételérõl, hogy a megnevezése,
a költségvetésbõl nyújtott támogatás célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra
hozható, és
m) a (4) bekezdés b) pontjában foglaltak vizsgálatához
való hozzájárulásáról.
(4) Nem nyújtható támogatás azon igénylõ részére,
amely
a) a támogatás iránti igénybejelentésében valótlan, hamis vagy megtévesztõ adatokat szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz,
b) e rendelet kihirdetését megelõzõ 5 évben az államháztartás bármely alrendszerébõl folyósított támogatást
a támogatási szerzõdésben megjelölt céltól részben vagy
egészben eltérõ célra használta fel, vagy azzal nem számolt el,
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c) nem tett eleget valamely, az elbírálást érintõ jogszabályi kötelezettségének,
d) adósságrendezési eljárás alatt áll,
e) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, a Halászati
Operatív Program, az Európai Unió által nyújtott agrárpiaci támogatások, az Európai Unió által nyújtott közvetlen
termelõi támogatások, valamint a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény eljárási szabályai alapján biztosított költségvetésbõl nyújtott támogatások kivételével,
f) az e rendeletben meghatározott nyilatkozatokat nem
teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
g) nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, vagy
h) nem tett eleget a mindenkori zárszámadás keretében
történõ elszámolási kötelezettségének.
(5) Az Igazgatóság az Áht. 64/B. § (3) bekezdésének
megfelelõen megvizsgálja a támogatási igényt, és az eredeti példányt legkésõbb április 6-ig véleményével együtt
továbbítja a kultúráért felelõs miniszternek.
(6) Az Igazgatóság az igénylõ számára – ha annak
az Áht.-ban meghatározott feltételei fennállnak – a hiányok pótlására legfeljebb öt munkanapos határidõt adhat.
Az Igazgatóság nem továbbítja a támogatási igényt a miniszter részére, ha a támogatás igénylõje a hiánypótlásnak
nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelõen teljesíti, egyúttal errõl értesíti az igénylõt és a minisztert.

4. §
(1) A támogatásban részesülõ igénylõknek és a támogatások összegének jegyzékét a miniszter 2010. április 8-ig
utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek, és ezzel egyidejûleg közzéteszi
a miniszter által vezetett minisztérium honlapján is.
(2) A támogatást a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja két részletben (2010. április 30-ig és július 31-ig)
az igénylõ költségvetési elszámolási számlájára.

5. §
(1) Az igénylõ gondoskodik a kapott támogatás felhasználásának elkülönített és naprakész nyilvántartásáról,
a jogszabály alapján ellenõrzésre feljogosított szervek
megkeresésére az ellenõrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadásáról, valamint az ellenõrzéshez szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról.
(2) Az igénylõ a támogatás rendeltetésszerû felhasználásáról 2010. december 31-i fordulónappal, a zárszámadás
keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-én feladattal terhelt marad-
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ványával a tárgyévet követõ év június 30-ig kell elszámolni. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványról
az igénylõnek a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternél le kell mondania és ezzel egyidejûleg tájékoztatnia
kell a kultúráért felelõs minisztert is. A kimutatott adatok
valódiságát az egyes önkormányzatoknál, illetve intézményeknél megfelelõ analitikus nyilvántartásokkal, szakmai
dokumentációval kell alátámasztani.
(3) A tárgyévet követõ év június 30-ig fel nem használt
támogatásról a támogatott köteles haladéktalanul lemondani és visszafizetni a központi költségvetésbe, amelyrõl
a kultúráért és a helyi önkormányzatokért felelõs minisztert is értesíti.
(4) A támogatások felhasználását – az erre jogszabályban meghatározott szerveken túlmenõen – helyszíni ellenõrzés keretében a miniszter is ellenõrizheti.
(5) Ha az igénylõ a költségvetési rendeletében e célra
saját forrásból tervezett támogatását csökkenti, az eredeti
elõirányzat és a ténylegesen teljesített saját támogatás után
számított zenekari, énekkari mûködtetési támogatás különbözetére nem jogosult, köteles azt a központi költségvetésnek visszautalni.
(6) A támogatásnak az elõadó-mûvészeti szervezet által
levont vagy áthárított adóval érintett része visszafizetésére
a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és 2011. július 1-jén hatályát veszti.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Az oktatási és kulturális miniszter 15/2010. (III. 19.)
OKM rendelete
a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott
kiegészítõ támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának
és ellenõrzésének részletes szabályairól
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló
2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 5. pontjában
kapott felhatalmazás alapján az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az önkormányzati miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkor-
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mányzati miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:
Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához
igényelhetõ kiegészítõ támogatás
1. §
(1) A fenntartói támogatást azok a Magyar Köztársaság
2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény
(a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú melléklet 5. a) pontjában meghatározott fenntartók igényelhetik,
amelyek a kisebbségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó
iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelõen biztosítani.
(2) A támogatást azok a fenntartók is igényelhetik, amelyek a 2009/2010. tanévig az általuk fenntartott nemzetiségi nyelvoktató iskolában a nemzetiségi kétnyelvû oktatást
felmenõ rendszerben legalább a 2. évfolyamig bevezették.
(3) A támogatást igényelhetik a költségvetési törvény
5. számú melléklet 5. b) pontjában meghatározott, 1100 fõ
lakosságszám alatti településen mûködõ nemzetiségi nyelvû vagy nemzetiségi kétnyelvû nevelést biztosító óvodák,
illetve nemzetiségi nyelvoktató iskolák fenntartói is, amelyek az óvoda, iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya
miatt nem tudják a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelõen biztosítani. Az igénylés a kisebbségi
nevelést, oktatást biztosító intézményegység (tagintézmény, feladatellátási hely) fenntartására is igényelhetõ,
ebben az esetben az intézményegységre (tagintézményre,
feladatellátási helyre) vonatkozó adatokat szükséges megadni a 2. számú mellékletben.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti fenntartói támogatás kizárólag az intézmény, továbbá többcélú intézmény, valamint intézményi társulás esetén a kisebbségi nevelést, oktatást biztosító intézményegység (tagintézmény, feladatellátási hely) mûködési feladatainak megvalósítását (személyi juttatásokat és azok járulékait, az intézmény mûködését
szolgáló dologi kiadásokat) szolgálja. Az intézmény költségvetésében tervezett felhalmozási kiadásokra a támogatás nem használható fel. Az (1)–(3) bekezdés szerinti támogatás gyermekenként, tanulónként csak az egyik jogcímen igényelhetõ.
(5) Az (1)–(3) bekezdés alapján támogatás akkor igényelhetõ, ha az intézmény kisebbségi nevelést, oktatást
biztosító feladatellátási helyén a programban részt vevõ
tanulók aránya legalább kilencven százalék. Több oktatási forma esetén, 1100 fõ lakosságszám fölötti településen
csak a nemzetiségi nyelvû vagy a nemzetiségi kétnyelvû
nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók arányában
nyerhetõ el támogatás, 1100 fõ lakosságszám alatti településen a nemzetiségi nyelvoktató oktatásban részt vevõ
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tanulók után is elnyerhetõ a támogatás. Óvodák esetében
további feltétel, hogy a kisebbségi programban részt vevõ csoportokban az óvodai nevelés teljes idõtartamában
biztosított legyen a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény)
17. § (3) bekezdésében, illetve a 128. § (3) bekezdés
d) pontjában meghatározott végzettséggel rendelkezõ fõállású óvodapedagógus.

2. §
(1) A támogatás mértéke az 1. § (1) bekezdése szerinti
feltételek fennállása esetén:
a) a kettõ vagy több iskolát, és ezek között egy vagy
több nemzetiségi nyelvû vagy nemzetiségi két tanítási
nyelvû oktatást megvalósító iskolák fenntartóinál az intézmény – mûködési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi
költségvetési támogatás arányának legfeljebb száz százalékra történõ kiegészítése,
b) az egy nemzetiségi nyelvû vagy az egy nemzetiségi
kétnyelvû iskolák fenntartóinál az intézmény – mûködési
bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett –
tárgyévi költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb kilencven százalékra történõ
kiegészítése.
(2) A támogatás mértéke az 1. § (2) bekezdése szerinti
iskolák fenntartóinál az intézmény – mûködési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi
költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb nyolcvan százalékra történõ kiegészítése.
(3) A támogatás mértéke az 1. § (3) bekezdése szerinti
feltételek fennállása esetén, ha az intézmény – mûködési
bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett –
költségvetésében a központi támogatások aránya nem éri
el a hatvan százalékot, gyermekenként, tanulónként maximum 80 ezer forint.
(4) A támogatás mértéke önálló intézményenként,
illetve a kisebbségi nevelést, oktatást biztosító tagintézményenként legfeljebb 35 millió forint lehet.
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könyvek és a munkafüzetek kivételével – az elkövetkezendõ négy év tanulólétszámának alakulását figyelembe véve,
azonban az érintett tanulólétszámot legfeljebb tíz százalékkal vagy öt darabbal meghaladó példányszámban lehet
megrendelni.
(2) A középiskolai tankönyvekbõl és szöveggyûjteményekbõl – a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi
XXXVII. törvény (a továbbiakban: tankönyvpiaci törvény) 8. § (8) bekezdésében foglaltakra tekintettel – olyan
példányszám rendelhetõ, amely biztosítja a végzõs tanulók
érettségi vizsgára való felkészülését. E tankönyveket
a tankönyvpiaci törvény 8/E. §-ának rendelkezései szerint
az iskolai könyvtár állományába kell venni, és azok kölcsönzés útján jutnak a tanulókhoz. Támogatásként e tankönyvek beszerzési ára megigényelhetõ.
(3) A tankönyveket legalább négy évig az iskolai
könyvtár állományában kell tartani, azok beszerzéséhez ez
alatt az idõ alatt újabb térítés nem igényelhetõ, kivéve, ha
a fenti idõszak alatt azok tartalmilag átdolgozásra kerültek. A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott
kiegészítõ támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának rendjérõl szóló 4/2008.
(II. 19.) OKM rendelet 2. § (2) bekezdése és a nemzetiségi
nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítõ támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól
szóló 10/2009. (III. 6.) OKM rendelet 2. § (2) bekezdése
alapján teljes áron támogatott tankönyvek újabb beszerzéséhez csak akkor igényelhetõ támogatás, ha a tanulólétszám növekedése ezt indokolja. A támogatás mértéke ebben az esetben a létszámnövekedés miatt szükséges tankönyvek beszerzési ára.
(4) A munkatankönyveket és a munkafüzeteket a tanulók a 8. számú mellékletben megállapított térítési díjért
megvásárolják. Munkatankönyveknél és munkafüzeteknél
a támogatás mértéke a beszerzési árnak a térítési díjjal
csökkentett összege.

Nemzetiségi nevelést, oktatást segítõ
pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatása
4. §

A nemzetiségi nyelv és irodalom, a kisebbségi
népismeret, valamint a kisebbségi nyelvû közismereti
tankönyvek beszerzésének térítése
3. §
(1) A térítést a költségvetési törvény 5. számú melléklet
5. c) pontjában meghatározott intézmények fenntartói igényelhetik a 8. számú melléklet szerinti tankönyvjegyzékben szereplõ nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi
népismereti, illetve kisebbségi nyelvû közismereti tankönyvek beszerzéséhez. A tankönyveket – a munkatan-

(1) A támogatást a költségvetési törvény 5. számú melléklet 5. c) pontjában meghatározott intézmények fenntartói igényelhetik a nemzetiségi nyelv, nemzetiségi nyelv és
irodalom, kisebbségi népismeret és a kisebbségi nyelven
folyó oktató-nevelõ munkával kapcsolatos pedagógiai-szakmai szolgáltatások megvalósításához.
(2) A szolgáltatást az alapító okiratuk szerint nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltató feladatot is ellátó pedagógiai intézetek végezhetik. E tevékenységet az adott kisebbségi nevelésben, oktatásban gyakorlattal rendelkezõ,
az országos szakértõi névjegyzéken szereplõ, ennek hiá-

13. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

nyában az országos kisebbségi önkormányzat által javasolt szakember végezheti.
(3) A támogatás mértéke maximum a szolgáltató által
benyújtott árajánlat összege, legfeljebb a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevõ tanulónként 800 forint, de
intézményenként legalább 70 ezer forint és legfeljebb
200 ezer forint lehet.

Kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplõ
közoktatási feladatok támogatása
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(2) A támogatás az anyaországban, anyaországi partnerintézménnyel, testvériskolával kötött megállapodás alapján
megvalósuló – többek között anyanyelvi, népismereti, mûvészeti, hagyományõrzõ – táborok utazási, szállás- és étkezési költségeinek kiegészítésére igényelhetõ. Az igénylés
feltétele, hogy a programon legalább tizenöt gyermek vegyen részt, és idõtartama legalább hét nap legyen.
(3) A támogatás mértéke maximum a program költségének ötven százaléka, a programban részt vevõ tanulónként
legfeljebb 10 ezer forint, de intézményenként legfeljebb
300 ezer forint lehet.

5. §
A támogatások igénylése és folyósítása
(1) A támogatást a költségvetési törvény 5. számú melléklet 5. d) pontjában meghatározott intézmények fenntartói igényelhetik a következõ Korm. határozatokban megfogalmazott feladatok megvalósításához:
a) a szomszédos országokkal létrejött megállapodások
alapján mûködõ egyes kisebbségi vegyesbizottságok által
elfogadott ajánlások Kormány általi jóváhagyásáról szóló
2085/2007. (V. 23.) Korm. határozat a Magyar–Szerbia és
Montenegrói Kisebbségi Vegyes Bizottság II. ülésén a magyar fél számára elfogadott 4. számú ajánlás alapján, továbbá
b) a Magyar–Román Kisebbségügyi Együttmûködési
Szakbizottság VII. és a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság IX. ülésén elfogadott ajánlások jóváhagyásáról szóló 1022/2010. (II. 5.) Korm. határozat a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság IX. ülésének
jegyzõkönyvében módosított formában megerõsített, IV.
ülésén elfogadott 21. számú ajánlás alapján.
(2) A támogatás a nemzetiségi közoktatási intézmények
kisebb rekonstrukciójára igényelhetõ, és csak részletesen
kidolgozott megvalósítási terv alapján, a 2010-ben megvalósuló feladatokra nyerhetõ el.
(3) Különösen indokolt esetben lehetséges a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2011. május 31-éig történõ felhasználása, ezen összeg elszámolása a 2011. évi
költségvetési beszámolóval egyidejûleg történik. A feladat megvalósítása az oktatási és kulturális miniszter
(a továbbiakban: miniszter) döntésének kézhezvételét
követõen megkezdhetõ. Az (1) bekezdés szerint igényelhetõ támogatás mértéke intézményenként legfeljebb
60 millió forint lehet.

7. §
(1) A támogatási igény legkésõbb 2010. április 20-áig
nyújtható be. Az e napon postára adott és elektronikusan
rögzített támogatási igényt határidõben benyújtottnak kell
tekinteni. A határnap elmulasztása jogvesztõ.
(2) Az 1–6. § szerinti támogatásokat a költségvetési törvény 16. § (1) bekezdésében és 52. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fenntartók a helyi önkormányzatokkal, többcélú kistérségi társulásokkal, intézményi társulásokkal (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzatok)
azonos feltételekkel igényelhetik.
(3) A támogatás igénylését az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
64/B. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok
a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez
(a továbbiakban: Igazgatóság) nyújthatják be egy eredeti
és két másolati példányban, a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények pedig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatás- kezelõ Igazgatóságához (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelõ) nyújthatják be egy eredeti és
egy másolati példányban. Az (1) bekezdésben foglalt határidõig a fenntartónak az igénylést az OKM Támogatáskezelõ honlapján található elektronikus adatlap kitöltésével elektronikus úton is be kell nyújtania azzal, hogy a támogatások odaítélésére a papír alapon benyújtott igénylés
alapján kerül sor.

8. §
Anyaországi kapcsolattartás feladatainak támogatása
6. §
(1) A támogatást a költségvetési törvény 5. számú melléklet 5. d) pontjában meghatározott intézmények fenntartói igényelhetik az általuk fenntartott nemzetiségi iskolák
tanulói anyaországi anyanyelvi programjainak megvalósításához.

(1) Az igénylést az 1. számú melléklet és a jogcímnek
megfelelõ adatlap kitöltésével kell benyújtani úgy, hogy
az 1. számú mellékletet több intézmény, illetve jogcím
esetén csak egyszer szükséges kitölteni. A fenntartónak
az adatlap minden rá vonatkozó mezõjét kötelezõ kitöltenie. Az 1. számú melléklethez csatolni kell:
a) a 9. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy
a pályázónak nincs esedékessé vált meg nem fizetett köztartozása, valamint hozzájárulását ahhoz, hogy a támoga-
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tás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását
kérje az állami, önkormányzati adóhatóságtól és vámhatóságtól,
b) a 10. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról,
hogy a fenntartó az Áht. 15. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
c) a 7. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy
a fenntartó rendelkezik a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 105. §-ában meghatározott közoktatási
esélyegyenlõségi intézkedési tervvel.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezéseket önkormányzati társulások tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilatkozatot a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló
1997. évi CXXXV. törvényben, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvényben az egyes társulási típusoknál
meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki.
A közoktatási humánszolgáltató és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény képviselõje
közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv hiányában
arról nyilatkozik, hogy nevelési programja, illetve pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló
intézkedéseket.

9. §
(1) Az 1–2. § szerinti fenntartói támogatásnál a 2. számú
melléklethez csatolni kell:
a) az érintett óvoda, iskola pedagógiai programjának
a kisebbségi nevelésre, oktatásra (cigány kisebbségi nyelvû nevelés, oktatás esetén a cigány nyelv oktatására) vonatkozó részének fenntartó által hitelesített másolatát,
b) az igénylõ önkormányzat adott (önállóan gazdálkodó) intézményére vonatkozó 80. sz. Önkormányzati költségvetési jelentés ûrlap, részben önálló intézmények (beleértve az önálló többcélú kistérségi társulások, intézményi
társulások intézményeit is) esetén a 21–22-es, a kiadásokat, bevételeket tevékenységenként részletezõ ûrlapok
fenntartó által hitelesített másolatát [2009. évi beszámoló
és 2010. évi költségvetési (terv)információ],
c) a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
esetén a fenntartó által elfogadott és hitelesített 2009. évi
pénzügyi beszámoló adatait és a 2010. évi költségvetési
terv fenntartó által hitelesített másolatát; az elfogadott
2009. évi pénzügyi beszámoló fenntartó által hitelesített
másolatát annak elfogadását követõ 15 napon belül, de
legkésõbb 2010. április 20-áig meg kell küldeni az OKM
Támogatáskezelõ részére,
d) nem országos kisebbségi önkormányzati fenntartó
esetén az országos kisebbségi önkormányzat ajánlását.
(2) A 3. § szerinti támogatásnál a 3. számú melléklethez
csatolni kell:
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a) az érintett iskola nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismeret és kisebbségi nyelvû közismereti tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát,
b) a 3. § (3) bekezdésében meghatározott rendelés esetén részletes indokolást.
(3) A 4. § szerinti támogatásnál a 4. számú melléklethez
csatolni kell:
a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének
fenntartó által hitelesített másolatát, amely tartalmazza
a feladat részletes leírását,
b) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített
másolatát.
(4) Az 5. § szerinti támogatásnál az 5. számú melléklethez csatolni kell:
a) a feladat leírását,
b) részletes költségvetést, amely tételesen tartalmazza
a pénzfelhasználás ütemezését,
c) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát a jelzett ingatlanról,
d) a szükséges engedélyek másolatát,
e) az átvett és egyéb saját forrásról, amennyiben van
ilyen, a finanszírozási kötelezettségvállaló nyilatkozatokat,
f) amennyiben a feladatellátás 2011-re áthúzódik, ennek
részletes indokolását.
(5) A 6. § szerinti támogatásnál a 6. számú melléklethez
csatolni kell:
a) a feladat leírását,
b) részletes költségvetést,
c) az anyaországi partnerintézménnyel kötött megállapodás fenntartó által hitelesített másolatát,
d) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített
másolatát,
e) a c)–d) pontban megjelölt megállapodás és árajánlat
nemzetiségi nyelven írott dokumentumainak magyar nyelvû fordítását.

10. §
(1) Az Igazgatóság a támogatási igények egy eredeti és
egy másolati példányát véleményével 2010. május 20-áig
megküldi az OKM Támogatáskezelõnek.
(2) A miniszter 2010. június 30-áig dönt a támogatások
odaítélésérõl. A döntés eredményérõl az OKM Támogatáskezelõ minden igénylõt levélben értesít. A támogatottakra vonatkozó információkat az Oktatási és Kulturális
Minisztérium honlapján közzé kell tenni.
(3) A miniszter a támogatásra jogosult helyi önkormányzati fenntartókról, illetve többcélú kistérségi társulásokról a település, társulás nevének, KSH azonosítójának
és az 1–2. §, valamint a 3–6. § szerinti támogatás összegének a megjelölésével 2010. július 3-áig – elektronikus úton
az ebr42 rendszerben, továbbá papír alapon – értesíti
az Önkormányzati Minisztériumot (a továbbiakban: ÖM).
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(4) A fenntartó akkor jogosult a 3. § szerinti támogatásra, ha a tankönyvtámogatás negyven százalékát a támogatás folyósítását követõen a kiadók részére elõlegként átutalja, és a tankönyvek árát a tankönyvek leszállítása után,
a fenntartó vagy az intézmény nevére kiállított számla kézhezvételét követõ harminc napon belül kiegyenlíti.

11. §
(1) A támogatások folyósításáról a helyi önkormányzatok esetében a költségvetési törvény IX. fejezet 5. cím
Központosított elõirányzatok alatti forrás terhére a július
havi nettó finanszírozás keretében az ÖM utalványozása
alapján a Magyar Államkincstár intézkedik a (4) bekezdésben meghatározott ütemezés szerint.
(2) A támogatások folyósításáról a közoktatási humánszolgáltatók esetén a költségvetési törvény XX. fejezet 11.
cím 2. alcím 3. jogcímcsoport Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás jogcím elõirányzat
terhére, a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetében pedig a XX. fejezet 11. cím
2. alcím 17. jogcímcsoport Gyakorlóiskolák normatív támogatása elõirányzat terhére a Magyar Államkincstáron
keresztül a Minisztérium intézkedik a (4) bekezdésben
meghatározott ütemezés figyelembevételével, a (3) bekezdésben meghatározott dokumentumok megküldését követõ húsz munkanapon belül.
(3) A közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
esetében az utalás további feltétele, hogy a döntésrõl szóló
értesítés kézhezvételét követõ húsz munkanapon belül
a Minisztérium részére megküldjék a következõ dokumentumokat:
a) a fenntartó létezését igazoló, harminc napnál nem régebbi bírósági bejegyzést vagy cégkivonatot (a kisebbségi
önkormányzatoknak és egyházi fenntartóknak nem kell
megküldeniük),
b) a fenntartó képviselõjének aláírási címpéldányát,
c) felhatalmazó levelet beszedési megbízás benyújtására.
(4) Az 1–2. § szerinti támogatás esetén a megítélt összeg
hatvan százaléka júliusban, a fennmaradó összeg ezt követõen öt egyenlõ részletben havonta kerül folyósításra,
a 3–6. § szerinti támogatás folyósítása egy összegben, a július havi – önkormányzatok esetében nettó – finanszírozás
keretében történik.

Közös rendelkezések
12. §
(1) A helyi önkormányzatok esetén az Igazgatóság,
a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén
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az OKM Támogatáskezelõ a fenntartók számára a támogatás igénylése során a hiányok pótlására és az esetleges módosításra egyszeri nyolc munkanapos határidõt ad. Ezt
követõen nincs lehetõség hiánypótlásra.
(2) A támogatásokról a helyi önkormányzatok
a 2010. évi költségvetésrõl szóló beszámolójukban a központosított elõirányzatok elszámolásait tartalmazó ûrlapon számolnak el. Az itt kimutatott adatok valódiságát
az egyes önkormányzatoknál, illetve intézményeknél
megfelelõ analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani.
(3) A támogatások elszámolása a közoktatási humánszolgáltatók esetén a fenntartók 2010. évi támogatásairól
történõ elszámolása keretében, a kötött felhasználású támogatások elszámolásait tartalmazó adatlapon történik.
A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási
intézmények a támogatásokról a 2010. évi költségvetésrõl
szóló beszámolójukban a központosított elõirányzatok elszámolásait tartalmazó ûrlapon számolnak el. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes fenntartóknál, illetve intézményeknél analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani.

13. §
(1) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén
a fenntartó errõl haladéktalanul köteles értesíteni az Igazgatóságot és az OKM Támogatáskezelõt. Ebben az esetben a fenntartó az 1–2. § szerinti mûködési támogatás idõarányos részére jogosult.
(2) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén
a 3. § alapján megrendelt nemzetiségi tankönyveket a fenntartó köteles kifizetni és írásos megállapodással átadni egy
azonos kisebbséghez tartozó közoktatási intézménynek,
amely a megállapodásban vállalja, hogy a 2011. évi megrendeléseinél e tankönyveket nem rendeli meg; e megállapodást az átadó fenntartó az aláírást követõ 15 napon belül
megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére. A 4. § és a 6. §
szerinti támogatásokat a fenntartó csak akkor veheti igénybe, ha annak felhasználása a megszûnés elõtt megtörtént.
Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén az 5. §
szerinti támogatást a fenntartó nem veheti igénybe.
(3) Az intézmény jogutóddal történõ megszûnése,
illetve átszervezése, fenntartói jogának átadása esetén a támogatás felhasználása a jogelõd és a jogutód fenntartó írásos megállapodása alapján történik. Az 1–2. § szerinti támogatás idõarányos része az intézmény megszûnéséig
a jogelõd, azt követõen pedig a jogutód fenntartót illeti
meg. Helyi önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának közoktatási humánszolgáltató vagy központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény
részére történõ átadása, illetve a közoktatási humánszolgáltató vagy központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény fenntartói jogának helyi önkormányzati fenntartó részére történõ átadása esetén a támogatás
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a jogelõd részére kerül folyósításra, mely a támogatás idõarányos, havonként folyósított részleteit köteles továbbadni a jogutódnak; a 3–6. § szerinti támogatások felhasználásáról ebben az esetben annak a fenntartónak kell elszámolnia, amelyik a támogatást a megállapodás alapján ténylegesen felhasználja.
(4) A (3) bekezdésben foglalt megállapodás fenntartók
által hitelesített másolatát a helyi önkormányzati fenntartók az Igazgatósághoz és az OKM Támogatáskezelõhöz,
a közoktatási humánszolgáltatók az OKM Támogatáskezelõhöz kötelesek benyújtani legkésõbb a fenntartói döntést követõ 15 napon belül.

14. §
(1) A támogatásban részesült fenntartóktól a támogatás
folyósítását követõ három évig a támogatás céljának szakmai megvalósulásáról az OKM Támogatáskezelõ tájékoztatást kérhet, illetve azt elõzetes egyeztetés alapján a helyszínen is jogosult ellenõrizni.
(2) Az 1–2. § alapján igényelt támogatás esetén –
a 2010-ben jogutód nélkül megszûnt iskola kivételével –
az elszámoláshoz az iskola pedagógiai programja kisebbségi oktató-nevelõ munkára vonatkozó feladatainak végrehajtásáról szóló értékelést kell mellékelni, amely vagy
a 4. § szerinti támogatás igénybevételével végezhetõ el,
vagy amelyet a 4. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ szakembernek kell elkészítenie.
(3) Az 5. § alapján igénybe vett támogatás esetén az elszámoláshoz csatolni szükséges a használatbavételi engedély vagy mûszaki átadás-átvétel jegyzõkönyvének fenntartó által hitelesített másolatát, amennyiben annak kiadására vagy az átadás-átvételre sor került.
(4) A 6. § alapján igénybe vett támogatás esetén az elszámoláshoz szöveges beszámolót szükséges csatolni,
amely tartalmazza a résztvevõk létszámát, a program megvalósulásának idõpontját, helyszínét és hasznosulásának
értékelését.
(5) A (2) bekezdés szerinti értékelésnek, a 4. § és a 6. §
szerinti támogatások felhasználását igazoló számláknak,
bizonylatoknak, a tankönyvi számlának és az annak teljesítését igazoló bizonylatnak, valamint a (4) bekezdésben
meghatározott beszámolónak a fenntartó által hitelesített
másolatait az elkészültüket, illetve a teljesítésüket követõ
harminc napon belül, de legkésõbb 2011. január 31-éig
a fenntartónak az OKM Támogatáskezelõ részére meg kell
küldenie. A helyi önkormányzatoknak ezzel egy idõben
e dokumentumok fenntartó által hitelesített másolati példányát az Igazgatóság részére is meg kell küldeniük.

15. §
(1) Az Áht. 64/B. § (1) és (2) bekezdése szerint, ha a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó önkormányzat

13. szám

jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra
használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékû támogatást vett igénybe, vagy a támogatás
igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, az OKM Támogatáskezelõ egyidejû értesítése mellett
a) év közben az Igazgatóságon keresztül az ÖM-nél haladéktalanul köteles lemondani a jogtalanul igénybe vett
összegrõl, amely esetben a már átutalt összeg visszavonásra kerül a következõ havi, de még tárgyévi nettósításban,
és a lemondásnak megfelelõen módosításra kerül az elõirányzat,
b) év végi elszámolás esetén befizetéssel kell elszámolnia a többlet igénybevétellel.
(2) Ha a támogatást vagy annak egy részét a közoktatási
humánszolgáltató, illetve a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény jogtalanul vette
igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve
a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékû támogatást vett igénybe, vagy a támogatás igényléséhez
valótlan adatot szolgáltatott, a közoktatási humánszolgáltató köteles a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Korm. rendelet) a közoktatási humánszolgáltatók állami hozzájárulásának és támogatásának elszámolására, ellenõrzésére, a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmény pedig a Korm.
rendelet 17/C. §-ának vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni.
(3) A támogatásokat – az 5. § (3) bekezdése szerint engedélyezett áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány kivételével – 2010. december 31-éig lehet felhasználni. A támogatás maradvány összegét legkésõbb
a beszámoló benyújtását követõ 15. napig a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. Az 1–6. § szerint elnyert támogatások az elszámolásnál nem vonhatók össze.

Záró rendelkezések
16. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A (3) bekezdés 2013. december 31-én lép hatályba.
(3) Hatályát veszti
a) e rendelet, valamint
b) a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott
kiegészítõ támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009. (III. 6.) OKM rendelet
(a továbbiakban: OKM rendelet).
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez

ADATLAP
A nemzetiségi feladatok támogatásának igényléséhez
A fenntartóra vonatkozó adatok:
Megye:
Fenntartó neve:
Címe:
Polgármester/képviselõ neve:
1
Lakosságszám :
KSH kód:
A fenntartott iskolák száma2:
Adószáma:
Bank:
Számlaszám:
Kapcsolattartó neve3:
e-mail címe:
telefonszáma:
Nem állami intézményfenntartókra, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményekre vonatkozó további
adatok:
PIR törzsszám:
ÁHT azonosító:
Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés száma) 4:

A nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelést, oktatást megvalósító óvodára/iskolára vonatkozó adatok. Több intézmény
esetén valamennyit külön-külön fel kell tüntetni. (Tagintézmény, székhelyintézmény esetén annak hivatalos nevét szükséges megjelölni.)
Az intézmény neve:
Érintett kisebbség:
Oktatási forma5:
OM azonosító száma:
Az intézmény címe:
e-mail címe:
Kapcsolattartó neve3:
A kétnyelvû oktatást a 2009/2010. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette 6: igen/nem
Az igénylés jogcímei 7
Fenntartói
TankönyvPedagógiaiKisebbségi
támogatás
támogatás
szakmai
vegyes bizottsági
1–2. §
3. §
szolgáltatás
ajánlásokban
4. §
szereplõ
közoktatási feladatok
5. §

Az intézmény neve:
Érintett kisebbség:
Oktatási forma5:
OM azonosító száma:
Az intézmény címe:
Kapcsolattartó neve3:
e-mail címe:
A kétnyelvû oktatást a 2009/2010. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette 6: igen/nem
Az igénylés jogcímei 7
Fenntartói
TankönyvPedagógiaiKisebbségi
támogatás
támogatás
szakmai
vegyes bizottsági
1–2. §
3. §
szolgáltatás
ajánlásokban szereplõ
4. §
közoktatási feladatok
5. §

Az intézmény neve:
Oktatási forma5:
Érintett kisebbség:
OM azonosító száma:
Az intézmény címe:
Kapcsolattartó neve3:
e-mail címe:
A kétnyelvû oktatást a 2009/2010. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette 6: igen/nem

telefonszáma:

Anyaországi
kapcsolattartás
6. §

telefonszáma:

Anyaországi
kapcsolattartás
6. §

telefonszáma:
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Az igénylés jogcímei 7
Fenntartói
támogatás
1–2. §

Tankönyvtámogatás
3. §

Pedagógiaiszakmai
szolgáltatás
4. §

Kisebbségi
vegyes bizottsági
ajánlásokban szereplõ
közoktatási feladatok
5. §

13. szám

Anyaországi
kapcsolattartás
6. §

Dátum:
P. H.
........................................................................
fenntartó képviselõje

1
2009 január 1-jei állapot. Csak a helyi önkormányzati fenntartó tölti ki. Tagintézmény, székhelyintézmény esetén annak a településnek a nevét és lakosságszámát szükséges megadni, ahol a tagintézmény, székhelyintézmény mûködik.
2

A fenntartó által fenntartott önálló iskolák (nem csak nemzetiségi) száma mindösszesen.

3

Az adatokat kötelezõ megadni, a kapcsolattartás az itt megadott hivatalos (nem magán) elektronikus levelezési címen, telefonszámon történik, amelyet
a támogatottnak napi rendszerességgel figyelemmel kell kísérnie.
4

Az országos kisebbségi önkormányzatoknak és az egyházi fenntartóknak nem kell kitölteniük.

5

A nemzetiségi anyanyelvû, nemzetiségi kétnyelvû, nemzetiségi nyelvoktató, cigány kisebbségi oktatást biztosító iskola, illetve kiegészítõ kisebbségi iskola. Több intézményegység vagy oktatási forma esetén mindegyiket fel kell sorolni!
6

Ha a támogatást az 1. § (2) bekezdése alapján igényli, kérjük az igent aláhúzni.

7

Azon jogcímek rovatában kell X-et helyezni, amely tekintetében a fenntartó igénylést nyújt be.

Beküldendõ 1 eredeti és 2 másolati példányban postai úton:
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a) nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs esedékessé vált meg nem fizetett köztartozása, valamint hozzájárulását
ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az állami, önkormányzati adóhatóságtól és vámhatóságtól,
b) nyilatkozatot arról, hogy az Áht. 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
c) a 7. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik a közoktatási törvény 105. §-ában meghatározott
közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervvel.
Beküldendõ:
a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti és 2 másolati példányban postai úton
b) nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén 1
eredeti és 1 másolati példányban postai úton az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére, cím:
1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén. Az adatlap elérhetõ:
http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
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2. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez
ADATLAP
A nemzetiségi fenntartói támogatás igényléséhez
[az intézmény, illetve többcélú intézmény, valamint intézményi társulás esetén a kisebbségi nevelést, oktatást
biztosító intézményegységre (tagintézményre, feladatellátási helyre) vonatkozó adatokat kell megadni]
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:
Sorszám1
Megnevezés
2009

2010

93 (68)
99 (73)
101 (75)

98 (71)
104 (76)
106 (78)

2009. évi tény

2010. évi terv

Felhalmozási kiadások (E Ft)
Kiadások mindösszesen (E Ft)
Egyéb saját bevétel (ÁFA nélkül) (E Ft)
A közoktatási célú normatív hozzájárulás és kiegészítõ
támogatások (E Ft)2
Óvodai csoportok száma
Kisebbségi program szerint mûködõ óvodai csoportok száma
Iskolai tanulócsoportok száma
Kisebbségi program szerint mûködõ iskolai tanulócsoportok
száma
Az óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek száma 3
Az iskolai oktatásban részt vevõ tanulók száma 7
A kisebbségi óvodai nevelési programban részt vevõ
gyermekek száma3
A nyelvoktató kisebbségi oktatási programban részt vevõ
iskolai tanulók száma3
Az anyanyelvû, kétnyelvû kisebbségi oktatási programban
részt vevõ iskolai tanulók száma 3
Nemzetiségi óvónõ végzettséggel rendelkezõ fõállású
óvodapedagógusok száma4

Az intézményfenntartó feladatellátását befolyásoló egyéb körülmény leírása:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Dátum:
P. H.

...............................................................
fenntartó képviselõje

1

Helyi önkormányzati fenntartók esetén a 80. sz. Önkormányzati költségvetési jelentés ûrlap, központi költségvetési szerv esetén pedig az elõirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra szolgáló 98. sz. Központi költségvetési jelentés ûrlap megfelelõ sorszámai. (Zárójelben a 98. sz. adatlap sorszámai.) Nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél a szakfeladat szintjén elkülönített bevételek és kiadások megjelenítését kérjük! A közoktatási humánszolgáltatók esetében az elfogadott 2009. évi költségvetési beszámoló és a 2010. évi költségvetési terv adatai alapján töltendõ ki.
2
Az intézményi feladat mutatók alapján a 2010. évi költségvetési törvény 52. § (3) bekezdése, illetve a 3. és 8. sz. mellékletei szerinti – beleértve a 8. számú melléklet alapján a többcélú kistérségi társulások által közoktatási intézményi feladatokra –, a fenntartó részére biztosított (több iskola esetén az érintett intézmény tanulólétszáma alapján számított) támogatások mindösszesen.
3
2009-ben a 2009/2010. tanévi nyitó létszámadat, 2010-ben a 2010/2011. tanévre becsült létszámadat, a közoktatási humánszolgáltató esetében a februári
létszámadat. Egységes intézmény (óvoda, iskola, középiskola) vagy több oktatási forma (nemzetiségi nyelvoktató, nemzetiségi kétnyelvû) esetén intézménytípusonként, oktatási formánként kell megadni az adatokat.
4
Csak az óvodai pályázatok esetében kell kitölteni!
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A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a) az érintett óvoda, iskola pedagógiai programjának a kisebbségi nevelésre, oktatásra (cigány kisebbségi nyelvû nevelés, oktatás esetén a cigány nyelvû nevelésre, illetve nyelvoktatásra) vonatkozó részének fenntartó által hitelesített másolatát,
b) az igénylõ önkormányzat adott intézményére vonatkozó 80. sz. Önkormányzati költségvetési jelentés ûrlap, részben
önálló intézmények (beleértve az önálló többcélú kistérségi társulások, intézményi társulások intézményeit is) esetén
a 21–22-es, a kiadásokat, bevételeket tevékenységenként részletezõ ûrlapok fenntartó által hitelesített másolatát
[2009. évi beszámoló és 2010. évi költségvetési (terv)információ],
c) a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén
a fenntartó által elfogadott és hitelesített 2009. évi pénzügyi beszámoló adatait és a 2010. évi költségvetési terv fenntartó
által hitelesített másolatát. Az elfogadott 2009. évi pénzügyi beszámoló fenntartó által hitelesített másolatát annak elfogadását követõ 15 napon belül, de legkésõbb 2010. április 20-áig meg kell küldeni az OKM Támogatáskezelõ részére,
d) nem országos kisebbségi önkormányzati fenntartó esetén az országos kisebbségi önkormányzat ajánlását.
Beküldendõ:
a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti és 2 másolati példányban postai úton
b) nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén
1 eredeti és 1 másolati példányban postai úton az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére, cím:
1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén. Az adatlap elérhetõ:
http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

3. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez
Adatlap
a nemzetiségi tankönyvbeszerzésre igényelhetõ támogatáshoz
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:

Sor- A tankönyv
szám kiadói kódja

A tankönyv címe

Besorolása1

A tankönyvigényt
megalapozó
tanulók
száma
(fõ)

Megrendelt
példányszám
(db)

Ára2
(Ft)

Tanuló által
fizetendõ
térítési díj3
(Ft)

Támogatás4
(Ft)
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Sor- A tankönyv
szám kiadói kódja

A tankönyv címe

Besorolása1

A tankönyvigényt
megalapozó
tanulók
száma
(fõ)

Megrendelt
példányszám
(db)
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Ára2
(Ft)

Tanuló által
fizetendõ
térítési díj3
(Ft)

Támogatás4
(Ft)

Igényelt támogatás mindösszesen:

Dátum:
P. H.
.....................................................
fenntartó képviselõje

1
2
3
4

Tankönyv, munkatankönyv vagy munkafüzet.
A tankönyvjegyzéken vagy miniszteri tájékoztatóban közzétett fogyasztói ár.
Tankönyv esetén 0 Ft, munkatankönyv és munkafüzet esetén a miniszteri tájékoztatóban szereplõ tanulói ár.
A fogyasztói ár és a tanulói ár különbözete szorozva a megrendelt példányszámmal.

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a) az érintett iskola nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismeret és kisebbségi nyelvû közismereti tankönyvei,
munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát,
b) e rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott rendelés esetén részletes indokolást.
Beküldendõ:
a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti és 2 másolati példányban postai úton
b) nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén 1
eredeti és 1 másolati példányban postai úton az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére, cím:
1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén. Az adatlap elérhetõ:
http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
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13. szám

4. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez
Adatlap
a nemzetiségi nevelést, oktatást segítõ pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatásához
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:
A támogatást megalapozó kisebbségi tanulók száma 1: ........... fõ

Feladat megnevezése

Szolgáltató neve

Szolgáltató
árajánlata
(Ft)

Kért támogatás
összege
(Ft)

Igényelt támogatás mindösszesen:

Dátum:

P. H.
..........................................................
fenntartó képviselõje

1

A 2009. októberi oktatási statisztikai létszámadat, a közoktatási humánszolgáltató esetében a februári létszámadat.

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell
a) a pedagógiai szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által hitelesített másolatát, amely tartalmazza a feladat
részletes leírását,
b) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát.
Beküldendõ:
a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti és 2 másolati példányban postai úton
b) nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén 1
eredeti és 1 másolati példányban postai úton az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére, cím:
1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén. Az adatlap elérhetõ:
http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
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5. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez
Adatlap
a kisebbségi vegyes bizottsági ajánlásokban szereplõ közoktatási feladatok támogatásához
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:
A feladat rövid leírása:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Teljes költségigénye: ................................ Ft
Saját forrás összege (amennyiben van): ............................................. Ft
Ebbõl más forrásból igényelt támogatás (igénylés helye, összege – amennyiben van): ....................................... Ft
A kért támogatás összege (saját forrás és más forrás nélkül, intézményenként max. 60 millió Ft.):
........................................ Ft
Dátum:
P. H.
.....................................................
fenntartó képviselõje
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell
a) a feladat leírását,
b) részletes költségvetést, amely tételesen tartalmazza a pénzfelhasználás ütemezését,
c) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát a jelzett ingatlanról,
d) a szükséges engedélyek másolatát,
e) az átvett, és egyéb saját forrásról, amennyiben van ilyen, a finanszírozási kötelezettségvállaló nyilatkozatokat,
f) amennyiben a feladatellátás 2011-re áthúzódik, ennek részletes indokolását.
Beküldendõ:
a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti és 2 másolati példányban postai úton
b) nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén 1
eredeti és 1 másolati példányban postai úton az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére, cím:
1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén. Az adatlap elérhetõ:
http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
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6. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez
Adatlap
anyaországi kapcsolattartás feladatainak támogatásához
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:
A programban részt vevõ tanulók száma: ................ fõ.
A program megvalósításának idõpontja: .................-tól .....................-ig.
Feladat megnevezése

Szolgáltató árajánlata
(Ft)

Szolgáltató neve

Utazás
Szállás
Étkezés

A program bekerülési költsége: ...............................
Saját forrás összege: ................................................
Az igényelt támogatás összege: ...............................
Dátum:
P. H.
..........................................................
fenntartó képviselõje
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell
a) a feladat leírását,
b) részletes költségvetést,
c) az anyaországi partnerintézménnyel kötött megállapodás fenntartó által hitelesített másolatát,
d) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát,
e) A c)–d) pontban megjelölt megállapodás és árajánlat nemzetiségi nyelven írott dokumentumainak magyar nyelvû fordítását.
Beküldendõ:
a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti és 2 másolati példányban postai úton
b) nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén 1
eredeti és 1 másolati példányban postai úton az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére, cím:
1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén. Az adatlap elérhetõ:
http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
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7. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez
Fenntartói Nyilatkozat
– az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatosan –
helyi önkormányzatok, önkormányzati, többcélú kistérségi társulások, illetve közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén
(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)
Fenntartó megnevezése:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Alulírott ...................................................................................................................... polgármester/fõpolgármester,
a fent nevezett önkormányzati társulás elnöke büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a képviselõ-testület/
közgyûlés/társulási tanács/döntéshozó szerv (a nem kívánt rész törlendõ) ............................ számú határozatával elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv) –
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – az önkormányzati
intézkedési terv, illetve a fõvárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként.1
Alulírott ....................................................................., a fent nevezett közoktatási humánszolgáltató/központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény képviseletében eljárva büntetõjogi felelõsségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ..................................................................................................................... OM azonosítóval rendelkezõ ....................................................................................................................................................... közoktatási intézmény rendelkezik közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket (a nem kívánt rész törlendõ). 2
Kelt: ................................, .......... év .................. hó ........ nap

............................................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási humánszolgáltató/
központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény képviseletében
eljáró személy aláírása

P. H.

1

Kitöltendõ önkormányzati, fõvárosi, megyei fenntartású, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
Kitöltendõ közoktatási humánszolgáltató, illetve központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény által fenntartott nevelési-oktatási
intézmények esetén.
2
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8. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez
I. A tankönyvjegyzéken szereplõ nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismereti, valamint a kisebbségi
nyelvû egyéb közismereti munkatankönyvek és munkafüzetek tanulói térítési díja és fogyasztói ára
Konsept-H Kiadó:
2081 Piliscsaba, Fõ út 194.
Kontakt személy: Simon István ügyvezetõ
Tel.: 26 373 367
Raktári
száma

Címe

Munkatankönyv
Munkafüzet

Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

KT–0602/A

Liedersammlung. Übungsheft 1–4.

munkafüzet

320

650

KT–1203

Písmenká sú ako deti

munkafüzet

500

2600

KT–1205

Svet je nádherná kníhá

munkafüzet

500

2750

KT–1207

Do srdca vloz

munkafüzet

500

2600

KT–1305

Bunte Welt. Bilder- und Arbeitsbuch 1–2.

munkatankönyv

800

3500

KT–1306

Bunte Welt. Schreibheft 1–2.

munkafüzet

420

970

KT–1308/A

Bunte Welt. Arbeitsheft 2.

munkafüzet

600

2980

KT–1309

Bunte Welt. Lesebuch 3.

munkatankönyv

800

2700

KT–1310

Bunte Welt. Arbeitsbuch 3.

munkafüzet

600

2350

KT–1311

Bunte Welt. Lesebuch 4.

munkatankönyv

800

2700

KT–1312

Bunte Welt. Arbeitsbuch 4.

munkafüzet

600

2350

KT–1313

Deutsch Freu(n)de Lehrbuch 5.

munkatankönyv

800

2700

KT–1314

Deutsch Freu(n)de Sprachbuch 5.

munkafüzet

600

2350

KT–1325

Kombi Spielheft. Arbeitsheft

munkafüzet

520

1330

KT–1326

Kombi Mini. Arbeitsheft

munkafüzet

520

1330

KT–1327

Kombi Midi. Arbeitsheft

munkafüzet

590

2250

KT–1328

Kombi Maxi. Arbeitsheft

munkafüzet

600

2550

SikerX Bt:
1095 Budapest, Mester u. 53–55.
Kontakt személy: Csipka Rozália ügyvezetõ
Tel: 06 30 620 5379
Tel., Fax.: 06 1 708 4483
Kiadói
kód

MI–0002
MI–0013
MI–0042
MI–0044
MI–0005
MI–0028
MI–0046
MI–0040
MI–0037

Cím

Horváth Jánosné: Zbierka úloh zo slovenského
jazyka
Fazekas Sándorné dr.: Cestièka belavá –
pracovný zošit
Kraszlán Erika: Pracovný zošit 6.
Kraszlán Erika: Pracovný zošit 7.
Fazekas Sándorné dr.: Kde bolo, tam bolo. –
Pracovný zošit
Fazekas Sándorné dr.: Domovina moja –
Pracovný zošit
Kraszlán Erika: Pracovný zošit 8.
Kraszlán Erika: Pracovný zošit 5.
Fazekas Sándorné dr.: Poï sa hrat‘. Pracovný
zošit

Munkatankönyv
Munkafüzet

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

munkafüzet

420

5671

munkafüzet

315

5040

munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet

420
420
315

2625
2625
4556

munkafüzet

315

4284

munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet

420
420
315

2625
2625
6523
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Croatika Kulturális, Információs és Kiadó Kht.
1065 Budapest, Nagymezõ utca 49.
Kontakt személy: Horváth Csaba ügyvezetõ igazgató
Tel.: 1 269 1974
Kiadói
kód

CT–1117
CT–1117/M
CT–1126
CT–1126/M
CT–1136
CT–1136/M
CT–1139
CT–1139/M
CT–6111/m
CT–5111/m
CT–3117/m
CT–3122/m
CT–3116
CT–3124
CT–3119
CT–3121
CT–1131/M
CT–1132/M
CT–1134

Cím

Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits
Judit: Naš materinski jezik 7.
Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna
biljenica 7.
Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits
Judit: Naš materinski jezik 8.
Horváth Csaba: Naš materinski jezik 8.
Jolanka Tisler: Moj hrvatski 6.
Jolanka Tisler: Moj hrvatski 6.
Anica Torjanac: Moj hrvatski 4.
Anica Torjanac: Moj hrvatski 4.
Juricskay Istvánné – Szabeva Ajsza:
Bolgár népismeret munkafüzet
Nagyné Szabó Antigoné:
Görög népismeret 1–4. munkafüzet
Valerija Perger: Pozdravljena, slovenšèina! 5.
Valerija Perger: Pozdravljena, slovenšèina 6.
Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné
Libricz Irén: Igraje v slovenšèino 2.
Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné
Libricz Irén: Z dobro voljo v slovenscino 3.
Glanz Lászlóné: Delovni zvezek 9.
Glanz Lászlóné: Delovni zvezek 10.
Torjánácz Anna: Radna biljenica 1.
Torjánácz Anna: Radna biljenica 2.
Tislér Jolán: Moj hrvatski. Radna biljenica 5.

Munkatankönyv
munkafüzet

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

munkatankönyv

600

12 000

munkafüzet

600

12 000

munkatankönyv

600

13 000

munkatankönyv
munkatankönyv
munkatankönyv
munkatankönyv
munkatankönyv
munkafüzet

600
800
800
800
800
800

10 000
13 500
13 500
10 500
10 500
10 500

munkafüzet

800

10 500

munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet

600
600
600

10 500
10 500
11 500

munkafüzet

600

11 000

munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet

600
600
600
600
600

10 000
10 500
14 000
10 500
10 500

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.
Kontakt személy: dr. Takács Edit fõszerkesztõ
Tel.: 1 460 1800/245 Fax: 1 460 1852
Kiadói
kód

NT–30266/M/1
NT–30287/1
NT–30331/M/1
NT–30342/M/1
NT–30351/M
NT–30375
NT–30376
NT–30378/M
NT–30384
NT–30384/M

Cím

Mária Jakabová: Slovenèina. Pracovný zošit
pre 10–11. roènik
Zalotai Józsefné: Spev a hudba 3–4.
Miloslava Némethová: Obrázkový pracovný
zošit 1.
Miloslava Némethová: Obrázkový pracovný
zošit 2.
Miloslava Némethová: Pracovný zošit zo
slovenèina 3.
Magda Paická: Katka v lese
Magda Paická: Ahoj, dobrý deò
Száray Miklós: Dejepis I – Pracovný zošit
C. Neményi Eszter – Oravecz Márta:
Matematika 1.
C. Neményi Eszter – Oravecz Márta:
Matematika pracovný zošit 1.

Munkatankönyv
munkafüzet

Tanulók által fizetendõ díj

Fogyasztói ár

Munkafüzet

340

8 220

Munkatankönyv
Munkafüzet

630
630

8 120
6 820

Munkafüzet

600

5 420

Munkafüzet

630

8 000

Munkafüzet
Munkafüzet
Munkafüzet
Munkatankönyv

530
560
530
970

6 520
7 290
10 920
11 180

Munkafüzet

1 110

11 180
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Kiadói
kód

NT–30386
NT–30386/M
NT–30388
NT–30394
NT–30405/F
NT–30405/M
NT–30406
NT–30408/M
NT30409/M
NT–30410
NT–30411

NT–30411/E

NT–30412

NT–30412/E

NT–30413

NT–30413/E

NT–30418/M
NT–30429/F
NT–30429/M
NT–30434/M
NT–30435/M
NT–30439/M

NT–31283/M/1

NT–31521/1
NT–31522/1

Cím

C. Neményi Eszter – Oravecz Márta:
Matematika 2.
C. Neményi Eszter – Oravecz Márta:
Matematika pracovný zošit 2.
Simon Krisztina – Németh Józsefné:
Zázraèný svet 1–2.
Németh Józsefné – Simon Krisztina:
Zázraèný svet 3.
Csepela Jánosné: Pracovné listy z dejepisu
pre 6. roèník
Csepela Jánosné: Pracovný zošit z dejepisu
pre 6. roèník
Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Technika
a spôsob ivota 1.
Tamasics Katalin: Zemepis kontinentov –
pracovný zošit 7.
Hartdégenné Rieder Éva: Pracovný zošit z
prírodopisu 4.
Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Technika
a spôsob ivota 2
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Zbierka úloh k novej písomnej
maturite z dejepisu pre 9–10. roèník
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: K¾úè k zbierke maturitných úloh z
dejepisu pre 9–10. roèník
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Zbierka úloh k novej písomnej
maturite z dejepisu pre 11.roèník
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: K¾úè k zbierke maturitných úloh z
dejepisu pre 11.roèník
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Zbierka úloh k novej písomnej
maturite z dejepisu pre 12.roèník
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: K¾úè k zbierke maturitných úloh z
dejepisu pre 12.roèník
Asztalos Gyuláné – Dr. Franyó István:
Biológia 7. Pracovný zošit
Horváth Péter: Dejepis – pracovné listy 5.
Horváth Péter: Dejepis – pracovný zošit 5.
Marta Palmaiová: Hudobná výchova
pracovný zošit 1.
Marta Palmaiová: Hudobná výchova
pracovný zošit 2.
Békési – Fried – Korándi – Paróczay –
Számadó – Tamás: Matematika 5. Pracovný
zošit
Ivan Mokuter: Vjebenica iz gramatike
hrvatskoga jezika za II., III., IV. razred
gimnazije
Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Spretne
ruke 1.
Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Spretne
ruke 2.

Munkatankönyv
munkafüzet

13. szám

Tanulók által fizetendõ díj

Fogyasztói ár

Munkatankönyv

970

11 180

Munkafüzet

1 110

11 180

Munkafüzet

970

14 520

Munkatankönyv

970

13 920

Munkafüzet

500

7 890

Munkafüzet

720

10 000

Munkafüzet

550

10 130

Munkafüzet

590

6 920

Munkafüzet

640

10 890

Munkafüzet

550

11 000

Munkafüzet

1 570

1 890

Munkafüzet

690

870

Munkafüzet

1 300

1 570

Munkafüzet

480

630

Munkafüzet

1 530

1 840

Munkafüzet

690

870

Munkafüzet

470

10 000

Feladatlap
Munkafüzet
Munkafüzet

510
550
290

7 260
9 370
2 720

Munkafüzet

290

2 720

Munkafüzet

790

9 370

Munkatankönyv

530

11 180

Munkafüzet

670

4 000

Munkafüzet

550

4 440

13. szám
Kiadói
kód

NT–31523/1
NT–31525
NT–31528
NT–31535
NT–31535/F
NT–31535/M
NT–31540
NT–31540/M

NT–31544
NT–31544/M
NT–31546/M
NT–31547
NT–31548/M

NT–31552
NT–31552/M
NT–31554/M
NT–31558
NT–31559/M
NT–31560
NT–31561
NT–31561/M
NT–31569/M
NT–31571/F
NT–31571/M
NT–31574
NT–31577/F
NT–31577/M
NT–31580
NT–31581/M
NT–31582/M
NT–31583

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
Cím

Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Spretne
ruke 3.
Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajriæ:
Uèimo se hrvatski. Radna knjiga za 1.razred
Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajriæ: Mi se
uèimo hrvatski. Radna knjiga za 2. razred.
Zlata Gergiè: Nudim ti slova 1.
Zlata Gergiè: Pisanka za 1. razred
Zlata Gergiè: Uèim èitati. Radna biljenica za
1. razred
Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajriæ:
Uèimo se hrvatski Èitanka za 3. razred
Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajriæ:
Uèimo se hrvatski. Radna pisanka za
gramatiku 3. razred
C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta:
Matematika – udbenik 1. razred
C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta:
Matematika – radna biljenica 1. razred
Zlata Gergiè: Radna biljenica za 2. razred
Zlata Gergiè: Naš lijepi hrvatski. Radni
udbenik za 2. razred
Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajriæ: Mi se
uèimo hrvatski. Radna pisanka za gramatiku
4. razred
C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta:
Matematika – udbenik 2.
C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta:
Matematika – radna biljenica 2. razred
Zlata Gergiè: Radna biljenica za 3. razred
Gálné Domoszlai Erika: Priroda i društvo
1. razred
Zlata Gergiè: Radna biljenica 4.
Zlata Gergiè: Radna biljenica 4.
Janja ivkoviæ-Mandiæ: Horvát nyelvkönyv
alapfokon
Janja ivkoviæ-Mandiæ: Horvát nyelv
alapfokon. Munkafüzet
Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje
prirode – radna biljenica 5.
Horváth Péter: Kontrolni zadaci iz povijesti 5.
Horváth Péter: Zadaci, krialjke iz povijesti 5.
Janja ivkoviæ-Mandiæ: Gramatika
hrvatskoga jezika za 9. razred
Csepela Jánosné: Kontrolni zadaci –
Povijest 6.
Csepela Jánosné: Zadaci, krialjke iz povijesti
6.
Miklovicz Árpád: Priroda i društvo 2.
Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje
prirode radna biljenica 6.
Janja ivkoviæ-Mandiæ: Vjebenica iz
gramatike hrvatskoga jezika 6.
Miklovicz Árpád: Upoznavanje prirode i
društva 3.

Munkatankönyv
munkafüzet
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Tanulók által fizetendõ díj

Fogyasztói ár

Munkafüzet

670

5 920

Munkafüzet

970

17 000

Munkafüzet

770

11 500

Munkafüzet
Munkafüzet
Munkafüzet

1 110
770
380

16 370
3 590
3 970

Munkafüzet

770

11 500

Munkafüzet

530

6 700

Munkatankönyv

970

11 180

Munkafüzet

1 120

11 180

Munkafüzet
Munkafüzet

530
770

2 720
7 130

Munkafüzet

530

7 060

Munkatankönyv

1 120

11 180

Munkafüzet

1 120

11 180

Munkafüzet
Munkatankönyv

380
840

3 920
6 880

Munkafüzet
Munkatankönyv
Munkatankönyv

380
770
770

4 510
8 900
930

Munkafüzet

670

990

Munkafüzet

530

7 140

Munkafüzet
Munkafüzet
Munkatankönyv

510
550
770

5 230
10 640
11 500

Munkafüzet

500

11 000

Munkafüzet

720

11 180

Munkatankönyv
Munkafüzet

600
620

6 170
6 680

Munkafüzet

790

7 370

Munkatankönyv

880

9 760
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Kiadói
kód

NT–31585

NT–31585/E

NT–31586

NT–31586/E

NT–31587

NT–31587/E

NT–31588/M
NT–31589/M
NT–31591/M
NT–31594/M

NT–32502/F
NT–32502/M/1
NT–32503/M/1
NT–32504/F/M
NT–32504/M/1
NT–32536/M
NT–32547/M
NT–32557

NT–32557/E

NT–32558

NT–32558/E

NT–32559

Cím

Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Zbirka zadataka za novu pismenu
maturu iz povijesti 9–10.
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Rješenja zadataka za novu pismenu
maturu iz povijesti 9–10.
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Zbirka zadataka za novu pismenu
maturu iz povijesti 11.
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Rješenja zadataka za novu pismenu
maturu iz povijesti 11.
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Zbirka zadataka za novu pismenu
maturu iz povijesti 12.
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Rješenja zadataka za novu pismenu
maturu iz povijesti 12.
Janja ivkoviæ-Mandiæ: Vjebenica iz
gramatike hrvatskoga jezika 7.
Füsi-Mészáros-Nagy-Nagy-Rugli-Tóth-Udvarhelyi-Vízvári: Zemljopis 7. Radna biljenica
Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje
prirode 4. Radna biljenica
Nagy Vendelné – Rugli Ilona – dr.
Udvarhelyi Károly: Zemljopis 8. Radna
biljeznica
Sneana Došiæ-Pavle Iliæ: Zvuci jezika
srpskog 2.
Sneana Došiæ-Pavle Iliæ: Sunce na
mom dlanu 2.
Sneana Došiæ-Pavle Iliæ: Sveanj zlatnih
kljuèeva 3.
Sneana Došiæ-Pavle Iliæ: Najbolje znam što
uradim sam 4.
Sneana Došiæ-Pavle Iliæ: Putevi do tajni 4.
Eva Hartdegen-Joef Keveš: Poznavanje
prirode –radna sveska 5.
Mirjana Burzan-Biljana Maksimoviæ: Zlatna
reè 5.
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Zbirka zadataka za pismeni deo
maturskog ispita iz istorije 9–10.
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Rešenja pismenih zadataka za
polaganje mature iz istorije 9–10 godina
nastave
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Zbirka zadataka za pismeni deo
maturskog ispita iz istorije 11.
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Rešenja pismenih zadataka za
polaganje mature iz istorije 11. godina
nastave
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Zbirka zadataka za pismeni deo
maturskog ispita iz istorije 12.

Munkatankönyv
munkafüzet

13. szám

Tanulók által fizetendõ díj

Fogyasztói ár

Munkafüzet

1 570

1 860

Munkafüzet

690

840

Munkafüzet

1 300

1 540

Munkafüzet

480

600

Munkafüzet

1 530

1 810

Munkafüzet

690

840

Munkafüzet

880

7 650

Munkafüzet

510

4 240

Munkafüzet

620

11 500

Munkafüzet

580

9 370

Munkafüzet

470

8 940

Munkafüzet

530

10 090

Munkafüzet

530

11 180

Munkafüzet

550

3 690

Munkafüzet
Munkafüzet

1 100
530

8 910
11 180

Munkafüzet

580

8 970

Munkafüzet

1 570

1 900

Munkafüzet

690

890

Munkafüzet

1 300

1 590

Munkafüzet

480

640

Munkafüzet

1 530

1 850

13. szám
Kiadói
kód

NT–32559/E

NT–32574/M
NT–32575/M
NT–32576/M
NT–32577/M
NT–32578/M
NT–32585
NT–32586
NT–32587
NT–32587/M
NT–32588
NT–33308/M
NT–33337/M
NT–33339
NT–33340/M

NT–33342
NT–33343

NT–33343/E

NT–33344

NT–33344/E

NT–33345

NT–33345/E

NT–33347/F
NT–33348/F
NT–33349/M

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
Cím

Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Rešenja pismenih zadataka za
polaganje mature iz istorije 12. godina
nastave
Vesna Èaplar: Vebanka uz bukvar 2.
Zlata Jukiæ: Hajde da uèimo srpski jezik 3.
Krisztina Bekic: Radna sveska uz èitanku 5.
Julijana Kotorèeviæ-Andrea Mešter: Radna
sveska uz èitanku 7.
Jasmina Stankoviæ: Srpska gramatika – radna
sveska 5.
Hartdégenné Rieder Éva: Upoznaj svoju
okolinu 1/I
Hartdégenné Rieder Éva: Upoznaj svoju
okolinu 1/II
Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/I
Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/M.
Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/II
Lucia Borza: Limba românã. Caiet de
scriere 1.
Mihaela Bucin-Florica Szántó: Limba românã
5. Caiet de lucrãri
Nagy Attiláné-Palócz Ferencné: Abilitãþi
practice. Clasa 1.
Hartdégenné Rieder Éva- Dr. Köves JózsefRugli Ilona: Cunoºtinþe despre naturã 5.
Caietul elevului
Nagy Attiláné-Palócz Ferencné: Abilitãþi
practice. Clasa 2
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Culegere de teste pentru noul sistem
de bacalaureat. Anii 9–10
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Rezolvarea testelor din culegerea de
teste pentru bacalaureatul la istorie cuprinse
în volumul anilor 9–10
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Culegere de teste pentru noul sistem
de bacalaureat. Anul al 11-lea
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Rezolvarea testelor din culegerea de
teste pentru bacalaureatul la istorie cuprinse
în volumul anului al 11-lea
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Culegere de teste pentru noul sistem
de bacalaureat. Anul al 12-lea
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Rezolvarea testelor din culegerea de
teste pentru bacalaureatul la istorie cuprinse
în volumul anului al 12-lea
Horváth Péter-Hámori Péter: Istorie 5. Teste
recapitulative
Csepela Jánosné: Istorie 6. Teste
recapitulative
Tamasics Katalin: Geografia continentelor.
Caietul elevului

Munkatankönyv
munkafüzet
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Tanulók által fizetendõ díj

Fogyasztói ár

Munkafüzet

690

890

Munkafüzet
Munkafüzet
Munkafüzet
Munkafüzet

550
550
550
550

4 700
4 360
5 490
6 610

Munkafüzet

550

4 700

Munkafüzet

560

6 730

Munkafüzet

560

6 730

Munkafüzet
Munkafüzet
Munkafüzet
Munkafüzet

1 000
730
1 000
630

10 000
12 530
10 000
3 190

Munkafüzet

570

6 190

Munkafüzet

490

5 670

Munkafüzet

530

9 080

Munkafüzet

550

6 000

Munkafüzet

1 570

1 860

Munkafüzet

690

850

Munkafüzet

1 300

1 550

Munkafüzet

480

610

Munkafüzet

1 530

1 820

Munkafüzet

690

850

Feladatlap

620

4 590

Feladatlap

620

4 590

Munkatankönyv

620

7 260
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Kiadói
kód

Cím

NT–34198/1
NT–34199/1

Edina Rieder-Erdõfy: Deutsch 3.
Edina Rieder-Erdõfy: Rund um das Jahr.
Lesebuch
NT–34207/1
Maria Becze-Tóth: Lesebuch 4.
NT–34251
Gerhard Dorn – Wolfgang Goldhammer: Wie
spricht der Geograph über...?
NT–34252/M
Száray Miklós: Geschichte. Arbeitsheft I.
NT–34261
Wolfgang Goldhammer: Ungarn unter der
Lupe
NT–34262/M/2 Edina Rieder-Erdõfy: Alle machen mit!
Arbeitsheft 1.
NT–34265
Gálné Domoszlai Erika: Umweltkunde 1.
NT–34266/M
Edina Rieder-Erdõfy: Alle machen mit!
Arbeitsheft 2.
NT–34269/M
Edina Rieder-Erdõfy: Alle machen mit!
Arbeitsheft 3.
NT–34271/M
Éva Rieder -Hartdégen: Naturkunde
Arbeitsheft 5.
NT–34271/II/M Katalin Radnai: Erdkunde für die 5. Klasse
der Grundschule
NT–34273/M
Edina Rieder-Erdõfy: Alle machen mit!
Arbeitsheft 4.
NT–34277
Mária Péter-Faidt – Erzsébet Knipf: Mach
mit! 6.
NT–34284/M
Éva Rieder -Hartdégen: Naturkunde
Arbeitsheft 6.
NT–34285
Õszné Szigeti Vass Erzsébet – Farkas
Brigitta:Umweltkunde 2.
NT–34289
Medgyes Sándorné: Physik 9.
NT–34291

NT–34291/E

NT–34292

NT–34292/E

NT–34293

NT–34293/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Aufgabensammlung für das neue
Abitur im Fach Geschichte. Schriftliche
Prüfung 9.–10. Klasse
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Lösungschlüssel zur
Aufgabensammlung für das schriftliche
Geschichtsabitur zu Band 9–10
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Aufgabensammlung für das neue
Abitur im Fach Geschichte. Schriftliche
Prüfung 11. Klasse
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Lösungschlüssel zur
Aufgabensammlung für das schriftliche
Geschichtsabitur zu Band 11.
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Aufgabensammlung für das neue
Abitur im Fach Geschichte. Schriftliche
Prüfung 12. Klasse
Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Lösungschlüssel zur
Aufgabensammlung für das schriftliche
Geschichtsabitur zu Band 12.

Munkatankönyv
munkafüzet
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Tanulók által fizetendõ díj

Fogyasztói ár

Munkatankönyv
Munkatankönyv

630
770

710
820

Munkatankönyv
Munkafüzet

630
380

870
970

Munkafüzet
Munkafüzet

800
670

2 500
3 220

Munkafüzet

770

820

Munkafüzet
Munkafüzet

350
870

3 710
870

Munkafüzet

530

690

Munkafüzet

530

2 360

Munkafüzet

680

2 520

Munkafüzet

530

760

Munkafüzet

770

1 950

Munkafüzet

590

2 800

Munkafüzet

1 620

1 620

Tankönyv+
munkafüzet
Munkafüzet

860

10 750

1 570

1 830

Munkafüzet

690

820

Munkafüzet

1 300

1 510

Munkafüzet

480

570

Munkafüzet

1 530

1 780

Munkafüzet

690

820
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II. A tankönyvjegyzéken szereplõ nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismereti,
valamint a kisebbségi nyelvû egyéb közismereti tankönyvek fogyasztói ára
Konsept-H Kiadó:
2081 Piliscsaba, Fõ út 194.
Kontakt személy: Simon István ügyvezetõ
Tel.: 26 373 367
Raktári
száma

KT–0320/N
KT–0601/A
KT–0605
KT–0612
KT–1202
KT–1204
KT–1206
KT–1301/A
KT–1302/A
KT–1303/A
KT–1304/A
KT–1207/A

Címe

Abituraufgabensammlung. Mathematik I., (Egységes érettségi
feladatgyûjtemény. Matematika I.)
Liedersammlung 1–4.
Beás–magyar, magyar–beás szótár
Cigány népismereti tankönyv 7–12. o.
Písmenká sú ako deti
Svet je nádherná kníha
Do srdca vloz
Kombi Spielheft. Lesebuch
Kombi Mini. Lesebuch
Kombi Midi. Lesebuch
Kombi Maxi. Lesebuch
Bunte Wlt. Lesebuch 2.

Tankönyv

Fogyasztói ár

tankönyv

5 800

tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv

1 650
2 030
2 200
3 400
3 500
3 200
1 780
2 230
2 650
2 650
1 750

SikerX Bt:
1095 Budapest, Mester u. 53–55.
Kontakt személy: Csipka Rozália ügyvezetõ
Tel: 06 30 620 5379
Tel., Fax.: 06 1 708 4483
Kiadóikód

Cím

Tankönyv

Fogyasztói ár

MI–0001

Horváth – Kme -Pecsenya – Pestiová: Szlovák nyelv – Slovenský jazyk

tankönyv

7 102

MI–0009
MI–0004
MI–0041
MI–0043
MI–0027
MI–0045
MI–0039
MI–0038

Fazekas Sándorné dr.: Poï sa hra
Fazekas Sándorné dr.: Kde bolo, tam bolo
Kraszlán Erika: Slovenèina 6.
Kraszlán Erika: Slovenèina 7.
Fazekas Sándorné dr.: Domovina moja
Kraszlán Erika: Slovenèina 8.
Kraszlán Erika: Slovenèina 5
Fazekas Sándorné dr.: Cestièka belavá. Èítanka 2.

tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv

11 993
8 101
6 000
6 500
7 922
6 000
6 000
7 102
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Croatika Kulturális, Információs és Kiadó Kht.
1065 Budapest, Nagymezõ utca 49.
Kontakt személy: Horváth Csaba ügyvezetõ igazgató
Tel.: 1 269 1974
Kiadói
kód

CT–5111
CT–5112
CT–5113
CT- 5114
CT–6111
CT–3117
CT–3122
CT–3115
CT–3123
CT–3118
CT–3120
CT–1131
CT–1132
CT–1133
CT–1122
CT 1123
CT–1120
CT–1121
CT–1135

Cím

Nagyné Szabó Antigoné:
Görög népismeret 1–4.
Agárdi Elektra: Görög nyelv 3–4.
Janakakisz Nóra: Görög nyelv 9–12.
Dr. Partics Krisztina: Görög olvasókönyv 5–6.
Juricskay Istvánné – Szabeva Ajsza: Bolgár népismeret
Valerija Perger: Pozdravljena, slovenšèina! 5.
Valerija Perger: Pozdravljena, slovenšèina 6.
Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén: Igraje v slovenšèino 2.
Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén: Z dobro voljo
v slovenscino 3.
Glanz Lászlóné: Berilo 9.
Glanz Lászlóné: Berilo 10.
Torjánácz Anna: Slikovnica 1.
Torjánácz Anna: Moj hrvatski 2.
Tislér Jolán: Moj hrvatski. 5.
Stipan Panèiæ: Pjesmarica 3.
Stipan Panèiæ: Pjesmarica 4.
Stipan Panèiæ: Pjesmarica 1.
Stipan Panèiæ: Pjesmarica 2.
Páncsity István: Pjesmarica 5.

Tankönyv

Fogyasztói ár

tankönyv

14 000

tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv

15 000
15 000
15 000
15 000
13 000
12 000
11 500
11 000

tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv

11 000
10 000
10 500
10 500
10 500
10 500
12 000
10 500
10 500
11 500

Grimm Könyvkiadó Kft.
6725 Szeged, Petõfi S. sugárút 43.
Kontakt személy: Kothencz Éva értékesítési munkatárs
Tel.: 62 557 861 Fax: 62 557 862
Kiadói kód

MG–64554

Szerzõ, Cím

Radnai Katalin: Erdkunde für die 6. Klasse

Tankönyv
munkafüzet

tankönyv

Fogyasztói ár

2 500

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.
Kontakt személy: dr. Takács Edit fõszerkesztõ
Tel.: 1 460 1800/245 Fax: 1 460 1852
Kiadói kód

Cím

Tankönyv

Fogyasztói ár

NT–30305/3

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 5.

Tankönyv

9 000

NT–30308/2

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 6.

Tankönyv

5 480

NT–30314/1

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 7.

Tankönyv

9 710

NT–30316/2

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 8.

Tankönyv

3 380

NT–30318/1

Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 6.

Tankönyv

7 290

NT–30331/2

Miloslava Némethová: Obrázková slovenèina 1.

Tankönyv

11 960

NT–30336

C. Neményi Eszter – Káldi Éva: Matematika 4.

Tankönyv

16 500

NT–30342/1

Miloslava Némethová: Obrázkový slovenèina 2.

Tankönyv

10 280
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Kiadói kód

Cím

Tankönyv

Fogyasztói ár

NT–30351/2

Miloslava Némethová: Slovenèina 3.

Tankönyv

10 000

NT–30361/1

Závodszky Géza: Dejepis 11.

Tankönyv

16 000

NT–30370/2

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 9–10.

Tankönyv

8 280

NT–30390

Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 9.

Tankönyv

7 700

NT–30391

Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej litaratúry 9.

Tankönyv

6 720

NT–30392

Mária Sutyinszká: Uèíme sa po slovensky 1–4.

Tankönyv

10 940

NT–30398

Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 10.

Tankönyv

7 110

NT–30399

Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 10.

Tankönyv

6 700

NT–30402/1

Mária Jakabová: Slovenský jazyk 9.

Tankönyv

10 000

NT–30403/1

Mária Jakabová: Slovenský jazyk 10.

Tankönyv

7 830

NT–30404

Dr. Bernek Ágnes – Sárfalvi Béla: Geográfia 10.

Tankönyv

11 180

NT–30405

Horváth Péter – Hámori Péter: Dejepis 6.

Tankönyv

20 000

NT–30407

Oláh Zsuzsa: Biológia 10.

Tankönyv

17 000

NT–30408

Tamasics Katalin: Zemepis kontinentov 7.

Tankönyv

17 000

NT–30409

Hartdégenné Rieder Éva: Prírodopis 4.

Tankönyv

11 180

NT–30414

Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 11.

Tankönyv

3 190

NT–30415

Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 11.

Tankönyv

3 520

NT–30416

Kaposi József – Száray Miklós: Dejepis 12.

Tankönyv

19 620

NT–30417

Nemerkényi Antal – Bora Gyula – Tamasics Katalin: Zemepis 8.

Tankönyv

12 880

NT–30418

Asztalos Gyuláné – Dr. Franyó István: Biológia 7

Tankönyv

14 160

NT–30419

Nagy Attiláné- Palócz Ferencné: Technika a spôsob ivota 3.

Tankönyv

7 890

NT–30420

Száray Miklós: Dejepis 9.

Tankönyv

17 900

NT–30421

C. Neményi Eszter – Wéber Anikó: Matematika 3.

Tankönyv

11 580

NT–30424

Száray Miklós: Dejepis 10.

Tankönyv

18 740

NT–30425

Anna Kondacsová – Monika Szabová – Erika Kraszlánová: Slovenská Tankönyv
vzdelanos 7–8.

3 330

NT–30426

Anna Kondacsová – Monika Szabová – Erika Kraszlánová: Slovenská Tankönyv
vzdelanos 5–6.

3 330

NT–30427

Helméczy Mátyás: Dejepis 7.

Tankönyv

18 000

NT–30429

Horváth Péter: Dejepis 5.

Tankönyv

13 580

NT–30434

Marta Palmaiová: Hudobná výchova 1.

Tankönyv

4 470

NT–30435

Marta Palmaiová: Hudobná výchova 2.

Tankönyv

4 470

NT–30439

Békési – Fried – Korándi – Paróczay – Számadó – Tamás:
Matematika 5.

Tankönyv

15 680

NT–30439/F

Békési – Fried – Korándi – Paróczay – Számadó – Tamás:
Matematika 5. Zbierka

Feladatgyûjtemény

9 370

NT–31491/1

Helméczy Mátyás: Povijest 7.

Tankönyv

18 500

NT–31498/1

Závodszky Géza: Povijest III.

Tankönyv

15 200

NT–31503

Melania-Larisa Fabèiè: Slovensko-madarski slikovni slovar 1–4.

Tankönyv

11 180

NT–31511/1

Nemerkényi Antal – Sárfalvi Béla: Fizièka geografija 9.

Tankönyv

17 000

NT–31534

Marta Mészáros – ivko Mandiæ: Rijeè hrvatska Slikovnica 1–4.

Tankönyv

11 180

NT–31543/1

Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Spretne ruke 4.

Tankönyv

11 050

NT–31546

Zlata Gergiè: Pod duginim lukom. Udbenik za 2. razred

Tankönyv

12 800

NT–31548

Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajriæ: Uèimo se hrvatski Èitanka za
4. razred

Tankönyv

11 500

NT–31549

Matilda Bölcs: Antologija hrvatske knjievnosti

Tankönyv

10 000

NT–31554

Zlata Gergiè: U zemlji snova. Udbenik za 3. razred

Tankönyv

11 000

NT–31559

Zlata Gergiè: Mjeseèeva prièa. Udbenik za 4. razred

Tankönyv

13 720
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Tankönyv
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NT–31567

Josip Šibalin: Nazivlje iz povijesti

Tankönyv

NT–31569

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode – udbenik 5.

Tankönyv

7 290
17 000

NT–31571

Horváth Péter: Povijest 5.

Tankönyv

11 180

NT–31572

Josip Šibalin: Vilinska svirala. Hrvatska èitanka 5.

Tankönyv

11 500

NT–31576

Dr. Lénárd Gábor: Biologija za 10. razred

Tankönyv

17 000

NT–31577

Horváth Péter – Hámori Péter: Povijest 6.

Tankönyv

20 000

NT–31578

Josip Šibalin: Pruite dlan – èitanka 6.

Tankönyv

11 500

NT–31579/1

Janja ivkoviæ-Mandiæ: Gramatika hrvatskoga jezika za 5. razred

Tankönyv

9 890

NT–31581

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode – udbenik 6.

Tankönyv

12 890

NT–31582

Janja ivkoviæ-Mandiæ: Gramatika hrvatskoga jezika za 6. razred

Tankönyv

8 650

NT–31588

Janja ivkoviæ-Mandiæ: Gramatika hrvatskoga jezika za 7. razred

Tankönyv

7 650

NT–31589

Füsi-Mészáros-Nagy-Nagy-Rugli-Tóth-Udvarhelyi-Vízvári:
Zemljopis 7, udbenik

Tankönyv

12 880

NT–31590

Probáld Ferenc: Regionalna geografija

Tankönyv

15 680

NT–31591

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje priroda 4.

Tankönyv

14 000

NT–31592

Száray Miklós-Kaposi József: Povijest 12.

Tankönyv

20 000

NT–31594

Nagy Vendelné – Rugli Ilona – dr. Udvarhelyi Károly: Zemljopis 8.

Tankönyv

14 470

NT–31597

Helméczy Mátyás: Povijest 8.

Tankönyv

14 640

NT–32502/1

Sneana Došiæ-Pavle Iliæ: Èarolije vragolije 2.

Tankönyv

11 180

NT–32503/1

Sneana Došiæ-Pavle Iliæ: Tajne beskrajne 3.

Tankönyv

11 180

NT–32503/F

Sneana Došiæ-Pavle Iliæ: Umilna reè maternja 3.

Tankönyv

6 710

NT–32504/1

Sneana Došiæ-Pavle Iliæ: Zlatne rukoveti 4.

Tankönyv

11 130

NT–32504/F

Sneana Došiæ-Pavle Iliæ: Jezik naš blagorodni 4.

Tankönyv

8 850

NT–32519

Nemerkényi Antal: Fizièka geografija 9.

Tankönyv

11 180

NT–32534

Cveta Vukoviæ: Školski reènik iz istorije 5–8.

Tankönyv

11 500

NT–32536

Eva Hartdegen-Joef Keveš: Poznavanje prirode 5.

Tankönyv

11 180

NT–32542

Milan Nedeljkov: Školski reènik iz fizike 5–8.

Tankönyv

11 000

NT–32546

Zlata Jukiæ: Korak po korak 1.

Tankönyv

11 180

NT–32547

Mirjana Burzan-Nevenka Belajski-Biljana Maksimoviæ: Zlatna reè 5.

Tankönyv

11 180

NT–32551

Dr Petar Miloševiæ-dr Predrag Stepanoviæ: Knjievnost 9.

Tankönyv

15 620

NT–32552

Dr Petar Miloševiæ-dr Predrag Stepanoviæ: Hrestomatija 9.

Tankönyv

9 470

NT–32554

Lénárd Gábor: Biologija 10.

Tankönyv

15 000

NT–32555

Dr Petar Miloševiæ: Knjievnost 10.

Tankönyv

16 500

NT–32556

Dr Petar Miloševiæ: Hrestomatija 10.

Tankönyv

15 000

NT–32560

Száray Miklós: Istorija 9.

Tankönyv

25 000

NT–32572

Szabó Péter – Závodszky Géza: Istorija 10.

Tankönyv

25 000

NT–32574

Vesna Èaplar: Bukvar 2.

Tankönyv

14 740

NT–32575

Zlata Jukiæ: Hajde da uèimo srpski jezik 3.

Tankönyv

12 220

NT–32576

Krisztina Bekic: Èitanka 5.

Tankönyv

14 740

NT–32577

Julijana Kotorèeviæ-Andrea Mešter: Èitanka 7.

Tankönyv

15 580

NT–32578

Jasmina Stankoviæ: Srpska gramatika 5.

Tankönyv

10 290

NT–32579

Kaposi József- Száray Miklós: Istorija 12.

Tankönyv

21 630

NT–32584

Száray Miklós: Istorija 11.

Tankönyv

19 900

NT–32700

Rosica Penkova-Katus Elvira: Bolgarski ezik 0.

Tankönyv

11 180

NT–32701

Rosica Penkova: Bolgarski ezik 9.

Tankönyv

16 740

NT–33282/1

Kis Józsefné: Culegere de cîntece 7–8.

Tankönyv

11 000

NT–33308

Lucia Borza: Abecedar si carte de citire. Limba românã.Prima mea
carte

Tankönyv

10 890
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Tankönyv

Fogyasztói ár

NT–33313

Mihaela Bucin-Florica Szántó: Limba românã. A doua mea carte

Tankönyv

12 870

NT–33316

Viorica Orosz Fábián: Lecturi literare pentru clasele 2–4

Tankönyv

14 230

NT–33317/1

Iulia Olteanu: Literatura românã. Culegere de texte literare pentru
clasele 5–8

Tankönyv

4 000

NT–33318

Lucia Borza: Cunoºtinþe de gramaticã. Manual pentru ºcolile generale

Tankönyv

4 540

NT–33321

Lucia Borza: Román nyelvkönyv

Tankönyv

5 310

NT–33322

Mihaela Bucin – Florica Szántó: Limba românã. A treia mea carte

Tankönyv

10 860

NT–33330

Mihai Cozma: Limba românã. Cunoºtinþe generale. Foneticã.
Lexicologie. Gramaticã

Tankönyv

11 210

NT–33333

Marta Mészáros – Viorica Orosz Fábián: Limba românã. Dicþionar
ilustrat. Vocabular român-maghiar

Tankönyv

8 330

NT–33334

Rodica Müller – Teodor Cosma: Literatura românã. Antologie de texte Tankönyv
literare I.

11 180

NT–33335

Rodica Müller: Literatura românã. Antologie de texte literare II.

Tankönyv

9 940

NT–33337

Mihaela Bucin – Florica Szántó:Limba românã 5.

Tankönyv

NT–33340

Hartdégenné Rieder Éva – Dr. Köves József – Rugli Ilona: Cunoºtinþe Tankönyv
despre naturã 5.

17 000

NT–33341

Hartdégenné Rieder Éva – Dr. Köves József – Rugli Ilona: Cunoºtinþe Tankönyv
despre naturã 6.

14 320

NT–33346

Kaposi József – Száray Miklós: Istorie 12.

Tankönyv

21 000

NT–33347

Horváth Péter: Istorie 5.

Tankönyv

17 050

NT–33348

Horváth Péter – Hámori Péter: Istorie 6.

Tankönyv

17 160

NT–33349

Tamasics Katalin: Geografie 7.

Tankönyv

15 680

NT–33350

Nemerkényi Antal – Sárfalvi Béla: Geografie fizicã generalã 9.

Tankönyv

17 790

NT–33351

Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Abilitãþi practice. Clasa a 3-a

Tankönyv

8 050

NT–33352

Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Abilitãþi practice. Clasa a 4-a

Tankönyv

9 740

NT–33353

Száray Miklós: Istorie 9.

Tankönyv

18 740

NT–33354

Mihaela Bucin – Florica Szántó: Cunoºtinþe de culturã si civilizaþie
româneascã. Manual pentru clasele 5–8

Tankönyv

6 210

NT–33356

Helméczy Mátyás: Istorie 7.

Tankönyv

18 740

NT–34192/1

Heves Ferenc: Musik 1–2.

Tankönyv

1 790

NT–34197/1

Heves Ferenc: Musik 3–4.

Tankönyv

1 530

NT–34213/1

Theresia Klinger: Deutsch 5.

Tankönyv

830

NT–34214/1

Maria Mirk: Rund um die Welt 5.

Tankönyv

830

NT–34215/1

Heves Ferenc: Musik 5–6.

Tankönyv

1 210

NT–34220/1

Theresia Klinger: Deutsch 6.

Tankönyv

830

NT–34221/1

Maria Mirk: Rund um die Welt 6.

Tankönyv

830

NT–34225/1

Heves Ferenc: Musik 7–8.

Tankönyv

2 580

NT–34226/1

Edina Rieder Erdõfy: Lesebuch 7.

Tankönyv

3 920

NT–34227/1

Edina Rieder Erdõfy:Deutsch 7.

Tankönyv

760

NT–34242/1

Helméczy Mátyás: Geschichte 7.

Tankönyv

9 680

NT–34244/1

Helméczy Mátyás: Geschichte 8.

Tankönyv

9 480

NT–34245/1

Nemerkényi Antal – Sárfalvi Béla: Allgemeine Physische Geographie

Tankönyv

3 000

NT–34246/1

Bora Gyula – Nemerkényi Antal: Ungarns Geographie

Tankönyv

10 280

NT–34250/1

Knipf Erzsébet – Vágyi Vata: Wortschatztruhe

Tankönyv

8 590

NT–34254/1

Oláh Zsuzsa: Biologie 11.

Tankönyv

10 610

NT–34255/1

Oláh Zsuzsa: Biologie 10.

Tankönyv

5 540

NT–34262

Edina Rieder Erdõfy: Alle machen mit! 1.

Tankönyv

1 150

NT–34264

Ede Herger: Deutsche Grammatik in Tabellen

Tankönyv

4 180

6 990
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Tankönyv
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NT–34266/1

Edina Rieder Erdõfy: Alle machen mit! 2.

Tankönyv

1 550

NT–34267

Probáld Ferenc: Regionale Geographie

Tankönyv

2 250

NT–34269

Edina Rieder Erdõfy: Alle machen mit! 3.

Tankönyv

1 110

NT–34271/I

Katalin Radnai: Naturkunde 5.

Tankönyv

3 540

34271/II/1

Katalin Radnai: Erdkunde für die 5. Klasse der Grundschule

Tankönyv

6 470

NT–34273

Edina Rieder Erdõfy: Alle machen mit! 4.

Tankönyv

1 290

NT–34278

Meisterfeld – Scheyhing – Szabadpos – Englender: Bunte Erde I.

Tankönyv

1 920

NT–34279

Knipf Erzsébet: Von Wort zu Wort

Tankönyv

6 980

NT–34280

Bernd Meisterfeld – Michael Szabados: Bunte Erde II.

Tankönyv

1 890

NT–34282

Büki – Zwickl – Venter – Weigert: Anthologie I.

Tankönyv

1 630

NT–34284

Éva Rieder Hartdégen: Naturkunde 6.

Tankönyv

5 830

NT–34288

Büki – Zwickl – Venter – Weigert: Anthologie II.

Tankönyv

1 750

NT–34294

Medgyes Sándorné: Physik 10.

Tankönyv

11 140

NT–34295

Medgyes Sándorné: Physik 11.

Tankönyv

13 160

NT–34296

Száray Miklós-Kaposi József: Geschichte 12.

Tankönyv

16 320

NT–34297

Száray Miklós: Geschichte 9.

Tankönyv

14 300

NT–34298

Horváth Péter: Geschichte 5.

Tankönyv

12 100

NT–34300

Száray Miklós: Geschichte 10.

Tankönyv

18 480

NT–34301

Horváth Péter – Hámori Péter: Geschichte 6.

Tankönyv

14 300

NT–35106

Izbor pesmi 1–2.

Tankönyv

13 000

NT–35107

Izbor pesmi 3–4.

Tankönyv

11 000

NT–35108

Izbor pesmi 5–6.

Tankönyv

11 000

NT–36002

Nagyné Szabó Antigoné: Görög olvasókönyv 1–2.

Tankönyv

14 460

III. A tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 24. § (5) bekezdése alapján kiadott nemzetiségi tankönyvek, valamint
munkatankönyvek és munkafüzetek tanulói térítési díja és fogyasztói ára
SikerX Bt:
1095 Budapest, Mester u. 53–55.
Kontakt személy: Csipka Rozália ügyvezetõ
Tel.: 06 30 620 5379
Tel., Fax.: 06 1 708 4483
Kiadói kód

MI–0003
MI–0023
MI–0012
MI–0031
MI–0034
MI–0035
MI–0036

Szerzõ, Cím

Fazekas Sándorné dr: Slovenèina – Kezdõk
és középhaladók szlovák nyelvkönyve
Kraszlán Erika: Èitanka 7.
Fazekas Sándorné dr: Cestièka belavá
Kraszlán Erika: Èitanka 8.
Kraszlán Erika: Èitanka 5.
Kraszlán Erika: Èitanka 6.
Monika Glücková-Szabóová: Slovenská
vzdelanos (Népismeret)

Tankönyv

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

tankönyv

–

3 286

tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv

–
–
–
–
–
–

6 300
7 715
6 279
5 271
5 859
8 600
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Croatika Kulturális, Információs és Kiadó Kht.
1065 Budapest, Nagymezõ utca 49.
Kontakt személy: Horváth Csaba ügyvezetõ igazgató
Tel.: 1 269 1974
Kiadói kód

CT 3128
CT–4111
CT–4112
CT–4113

Szerzõ, Cím

László Domján: Priroènik
Veronica Garami: Cînt ºi muzicã 3–4.
Veronica Garami – Gh. Flueraº: Cînt ºi
muzicã 5.
Veronica Garami – Gh. Flueraº: Cînt ºi
muzicã 6.

Tankönyv

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

tankönyv
tankönyv
tankönyv

2 500
9 000
9 000

tankönyv

9 000

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.
Kontakt személy: dr. Takács Edit fõszerkesztõ
Tel.: 1 460 1800/245 Fax: 1 460 1852
Kiadói kód

Cím

NT–30312/1
Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 5.
NT–30312/M/1 Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo
slovenského jazyka 5.
NT–30313/1
Mária Jakabová: Èítanka 5.
NT–30317/1
Mária Jakabová: Èítanka 6.
NT–30318/M/1 Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo
slovenského jazyka 6.
NT–30320/1
Mária Jakabová: Literárna výchova 7.
NT–30324/1
Mária Jakabová: Literárna výchova 8.
NT–30336/M
Káldi Éva – Varga Tamás: Pracovný zošit z
matematiky 4.
NT–30380
Helméczy Mátyás: Dejepis 8
NT–30385
Hartdégenné Rieder Éva – Köves József:
Prírodopis 5.
NT.30396
Nemerkényi Antal – Sárfalvi Béla: Geográfia
9.
NT–31447/M/1 Suták Mihályné – Varga Tamás: Radna
biljeznica iz matematike 3.
NT–31470
C. Neményi Eszter – Suták Mihályné:
Matematika 3. razred
NT–31538
Mario Jerkiæ – Ladislav Romac: Zbirka
struènih izraza iz zemljopisa
NT–31539
Anica Petreš-Németh: Zbirka struènih izraza
iz biologije
NT–31545
Bora Gyula–Nemerkényi Antal: Geografija
Maðarske
NT–31550
Gyõrvári Gábor: Zbirka struènih izraza iz
informatike i raèunalstv
NT–31551
Száray Miklós: Povijest 9
NT–31553
Bernek Ágnes – Sárfalvi Béla: Drustvena
geografija za gimnazije
NT–31556
Gyõrvári Gábor: Nazivlje iz matematike
NT–31566
Szabó Péter: Povijest 10.
NT–31579/M
Janja ivkoviæ-Mandiæ: Vjebenica iz
gramatike hrvatskoga jezika 5.

Tankönyv
munkafüzet

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

Tankönyv
Munkafüzet

–
770

8 900
8 405

Tankönyv
Tankönyv
Munkafüzet

–
–
560

10 000
10 000
8 000

Tankönyv
Tankönyv
Munkafüzet

–
–
740

10 000
10 000
740

Tankönyv
Tankönyv

–
–

6 670
11 000

Tankönyv

–

11 200

Munkafüzet

650

10 000

Tankönyv

–

10 000

Tankönyv

–

3 810

Tankönyv

–

3 280

Munkatankönyv

740

5 550

Tankönyv

–

3 810

Tankönyv
Tankönyv

–
–

8 240
6 100

Tankönyv
Tankönyv
Munkafüzet

–
–
770

3 810
7 290
7 950

1378
Kiadói kód

NT–32500
NT–32512
NT–32522
NT–32528
NT–32535
NT–32539
NT–33325
NT–33331
NT–33332/1

NT–33338
NT–33341/M

NT–34189/3
NT–34206/1
NT–34212
NT–34230
NT–34230/M
NT–34232
NT–34233
NT–34233/M
NT–34235
NT–34238/1
NT–34239
NT–34240
NT–34240/M
NT–34249
NT–34257/M
NT–34258
NT–34260
NT–34263
NT–34270
NT–34272
NT–34274
NT–34275
NT–34276

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
Cím

Georgije Mesaros: Slikovnica 1–4.
Szabó Péter: Istorija 6.
Helméczy Mátyás: Istorija 6.
Radmila Pejovic: Nije Nego 5–8.
Dr Jovanka Lastiæ: Školski reènik iz biologije
5–8.
Csákány Antalné – Károlyházy Frigyes –
Sebestyén Zoltán: Fizika 7.
Helméczy Mátyás: Istorie 8.
Liana Pop: Dezvoltarea competenþei de
comunicare în limba românã
I. Mureøanu – V. Moldovan – M. Gurzãu
Ceglédi: Cunoºtinþe de culturã si civilizaþie
româneascã
Lucia Borza: Cunoºtinþe despre românii din
Ungaria. Manual pentru clasele 1–4
Hartdégenné Éva – Dr. Köves József:
Cunoºtinþe despre naturã. Caiet de lucrãri
pentru clasa a 6-a
Maria Bencze-Tóth: Deutsch 8
Edina Rieder-Erdõfy: Deutsch 4
Heves Ferenc: Geographische und
wirtschaftskundliche Fachausdrücke 6–8
Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly:
Geographie 6
Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly:
Geographie Arbeitsheft 6.
Regine Horváth: Lesebuch 8
Füsi-Mészáros-Nagy-Tóth-Vízvári:
Geographie 7
Füsi-Mászáros-Nagy-Tóth-Vízvári:
Geographie Arbeitsheft 7.
Závodszky Géza: Geschichte 11
Meisterfeld-Scheyhing-Szabados-Englender:
Bunte Erde
Hollós Lajos: Musik 9–12
Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly:
Geographie 8
Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly:
Geographie Arbeitsheft 8.
Dr. József Farkas: Technische Fachausdrücke
Farkas Józsefné: Unsere Feste. Arbeitsheft
Edina Rieder Erdõfy: Kinderstimmen
Monika Jäger-Manz: „Ich sag’ dir was!”
János Almási: Geschichte der Deutschen in
Ungarn
Márkus – Buglák – Bankó: Arbeitsbuch für
Literaturunterricht 11–12.
Szabadka Zita: Mal anders
Katharina Donovald: Volkskunde 1–4
Eva Angeli: Volkskunde 5–6
Takács – Böröczki – Borda: Mach mit! 5.

Tankönyv
munkafüzet
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Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Munkafüzet
Tankönyv

–
–
–
480
–

11 190
5 550
6 670
6 170
10 440

Tankönyv

–

515

Tankönyv
Munkatankönyv

–
330

6 670
3 810

Tankönyv

–

6 170

Tankönyv

–

7 680

Munkafüzet

620

5 600

Tankönyv
Munkatankönyv
Tankönyv

–
770
–

2 860
2 860
4 200

Tankönyv

–

8 910

Munkafüzet

560

4 700

Tankönyv
Tankönyv

–
–

2 220
10 000

Munkafüzet

560

4 700

Tankönyv
Tankönyv

–
–

3 350
5 550

Tankönyv
Tankönyv

–
–

5 210
5 440

Munkafüzet

560

4 700

Tankönyv
Munkafüzet
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv

–
350
–
–
–

4 430
1 670
2 220
1 670
3 350

Munkatankönyv

1 040

2 250

Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Munkatankönyv

–
–
–
570

11 540
6 160
6 160
1 250
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IV. A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 3. § (3) bekezdés b) pontja szerint – az oktatási
és kulturális miniszter és a tankönyvkiadók közötti megállapodás alapján – 2010. szeptemberéig megjelenõ
nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismereti, valamint a kisebbségi nyelvû egyéb közismereti
tankönyvek fogyasztói ára, valamint munkafüzetek tanulói térítési díja és fogyasztói ára
Konsept-H Kiadó:
2081 Piliscsaba, Fõ út 194.
Kontakt személy: Simon István ügyvezetõ
Tel.: 26 373 367
Kiadói kód

KT–0321/N

KT–1201
KT–1201/M

Szerzõ, Cím

Abituraufgabensammlung. Mathematik II.
(Egységes érettségi feladatgyûjtemény.
Matematika II.)
Idem, idem, do skolicky
Idem, idem do skolicky

Tankönyv
munkafüzet

Tanulók által fizetendõ
díj

tankönyv

tankönyv
munkafüzet

Fogyasztói ár

5 800

400

3 000
1 700

Croatika Kulturális, Információs és Kiadó Kht.
1065 Budapest, Nagymezõ utca 49.
Kontakt személy: Horváth Csaba ügyvezetõ igazgató
Tel.: 1 269 1974
Kiadói kód

CT–1111
CT–1111/m
CT–1112
CT–1112/m
CT–1113
CT–1113/m
CT–1114
CT–1114
CT–1115
CT–1115/M
CT–1116
CT–1116/M
CT–1119
CT 1124
CT 1125
CT–1127
CT–1129
CT–1130
CT–1138
CT–1138/M
CT–3111

Szerzõ, Cím

Skrapits Anna – Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 1.
Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna
biljenica 1.
Skrapits Anna – Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 2.
Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna
biljenica 2.
Skrapits Anna – Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 3.
Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna
biljenica 3.
Skrapits Anna – Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 4.
Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna
biljenica 4.
Skrapits Anna – Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 5.
Horváth Csaba: Naš materinski jezik.
Vjezbanica gramatike 5.
Skrapits Anna – Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 6.
Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna
biljenica 6.
Horváth Csaba: Èitanka 2–4.
Horváth Csaba: ÈITANKA 5–6
Horváth Csaba: ÈITANKA 7–8
Frankovics György: Narodopis 1–4.
Frankovics György: Narodopis 7–8.
Heka László: Narodopis 9–10.
Anica Torjanac: Moj hrvatski 3.
Anica Torjanac: Moj hrvatski 3.
Marija Kozar – Francek Mukiæ:
Spoznavanje slovenstva 1–4.

Tankönyv
munkafüzet

Tanulók által fizetendõ
díj

tankönyv
munkafüzet

13 000
700

tankönyv
munkafüzet

700

700

700

tankönyv
tankönyv
tankönyv/
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
munkafüzet
tankönyv

9 500
13 000

600

tankönyv
munkafüzet

9 500
12 000

tankönyv
munkafüzet

9 500
12 000

tankönyv
munkafüzet

9 500
12 500

tankönyv
munkafüzet

Fogyasztói ár

10 500
12 500

600

600

12 000
10 500
12 000
13 000
14 000
10 000
9 000
10 500
10 000
10 500

1380
Kiadói kód

CT–3112
CT–3113
CT–3114
CT–21411
CT–21412
CT–21413
CT–21413/M
CT–21414
CT–21414/M
CT–21415
CT–21415/M
CT–21416
CT–21416/M
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Szerzõ, Cím

Francek Mukiæ – Marija Kozar: Slovenec
sem, tako je mati ïjala
Marija Kozar – Francek Mukiæ:
Spoznavanje slovenstva 7–10.
Cvetko Marieta: Slikanica za pouk
slovenskega jezika 1. osztály
Galambos Vera: LOS! Deutsches
Bilderbuch 1. klasse
Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die
1. klasse
Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die
2. klasse
Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die
2. klasse
Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die
3. klasse
Galambos Vera: LOS! Arbeitscheft für die
3. klasse
Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die
4. klasse
Galambos Vera: LOS! Arbeitscheft für die
4. klasse
Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die
5. klasse
Galambos Vera: LOS! Arbeitscheft für die
5. klasse

Tankönyv
munkafüzet

13. szám

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

tankönyv

15 000

tankönyv

11 000

tankönyv

15 500

tankönyv

5 000

munkafüzet

600

tankönyv

5 000
5 000

munkafüzet

700

tankönyv

5 000
5 000

munkafüzet

600

tankönyv

5 000
5 000

munkafüzet

600

tankönyv

5 000
5 000

munkafüzet

600

5 000

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.
Kontakt személy: dr. Takács Edit fõszerkesztõ
Tel.: 1 460 1800/245 Fax: 1 460 1852
Kiadói kód

NT–30329/2
NT–30329/M/2
NT–30335/2
NT–30335/M/2
NT–30374/1
NT–30374/M
NT–30381/1
NT–30381/M
NT–31555/1
NT–31555/M
NT–33273/2
NT–33273/M
NT–33314/1

Szerzõ, Cím

Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 7.
Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo
slovenského jazyka 7.
Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 8.
Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo
slovenského jazyka 8.
Miloslava Némethová: Slovenèina 4.
Miloslava Némethová: Pracovný zošit zo
slovenèina 4.
Kormos Katalin: Svet okolo nás – Moja
èítanka 4.
Kormos Katalin: Pracovný zošit zo moja
èítanka 4.
Zlata Gergiè: Naš lijepi hrvatski.
Gramatika za 3. razred
Zlata Gergiè: Naš lijepi hrvatski.
Gramatika za 3. razred. Radba biljeznica
Mihai Cozma: Cultivarea limbii române
Mihai Cozma: Cultivarea limbii române.
Caietul elevului
Veronica Garami: Cînt ºi muzicã pentru
clasa 1.

Tankönyv
munkafüzet

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

Tankönyv
Munkafüzet

–
630

8 900
8 000

Tankönyv
Munkafüzet

–
630

8 900
8 000

Tankönyv
Munkafüzet

–
630

8 500
7 800

Tankönyv

–

9 560

Munkafüzet

400

7 800

Tankönyv

–

11 900

Munkafüzet

900

9 200

Tankönyv
Munkafüzet

–
670

10 000
8 900

Tankönyv

–

7 200

13. szám
Kiadói kód

NT–33314/M
NT–33315/1
NT–33315/M
NT–34191/2
NT–34191/M
NT–34195/2
NT–34195/M
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Tankönyv
munkafüzet

Szerzõ, Cím

Veronica Garami: Cînt ºi muzicã pentru
clasa 1. Caietul elevului
Veronica Garami: Cînt ºi muzicã pentru
clasa 2.
Veronica Garami: Cînt ºi muzicã pentru
clasa 2. Caietul elevului
Edina Rieder-Erdõfy – Theresia Klinger:
Mein erstes Deutschbuch 1.
Edina Rieder-Erdõfy – Theresia Klinger:
Mein erstes Deutschbuch 1. Arbeitsheft
Theresia Klinger: Mein zweites
Deutschbuch 2.
Theresia Klinger: Mein zweites
Deutschbuch 2. Arbeitsheft
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Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

Munkafüzet

470

6 200

Tankönyv

–

7 200

Munkafüzet

550

6 200

Tankönyv

–

1 800

Munkafüzet

1 110

1 800

Tankönyv

–

1 480

Munkafüzet

970

1 480

Apáczai Kiadó és Könyvterjesztõ Kft.:
9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.
Kontakt személy: Kovács Jánosné alsó tagozatos vezetõ szerkesztõ
Tel.: 95 525 024
Mobil: 36 30 485 4837
Kiadói kód

AP–010908

AP–020901

AP–030908

AP–010909

AP–020902

AP–030909

Tankönyv
munkafüzet

Szerzõ, Cím

Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti tk. 1.
évf. (szlovén)
Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti tk. 2.
évf. (szlovén)
Dr. mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti tk. 3.
évf. (szlovén)
Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti mf. 1.
évf. (szlovén)
Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti mf. 2.
évf. (szlovén)
Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti mf. 3.
évf. (szlovén)

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

tankönyv

–

16 950

tankönyv

–

16 650

tankönyv

–

16 950

munkafüzet

1 440

12 000

munkafüzet

1 500

12 500

munkafüzet

1 560

13 000

9. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez
NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁSOKRÓL
Nemzetiségi feladatok támogatásának igényléséhez
Alulírott ....................................., az ................................. adószámú pályázó törvényes képviselõje (képviseleti jogosultsággal rendelkezõ személy)
a) büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az állami költségvetéssel (az Adóhivatallal, az Illetékhivatallal,
az Egészségbiztosítási Pénztárral, valamint a Vám- és Pénzügyõrséggel) szemben a pályázó szervezetnek nincs lejárt határidej és ki nem egyenlített tartozása;
b) tudomásul veszem, hogy az általam képviselt intézményt/szervezetet 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás
megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve az Áht.

1382
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13. szám

13/A. §-ának (6) bekezdése alapján a támogatások kedvezményezettjét terhelõ köztartozások összege visszatartásra kerülhet. A visszatartás a kedvezményezett támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségeit nem érinti;
c) büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt intézmény/szervezet nem áll csõdeljárás,
felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt; az államháztartás alrendszereibõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és
ki nem egyenlített tartozása nincs;
d) büntetõjogi felelõsségem tudatában vállalom, hogy a támogatás elszámolási határidejének lejártáig bejelentem, ha
az általam képviselt intézmény/szervezet ellen csõd-, végelszámolási, vagy felszámolási eljárás indult, illetve 60 napnál
régebbi köztartozása áll fenn;
e) hozzájárulok, hogy a köztartozások – az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti – figyelemmel kísérése céljából az általam képviselt intézmény/szervezet adószámát, a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.
Budapest, 2010.
P. H.
.......................................
aláírás

10. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez
Nyilatkozat
a rendezett munkaügyi kapcsolatokról nemzetiségi támogatások igényléséhez
Alulírott .................................... (a támogatást igénylõ képviselõje) büntetõjogi felelõsségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
a(z) ...................................................................... (fenntartó, a támogatás igénylõje) megfelel a rendezett munkaügyi
kapcsolatok feltételeinek.
Budapest, 2010.
P. H.
..........................................
aláírás

[A munkáltató munkaügyi kapcsolatrendszere akkor minõsül rendezettnek, ha
a) a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja
alapján a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerýségére vonatkozó rendelkezések megsértése,
b) a Met. 3. §-a (1) bekezdésének l)–n) pontjai alapján, a nála mûködõ szakszervezet, üzemi/közalkalmazotti tanács (üzemi megbízott/közalkalmazotti képviselõ), illetve ezek tisztségviselõjének a Munka Törvénykönyve Második Részében
meghatározott jogai megsértése,
c) a Met. 3. §-a (1) bekezdésének p) pontja alapján, az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló törvény 21. §-ában foglalt rendelkezések
munkáltató általi megsértése a támogatás igénylésének idõpontját megelõzõ két éven belül meghozott jogerõs és végrehajtható határozattal nem került megállapításra.]
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HATÁROZATOK
Az oktatási és kulturális miniszter 2/2010. (III. 17.)
OKM határozata az irányítása alatt mûködõ
költségvetési szervek besorolásáról
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. §
(1)–(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a Kt. 44. § (4)–(5) bekezdésében, valamint a
44. § (11) bekezdésében foglaltakra – az irányításom alatt
mûködõ költségvetési szervek alapító okiratait a Kt. 16. és
18. §-ai alapján a következõk szerint állapítom meg:
I.
1. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Balassi Intézet besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Balassi Intézet egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.
2. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Hagyományok Háza besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézet
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Hagyományok Háza egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.
3. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében az Iparmûvészeti
Múzeum besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) Az Iparmûvészeti Múzeum egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.
4. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat besorolása
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a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.

5. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Ludwig Múzeum –
Kortárs Mûvészeti Múzeum besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat
alapján kerül kiadásra.

6. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Magyar Állami
Operaház Budapest besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézet
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Magyar Állami Operaház Budapest egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján
kerül kiadásra.

7. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Múzeum besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.

8. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
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(2) A Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti
Lektorátus egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.
9. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Magyar Nemzeti
Filmarchívum besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Magyar Nemzeti Filmarchívum egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül
kiadásra.
10. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Magyar Nemzeti
Galéria besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Magyar Nemzeti Galéria egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.
11. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Magyar Nemzeti
Múzeum besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Magyar Nemzeti Múzeum egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.
12. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Magyar Országos
Levéltár besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Magyar Országos Levéltár egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.
13. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Magyar Természettudományi Múzeum besorolása
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a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Magyar Természettudományi Múzeum egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján
kerül kiadásra.

14. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján
kerül kiadásra.

15. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Nemzeti Kulturális
Alap Igazgatósága besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján
kerül kiadásra.

16. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Néprajzi Múzeum
besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Néprajzi Múzeum egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.

17. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében az Országos Idegennyelvû Könyvtár besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
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(2) Az Országos Idegennyelvû Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül
kiadásra.
18. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében az Országos Széchényi Könyvtár besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) Az Országos Széchényi Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül
kiadásra.
19. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat
alapján kerül kiadásra.
20. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Pesti Magyar Színház besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézet
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Pesti Magyar Színház egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.
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a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ költségvetési szerv.
(2) A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár
és Levéltár egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.
23. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Szabadtéri Néprajzi Múzeum egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.
24. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Szépmûvészeti
Múzeum besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Szépmûvészeti Múzeum egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.

II.
25. §
Jelen határozatom az aláírásának napján lép hatályba.
Budapest, 2009. június 30.

21. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Petõfi Irodalmi
Múzeum besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézmény
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Petõfi Irodalmi Múzeum egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.
22. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár besorolása

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

Az oktatási és kulturális miniszter 3/2010. (III. 17.)
OKM határozata a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek besorolásáról
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. §
(1)–(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a Kt. 44. § (4)–(5) bekezdésében, valamint a
44. § (11) bekezdésében foglaltakra – a felügyeletem alá
tartozó költségvetési szervek alapító okiratait a Kt. 16. és
18. §-ai alapján a következõk szerint állapítom meg:

1386

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
I.
1. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében az Eötvös József Fõiskola besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézet
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) Az Eötvös József Fõiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.

2. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Károly Róbert Fõiskola besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézet
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Károly Róbert Fõiskola egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.
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(2) A Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül
kiadásra.
5. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézet
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Magyar Táncmûvészeti Fõiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül
kiadásra.
6. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Nyíregyházi Fõiskola besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézet
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Nyíregyházi Fõiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.

3. §

7. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézet
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Magyar Képzõmûvészeti Egyetem egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül
kiadásra.

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Nyugat-magyarországi Egyetem besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézet
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Nyugat-magyarországi Egyetem egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül
kiadásra.
II.

4. §
8. §
(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem besorolása
a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézet
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

Jelen határozatom az aláírásának napján lép hatályba.
Budapest, 2009. június 30.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló költségvetési szervek alapító okiratai*
A Balassi Intézet alapító okirata
A Hagyományok Háza alapító okirata
Az Iparmûvészeti Múzeum alapító okirata
A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat alapító okirata
A Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum alapító okirata
A Magyar Állami Operaház Budapest alapító okirata
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum alapító okirata
A Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus alapító okirata
A Magyar Nemzeti Filmarchívum alapító okirata
A Magyar Nemzeti Galéria alapító okirata
A Magyar Nemzeti Múzeum alapító okirata
A Magyar Országos Levéltár alapító okirata
A Magyar Természettudományi Múzeum alapító okirata
A Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága alapító okirata
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága alapító okirata
A Néprajzi Múzeum alapító okirata
Az Országos Idegennyelvû Könyvtár alapító okirata
Az Országos Széchényi Könyvtár alapító okirata
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet alapító okirata
A Pesti Magyar Színház alapító okirata
A Petõfi Irodalmi Múzeum alapító okirata
A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár alapító okirata
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum alapító okirata
A Szépmûvészeti Múzeum alapító okirata

Az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alatt álló költségvetési szervek alapító okiratai*
Az Eötvös József Fõiskola alapító okirata
A Károly Róbert Fõiskola alapító okirata
A Magyar Képzõmûvészeti Egyetem alapító okirata
A Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem alapító okirata
A Magyar Táncmûvészeti Fõiskola alapító okirata
A Nyíregyházi Fõiskola alapító okirata
A Nyugat-magyarországi Egyetem alapító okirata

*

Az alapító okiratokat CD lemez tartalmazza, amelyet az Oktatási és Kulturális Közlöny elõfizetõi kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék;
fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357)

1388

Az informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítések szakmai vizsgaelnöki és szakmai szakértõi névjegyzéke
Vizsgaelnöki névjegyzék 2009. 12. 17.
S.sz.

1

3

Arany Zoltán

Ardai Sándor

Avramucz István

Ir.szám

1171

5520

5741

Település

Budapest

Szeghalom

Békéscsaba

Lakcím

Nagyszénás u. 5.

Dózsa György út
27–31. I/10.

Béke út 18/b.

Szakmacsoport

OKJ megnevezés

7. Informatika

Adatelemzõ

7. Informatika

CAD-CAM informatikus

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

7. Informatika

Informatikai statisztikus és gazdasági
tervezõ

7. Informatika

Internetes alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Multimédiafejlesztõ

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Oktatási kommunikációtechnikus

7. Informatika

Szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Web-programozó

7. Informatika

Webmester

7. Informatika

Általános rendszergazda

7. Informatika

Internetes alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Multimédiafejlesztõ

7. Informatika

Oktatási kommunikációtechnikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógépes mûszaki rajzoló

7. Informatika

Web-programozó
Adatbázistervezõ
Általános rendszergazda

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Információrendszer-elemzõ és -tervezõ

7. Informatika

Informatikai statisztikus és gazdasági
tervezõ

7. Informatika

Internetes alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

IT biztonság technikus

7. Informatika

Multimédiafejlesztõ

7. Informatika

Mûszaki informatikus

új

új

új

13. szám

7. Informatika
7. Informatika

Típus

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

2

Név

4

6

Áts László dr.

Bátyai László

Békésiné Szikora Mária

Ir.szám

7625

1134

6775

Település

Pécs

Budapest

Kiszombor

Lakcím

Surányi u. 12/a.

Csángó u. 22. 5/6.

Ady Endre u. 11.

Szakmacsoport

OKJ megnevezés

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Számítógéprendszer-karbantartó

7. Informatika

Szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Web-programozó

7. Informatika

Webmester

7. Informatika

Adatbázistervezõ

7. Informatika

Általános rendszergazda

7. Informatika

CAD-CAM informatikus

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

7. Informatika

Informatikai statisztikus és gazdasági
tervezõ

7. Informatika

Internetes alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Multimédiafejlesztõ

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Számítógéprendszer-karbantartó

7. Informatika

Térinformatikus
Adatbázistervezõ

7. Informatika

Adatelemzõ

7. Informatika

CAD-CAM informatikus

7. Informatika

Designer

7. Informatika

E-játék fejlesztõ

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Internetes alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Multimédiafejlesztõ

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

új

hosszabbítás

új

1389

7. Informatika

Típus

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

5

Név

13. szám

S.sz.

Név

Ir.szám

Település

Lakcím

Szakmacsoport

OKJ megnevezés

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Számítógépes mûszaki rajzoló

7. Informatika

E-learning tananyagfejlesztõ

Típus

Általános rendszergazda

Bertalan Sándor

1124

Budapest

Veréb u. 5.

7. Informatika

Távközlési technikus

új

8

Béres László

1116

Budapest

Hunyadi Mátyás út
11/a.

7. Informatika

Adatbázistervezõ

új

7. Informatika

Adatelemzõ

7. Informatika

Általános rendszergazda

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Információrendszer-elemzõ és -tervezõ

7. Informatika

Informatikai statisztikus és gazdasági
tervezõ

7. Informatika

Internetes alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

9

10

11

Bodnár József

Boros Tibor

Bólya Gábor

2170

4551

9061

Aszód

Nyíregyháza-Oros

Vámosszabadi

Nyár u. 12.

Emlék u. 1/a.

Vámosi krt. 10.

7. Informatika

IT kereskedõ

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Általános rendszergazda

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

7. Informatika

Informatikai mûszerész

7. Informatika

Multimédiafejlesztõ

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógépes mûszaki rajzoló

7. Informatika

Webmester
Adatbázistervezõ
Általános rendszergazda

7. Informatika

CAD-CAM informatikus

7. Informatika

E-learning tananyagfejlesztõ

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

új

új

13. szám

7. Informatika
7. Informatika

új

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

7. Informatika
7

1390

S.sz.

12

14

Czók Tibor Zoltán

Csepiga István Ede

Dallos Gergely

Ir.szám

4034

9026

9700

Település

Debrecen

Gyõr

Szombathely

Lakcím

Csûry Bálint u. 35.

Kertész u. 54.

Szent Gellért u. 47.
IX/39.

Szakmacsoport

OKJ megnevezés

7. Informatika

Internetes alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Multimédiafejlesztõ

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Számítógépes mûszaki rajzoló

7. Informatika

Számítógéprendszer-karbantartó

7. Informatika

Térinformatikus
Adatbázis adminisztrátor
Informatikai alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Informatikai rendszergazda

7. Informatika

Informatikai statisztikus és gazdasági
tervezõ

7. Informatika

Informatikus

7. Informatika

Multimédia-alkalmazás fejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Web-programozó

7. Informatika

Általános rendszergazda

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

7. Informatika

Informatikai mûszerész

7. Informatika

Internetes alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

IT kereskedõ

7. Informatika

Multimédiafejlesztõ

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Számítógéprendszer-karbantartó

7. Informatika

Szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Web-programozó

7. Informatika

Webmester

7. Informatika

Adatbázis adminisztrátor

7. Informatika

CAD-CAM informatikus

7. Informatika

Informatikai rendszergazda

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

új

új

új

1391

7. Informatika
7. Informatika

Típus

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

13

Név

13. szám

S.sz.

Név

Ir.szám

Település

Lakcím

Szakmacsoport

7. Informatika
15

Deák András

1025

Budapest

Barlang u. 21.

16

Demeterné Fekete Marianna

4400

Nyíregyháza

Czóbel Minka út 9.

17

Drávay Csaba

2740

Abony

Bethlen Gábor u. 14.

Fazekas Ildikó Emõke

7630

4032

Pécs

Debrecen

Kakukk u. 20.

Tessedik Sámuel u.
206.

Web-programozó

7. Informatika

Informatikus

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Informatikus

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Adatbázistervezõ

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

7. Informatika

Informatikai mûszerész

7. Informatika

Informatikai statisztikus és gazdasági
tervezõ

7. Informatika

Internetes alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Közösségi informatikai szolgáltató

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Oktatási kommunikációtechnikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Számítógépes mûszaki rajzoló

7. Informatika

Számítógéprendszer-karbantartó

7. Informatika

Távközlési informatikus

7. Informatika

Web-programozó

7. Informatika

Általános rendszergazda

7. Informatika

Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Informatikai mûszerész

7. Informatika

Internetes alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Ipari informatikai technikus

7. Informatika

Multimédiafejlesztõ

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Számítógéprendszer-karbantartó

7. Informatika

Szórakoztatótechnikai mûszerész

7. Informatika

Webmester

7. Informatika

Általános rendszergazda

hosszabbítás
új

új

új

új

13. szám

19

Faránki Gyula

Típus

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

18

OKJ megnevezés

1392

S.sz.

20

22

Horváth Norbert

Illésné Meskó Marianna
Karczub Béla

Ir.szám

9023

4600

1181

Település

Gyõr

Kisvárda

Budapest

Lakcím

Tihanyi Árpád út
55/A. 7/25.

Krucsay út 23.

Barcsay út 38.

Szakmacsoport

OKJ megnevezés

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Információrendszer-elemzõ és -tervezõ

7. Informatika

Informatikai rendszergazda

7. Informatika

Informatikai statisztikus és gazdasági
tervezõ

7. Informatika

Informatikus

7. Informatika

Multimédia-alkalmazás fejlesztõ

7. Informatika

Szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Adatbázistervezõ

7. Informatika

Általános rendszergazda

7. Informatika

CAD-CAM informatikus

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Információrendszer-elemzõ és -tervezõ

7. Informatika

Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

7. Informatika

Internetes alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

IT biztonság technikus

7. Informatika

Multimédiafejlesztõ

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Távközlési informatikus

7. Informatika

Telekommunikációs informatikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó
Általános rendszergazda
CAD-CAM informatikus

7. Informatika

Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

7. Informatika

Informatikai mûszerész

7. Informatika

Ipari informatikai technikus

7. Informatika

IT mentor

7. Informatika

Multimédiafejlesztõ

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

új

bõvítés

új

1393

7. Informatika
7. Informatika

Típus

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21

Név

13. szám

S.sz.

23

25

26

Kiss Attila László

Kiss Zoltán

Koszta Mihály

Kovács Miklós

6728

4031

3534

4450

7400

Település

Szeged

Debrecen

Miskolc

Tiszalök

Kaposvár

Lakcím

Alkotmány u. 116.

Bán u. 6/b.

Gagarin u. 44.

Kölcsey Ferenc u. 42.

Honvéd u. 3.

Szakmacsoport

OKJ megnevezés

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Számítógéprendszer-karbantartó

7. Informatika

Adatbázis adminisztrátor

7. Informatika

CAD-CAM informatikus

7. Informatika

IT kommunikációs szolgáltató

7. Informatika

Informatikai alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Informatikai rendszergazda

7. Informatika

Informatikai statisztikus és gazdasági
tervezõ

7. Informatika

Informatikus

7. Informatika

Multimédia-alkalmazás fejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Telekommunikációs asszisztens

7. Informatika

Web-programozó

7. Informatika

Általános rendszergazda

7. Informatika

Informatikai mûszerész

7. Informatika

Ipari informatikai technikus

7. Informatika

Telekommunikációs asszisztens

7. Informatika

Általános rendszergazda

7. Informatika

Informatikai alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Informatikai rendszergazda

7. Informatika

Informatikus

7. Informatika

CAD-CAM informatikus

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Általános rendszergazda

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

7. Informatika

Informatikai statisztikus és gazdasági
tervezõ

7. Informatika

IT biztonság technikus

7. Informatika

IT mentor

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Web-programozó

7. Informatika

Webmester

7. Informatika

Informatikai mûszerész

Típus

új

új

új

új

új

13. szám

27

Kálmánné Gát Klára

Ir.szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

24

Név

1394

S.sz.

29

30

Ludányi István

Mészáros István

Mihály László

Ir.szám

6725

2100

6800

Település

Szeged

Gödöllõ

Hódmezõvásárhely

Lakcím

Bécsi krt. 20.

Perczel Mór u. 83.

Munkácsy Mihály u. 5.
3/11.

Szakmacsoport

OKJ megnevezés

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

CAD-CAM informatikus

7. Informatika

Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

7. Informatika

Ipari informatikai technikus

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Oktatási kommunikációtechnikus

7. Informatika

Számítógépes mûszaki rajzoló

7. Informatika

Számítógéprendszer-karbantartó

7. Informatika

Távközlési informatikus

7. Informatika

Telekommunikációs informatikus
Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
Informatikai mûszerész

7. Informatika

Ipari informatikai technikus

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Számítógéprendszer-karbantartó

7. Informatika

Távközlési informatikus

7. Informatika

Telekommunikációs asszisztens

7. Informatika

E-learning tananyagfejlesztõ

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

7. Informatika

Informatikai mûszerész

7. Informatika

Ipari informatikai technikus

7. Informatika

Közösségi informatikai szolgáltató

7. Informatika

Multimédiafejlesztõ

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Oktatási kommunikációtechnikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógéprendszer-karbantartó

7. Informatika

Informatikai alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

7. Informatika

Informatikai mûszerész

hosszabbítás

hosszabbítás

új

1395

7. Informatika
7. Informatika

Típus

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

28

Név

13. szám

S.sz.

31

33

Naszári László Zoltán

Nits László

Nyéki Lajos dr.

Ir.szám

7633

9028

9151

Település

Pécs

Gyõr

Abda

Lakcím

Páfrány u. 25.

Szent Imre út 101.

Duna u. 13.

Szakmacsoport

OKJ megnevezés

7. Informatika

Informatikai rendszergazda

7. Informatika

Informatikai statisztikus és gazdasági
tervezõ

7. Informatika

Informatikus

7. Informatika

Általános rendszergazda

7. Informatika

CAD-CAM informatikus

7. Informatika

E-learning tananyagfejlesztõ

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

7. Informatika

Ipari informatikai technikus

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Számítógépes mûszaki rajzoló

7. Informatika

Tartalommenedzser

7. Informatika

Web-programozó

7. Informatika

Webmester

7. Informatika

Adatbázistervezõ

7. Informatika

CAD-CAM informatikus

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

7. Informatika

Internetes alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Multimédiafejlesztõ

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Számítógépes mûszaki rajzoló

7. Informatika

Szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Távközlési informatikus

7. Informatika

Térinformatikus

7. Informatika

Web-programozó

7. Informatika

Webmester
Adatbázistervezõ

7. Informatika

Adatelemzõ

7. Informatika

Általános rendszergazda

új

új

új

13. szám

7. Informatika

Típus

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

32

Név

1396

S.sz.

35

36

Olajos Zsolt

Pintér Zoltán

Rácz Antal

Ir.szám

2112

9028

7624

Település

Veresegyház

Gyõr

Pécs

Lakcím

Pacsirta u. 59.

Új u. 31/a.

Kóczián Sándor u. 7.

Szakmacsoport

OKJ megnevezés

7. Informatika

CAD-CAM informatikus

7. Informatika

E-learning tananyagfejlesztõ

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Információrendszer-elemzõ és -tervezõ

7. Informatika

Infostruktúra menedzser

7. Informatika

Internetes alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Multimédiafejlesztõ

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Web-programozó

7. Informatika

Általános rendszergazda

7. Informatika

Informatikai rendszergazda

7. Informatika

Informatikai statisztikus és gazdasági
tervezõ

7. Informatika

Informatikus

7. Informatika

IT kommunikációs szolgáltató

7. Informatika

Multimédia-alkalmazás fejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Web-programozó

7. Informatika

Adatbázistervezõ

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Számítógéprendszer-karbantartó

7. Informatika

Általános rendszergazda
Adatbázistervezõ
Általános rendszergazda

7. Informatika

CAD-CAM informatikus

7. Informatika

Designer

7. Informatika

E-learning tananyagfejlesztõ

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

új

új

új

1397

7. Informatika
7. Informatika

Típus

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

34

Név

13. szám

S.sz.

37

39

Sabján Sándor

Somodiné Hajdú Éva
Mária

Stóka György

Ir.szám

8960

1136

3950

Település

Lenti

Budapest

Sárospatak

Lakcím

Ady Endre u. 6.

Hegedûs Gyula u.
49-51. 1/3.

Árvay u. 7.

Szakmacsoport

OKJ megnevezés

7. Informatika

IT kereskedõ

7. Informatika

Multimédiafejlesztõ

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Számítógéprendszer-karbantartó

7. Informatika

Szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Térinformatikus

7. Informatika

Web-programozó

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

7. Informatika

Informatikai mûszerész

7. Informatika

Ipari informatikai technikus

7. Informatika

IT biztonság technikus

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Számítógépes mûszaki rajzoló

7. Informatika

Számítógéprendszer-karbantartó

7. Informatika

Térinformatikus

7. Informatika

Web-programozó

7. Informatika

E-learning tananyagfejlesztõ

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

IT mentor

7. Informatika

Közösségi informatikai szolgáltató

7. Informatika

Oktatási kommunikációtechnikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Tartalommenedzser

7. Informatika

Webmester
Adatbázistervezõ

7. Informatika

Általános rendszergazda

7. Informatika

E-learning tananyagfejlesztõ

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

7. Informatika

Informatikai statisztikus és gazdasági
tervezõ

új

új

új

13. szám

7. Informatika

Típus

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

38

Név

1398

S.sz.

40

42

Stókáné Palkó Mária

Szabó János Ferenc

Száldobágyi Zsigmond
Csongor dr.

Ir.szám

3950

8000

2330

Település

Sárospatak

Székesfehérvár

Dunaharaszti

Lakcím

Árvay u. 7.

Dr. Koch László u. 16.
3/2

Arany János u. 39.

Szakmacsoport

OKJ megnevezés

7. Informatika

Multimédiafejlesztõ

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Oktatási kommunikációtechnikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógéprendszer-karbantartó

7. Informatika

Szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Térinformatikus

7. Informatika

Web-programozó

7. Informatika

Webmester
Adatbázistervezõ

7. Informatika

Általános rendszergazda

7. Informatika

E-learning tananyagfejlesztõ

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

7. Informatika

Informatikai statisztikus és gazdasági
tervezõ

7. Informatika

Multimédiafejlesztõ

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Oktatási kommunikációtechnikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógéprendszer-karbantartó

7. Informatika

Szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Térinformatikus

7. Informatika

Web-programozó

7. Informatika

Webmester

7. Informatika

Informatikai mûszerész

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

E-learning tananyagfejlesztõ

7. Informatika

Gazdasági informatikus

7. Informatika

IT mentor

7. Informatika

Közösségi informatikai szolgáltató

7. Informatika

Oktatási kommunikációtechnikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverfejlesztõ

új

új

új

1399

7. Informatika

Típus

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

41

Név

13. szám

S.sz.

43

45

Széll Lajos

Szilágyi Imre

Szûcs Ferenc Károly

Ir.szám

8181

8800

1149

Település

Berhida

Nagykanizsa

Budapest

Lakcím

Péti út 18.

Rákóczi u. 75.

Kopja u. 20.

Szakmacsoport

OKJ megnevezés

7. Informatika

IT kereskedõ

7. Informatika

Informatikai mûszerész

7. Informatika

Mûszaki informatikus

7. Informatika

Számítógépes mûszaki rajzoló

7. Informatika

Számítógéprendszer-karbantartó

7. Informatika

Szórakoztatótechnikai mûszerész

7. Informatika

Web-programozó

7. Informatika

Webmester

7. Informatika

Általános rendszergazda

7. Informatika

Informatikai alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Informatikai rendszergazda

7. Informatika

Informatikus

7. Informatika

Multimédia-alkalmazás fejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Web-programozó

7. Informatika

Adatbázis adminisztrátor

7. Informatika

Általános rendszergazda

7. Informatika

Informatikai alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Informatikai rendszergazda

7. Informatika

Informatikus

7. Informatika

IT kommunikációs szolgáltató

7. Informatika

Multimédia-alkalmazás fejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Telekommunikációs asszisztens

7. Informatika

Web-programozó
Adatbázis adminisztrátor

7. Informatika

Általános rendszergazda

7. Informatika

CAD-CAM informatikus

7. Informatika

Informatikai alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Informatikai rendszergazda

7. Informatika

Informatikus

7. Informatika

IT kommunikációs szolgáltató

7. Informatika

Multimédia-alkalmazás fejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Telekommunikációs asszisztens

új

új

új

13. szám

7. Informatika

Típus

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

44

Név

1400

S.sz.

Név

Ir.szám

Település

Lakcím

Szakmacsoport

7. Informatika
46

47

49

Várnagy Csaba

Végh Attila

Zsombok József

1114

7635

4220

2532

Budapest

Pécs

Hajdúböszörmény

Tokodaltáró

Fadrusz u. 32.

Felsõmakár dûlõ 111.

Dorogi u. 44.

Sallai u. 19/a

Típus

Web-programozó

7. Informatika

IT kommunikációs szolgáltató

7. Informatika

Informatikai alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Informatikai rendszergazda

7. Informatika

Informatikus

7. Informatika

Multimédia-alkalmazás fejlesztõ

7. Informatika

Általános rendszergazda

7. Informatika

Adatbázis adminisztrátor

7. Informatika

CAD-CAM informatikus

7. Informatika

IT kommunikációs szolgáltató

7. Informatika

Informatikai alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Informatikai rendszergazda

7. Informatika

Informatikus

7. Informatika

Multimédia-alkalmazás fejlesztõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Web-programozó

7. Informatika

Informatikai alkalmazásfejlesztõ

7. Informatika

Informatikai rendszergazda

7. Informatika

Informatikus

7. Informatika

Multimédia-alkalmazás fejlesztõ

7. Informatika

Web-programozó

7. Informatika

Általános rendszergazda

7. Informatika

Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

7. Informatika

Informatikai mûszerész

7. Informatika

Informatikus

7. Informatika

Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

7. Informatika

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

7. Informatika

Számítógéprendszer-karbantartó

7. Informatika

Telekommunikációs asszisztens

új

új

új

új

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

48

Várhelyi Iván

OKJ megnevezés

13. szám

S.sz.

1401

1402

Szakértõi névjegyzék
S.sz

Név

Város

Típus

Szakmacsoport

1

Grünsteinné Gombos Erzsébet

3524

Miskolc

Jósika Miklós u. 2. 4/20.

új

7. Informatika

2

Majzik Ildikó

3024

Selyp

Árpád út 273.

új

7. Informatika

3

Molnár Gábor

3516

Miskolc

Borbély u. 3.

új

7. Informatika

Bódi Gábor s. k.,
infokommunikációért és e-közigazgatásért felelõs államtitkár

A Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz tartozó szakképesítések szakmai vizsgaelnöki és szakmai szakértõi névjegyzéke

S.sz.

1

2

Ábrahám Ferencné

Almáshegyiné
Stenger Éva

Annus László

irsz.

6723

1186

2428

Település

Szeged

Budapest

Kisapostag

utca

Csorab utca 11/a.

Sólyom utca 95.

Ságvári utca 40.

Szakmacsoport

OKJ azonosító

2. Szociális szolgáltatások

55-761-01-0000-00-00

3. Oktatás
2. Szociális szolgáltatások
2. Szociális szolgáltatások
2. Szociális szolgáltatások
2. Szociális szolgáltatások
2. Szociális szolgáltatások
2. Szociális szolgáltatások
2. Szociális szolgáltatások

61-140-01-0000-00-00
54-761-02-0010-54-01
54-761-02-0010-54-02
54-762-01-0001-54-02
54-762-01-0010-54-02
33-762-01-0010-33-02
54-762-02-0010-54-04
54-762-01-0010-54-03

2. Szociális szolgáltatások

55-761-01-0000-00-00

2. Szociális szolgáltatások
2. Szociális szolgáltatások
2. Szociális szolgáltatások

54-762-01-0001-54-01
54-761-02-0010-54-01
54-761-02-0100-31-01

2. Szociális szolgáltatások
2. Szociális szolgáltatások
2. Szociális szolgáltatások
2. Szociális szolgáltatások

54-761-02-0010-54-02
33-761-01-0000-00-00
54-762-02-0010-54-03
54-762-01-0010-54-03

2. Szociális szolgáltatások
2. Szociális szolgáltatások
5. Gépészet
5. Gépészet

54-762-01-0010-54-02
33-762-01-0010-33-02
31-521-09-1000-00-00
31-521-10-1000-00-00

OKJ megnevezés

Csecsemõ- és
új
gyermeknevelõ- gondozó
Felnõttoktató
Gyermekotthoni asszisztens
Kisgyermekgondozó, -nevelõ
Mentálhigiénés asszisztens
Szociális asszisztens
Szociális gondozó és ápoló
Szociális gondozó, szervezõ
Szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintézõ
Csecsemõ- és
új
gyermeknevelõ- gondozó
Foglalkoztatás-szervezõ
Gyermekotthoni asszisztens
Házi idõszakos
gyermekgondozó
Kisgyermekgondozó, -nevelõ
Nevelõszülõ
Szenvedélybeteg-gondozó
Szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintézõ
Szociális asszisztens
Szociális gondozó és ápoló
Gépi forgácsoló
új
Géplakatos

Típus

13. szám

3

Név

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Vizsgaelnöki névjegyzék 2009. november 3.

4

6

Bakó Adél Gyöngyi

Barna Anikó

Barsi Tünde Lídia

irsz.

4700

2112

1013

Település

Mátészalka

Veresegyház

Budapest

utca

Alkotmány utca 24.

Kõhíd utca 3.

Attila út 37.

Szakmacsoport

OKJ azonosító

31-521-16-0000-00-00
31-521-17-0000-00-00
54-521-0331-521-21-0000-00-00
31-521-23-0000-00-00
31-521-24-1000-00-00
31-521-27-0000-00-00
33-582-01-1000-00-00
33-582-02-0000-00-00

9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet

31-582-01-0000-00-00
33-582-03-1000-00-00
31-582-03-0000-00-00
31-582-04-0000-00-00
31-582-05-0000-00-00
31-582-07-1000-00-00
33-582-04-1000-00-00
31-582-11-0000-00-00
31-582-14-0000-00-00

9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
11. Faipar
11. Faipar
3. Oktatás
19. Egyéb szolgáltatások
16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
11. Faipar
19. Egyéb szolgáltatások

31-582-15-1000-00-00
33-582-04-0001-33-01
31-582-15-0001-33-01
31-582-17-0000-00-00
33-543-01-1000-00-00
31-582-08-1000-00-00
61-140-01-0000-00-00
54-725-01-0000-00-00
33-346-01-1000-00-00
54-346-01-0010-54-02
33-542-04-1000-00-00
31-815-01-0000-00-00

19. Egyéb szolgáltatások
16. Ügyvitel
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-814-01-0000-00-00
54-346-01-0010-54-03
55-345-01-0010-55-01

OKJ megnevezés

Típus

52-341-04-0001-52-01

Kohászati anyagelõkészítõ
Kohászati gépkezelõ
Melegüzemi technikus
Olvasztár
Öntõ
Szerkezetlakatos
Vas- és acélfeldolgozó
Ács, állványozó
új
Belsõépítési szerkezet- és
burkolatszerelõ
Betonelemgyártó
Burkoló
Építményszerkezet-szerelõ
Építményszigetelõ
Építményzsaluzat-szerelõ
Épület- és építménybádogos
Festõ, mázoló és tapétázó
Ingatlanfenntartó, karbantartó
Kõfaragó, mûköves és
épületszobrász
Kõmûves
Mûemléki díszítõ, festõ
Mûemléki helyreállító
Tetõfedõ
Bútorasztalos
hosszabbítás
Épületasztalos
Felnõttoktató
Grafológus
Irodai asszisztens
Iskolatitkár
Kárpitos
Kéz- és lábápoló,
mûkörömépítõ
Takarító
Ügyintézõ titkár
Európai Uniós üzleti
új
szakügyintézõ
Külgazdasági ügyintézõ

55-345-01-0010-55-04

Külgazdasági üzletkötõ

54-341-01-0000-00-00

Külkereskedelmi üzletkötõ

1403

5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
9. Építészet
9. Építészet

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

5

Név

13. szám

S.sz.

7

Bencze Györgyné
Berecz Klára

Berényi János

2360

1185
2510

7626

Település

Gyál

Budapest
Dorog

Pécs

utca

Rigó utca 25/a.

Párkány utca 5.
Irinyi József út 2.

Erreth Lajos utca
25.

Szakmacsoport

OKJ azonosító

OKJ megnevezés

Típus

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom
16. Ügyvitel

52-342-01-0000-00-00

16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
15. Közgazdaság

33-346-01-1000-00-00
52-347-02-0001-52-01
54-345-03-0000-00-00

15. Közgazdaság

54-345-03-0100-52-01

16. Ügyvitel
16. Ügyvitel

52-347-03-0100-31-01
52-347-02-0000-00-00

15. Közgazdaság

54-345-06-0000-00-00

16. Ügyvitel

54-347-01-0010-54-03

16. Ügyvitel

52-347-03-0100-31-02

16. Ügyvitel

52-347-03-0000-00-00

16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
2. Szociális szolgáltatások
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-346-02-0010-55-02
54-347-02-0000-00-00
54-346-01-0010-54-03
55-762-01-0000-00-00
33-341-02-0100-33-01

Marketing- és
reklámügyintézõ
Nemzetközi szállítmányozási
és logisztikai szakügyintézõ
Nemzetközi szállítmányozási
ügyintézõ
Protokollügyintézõ
Emberi erõforrás
új
ügyfélkapcsolati
szakügyintézõ
Irodai asszisztens
Közszolgáltatási ügyintézõ
Munkaerõpiaci szervezõ,
elemzõ
Munkaerõpiaci szolgáltató,
ügyintézõ
Számítógépes adatrögzítõ
Személyes ügyfélszolgálati
asszisztens
Személyügyi gazdálkodó és
fejlesztõ
Távközlési ügyfélkapcsolati
szakügyintézõ
Telefonkezelõ,
ügyféltájékoztató
Telefonos és elektronikus
ügyfélkapcsolati asszisztens
Titkárságvezetõ
Ügyfélkapcsolati vezetõ
Ügyintézõ titkár
Ifjúságsegítõ
új
E-kereskedõ
új

52-342-01-0100-52-01

Hirdetési ügyintézõ

52-342-01-0000-00-00

Marketing- és
reklámügyintézõ
PR ügyintézõ

55-345-01-0010-55-05
54-345-02-0001-54-01
54-812-02-0010-54-01
54-347-01-0010-54-01

52-342-02-0000-00-00
55-345-01-0010-55-06
31-341-01-

Reklámszervezõ
szakmenedzser
Bolti eladó

új

13. szám

10

Baskiné Lipka
Gabriella

irsz.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

8
9

Név

1404

S.sz.

Név

irsz.

Berke Anita Melinda 8196
Berta Róbert
2660

13

Bizáncz László

4032

utca

Szakmacsoport

OKJ azonosító

OKJ megnevezés

55-345-01-

Kereskedelmi menedzser

55-345-0252-341-04-1000-00-00

Kereskedelmi
menedzserasszisztens
Kereskedelmi ügyintézõ

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

33-341-01-0000

Kereskedõ, boltvezetõ

54-341-01-0000-00-00

Külkereskedelmi üzletkötõ

54-345-02-0000-00-00

Logisztikai ügyintézõ

52-342-01-0000-00-00

51-341-01-0000-00-00

Marketing- és
reklámügyintézõ
Mintabolti értékesítõ,
szolgáltatásértékesítõ
Mûszakicikk-kereskedõ

52-342-02-0000-00-00

PR ügyintézõ

31-341-02-0000-00-00

Raktáros

31-341-04-0000-00-00

Vegyesiparcikk-kereskedõ

52-811-02-0000-00-00
33-815-01-1000-00-00
33-582-01-1000-00-00
31-582-14-0100-31-01
31-582-15-1000-00-00
31-582-14-0100-31-02
33-582-02-0100-21-01
33-582-04-0100-31-01
33-582-04-0100-31-02
54-345-02-0100-31-01

Vendéglõs
Fodrász
Ács, állványozó
Kõfaragó, épületszobrász
Kõmûves
Mûkõkészítõ
Szárazépítõ
Szobafestõ
Tapétázó
Anyagbeszerzõ

54-345-02-0100-31-02

Áruterítõ

55-345-02-0010-55-01

Logisztikai mûszaki
menedzserasszisztens
Logisztikai ügyintézõ

33-341-02-0000-00-00

54-345-02-0000-00-00

Típus

új
hosszabbítás

hosszabbítás

1405

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom
Litér
Dózsa út 73.
19. Egyéb szolgáltatások
Balassagyarmat Hajós Alfréd út34.
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
Debrecen
Nagyerdei körút 72. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

11
12

Település

13. szám

S.sz.

Név

irsz.

Település

Borbás Józsefné

4024

Debrecen

15

Bors Károly

7629

Pécs

Szakmacsoport

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
Wesselényi utca 23. 9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
11. Faipar
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
Dobó István utca
5. Gépészet
73.
5. Gépészet

16

Braun Zoltán

1106

Budapest

Borsika utca 43.

17

Bucsi Sándor

5465

Cserkeszõlõ

Nyomás dülõ 11.

OKJ azonosító

54-345-02-0001-54-01

OKJ megnevezés

Típus

54-345-02-0100-52-01

Nemzetközi szállítmányozási
ügyintézõ
Veszélyesáru-ügyintézõ

33-582-01-1000-00-00
31-582-01-0000-00-00
33-582-03-1000-00-00
31-582-04-0000-00-00
31-582-05-0000-00-00
31-582-08-1000-00-00
33-582-04-1000-00-00
31-582-15-1000-00-00
54-582-03-0000-00-00
54-582-04-0000-00-00
31-582-17-0000-00-00
31-521-02-0000-00-00

Ács, állványozó
Betonelemgyártó
Burkoló
Építményszigetelõ
Építményzsaluzat-szerelõ
Épületasztalos
Festõ, mázoló és tapétázó
Kõmûves
Magasépítõ technikus
Mélyépítõ technikus
Tetõfedõ
CNC-forgácsoló

31-521-11-0100-31-02

Egyéb eljárás szerinti
hegesztõ
Esztergályos
Fogazó
Fûrészipari szerszámélezõ
Gépi forgácsoló
Géplakatos
Köszörûs
Kulcsmásoló
Minõségbiztosítási auditor
Felnõttoktató
új
Iskolatitkár
Jegyzõkönyvvezetõ
Titkárságvezetõ
Ügyintézõ titkár
Energiahasznosító berendezés új
szerelõje
Épületgépész technikus
Gáz- és tüzeléstechnikai
mûszerész
Gázfogyasztóberendezés- és
csõhálózat-szerelõ
Gázipari technikus
Ipari olaj- és gáztüzelõ
berendezés szerelõje,
üzembehelyezõje

31-521-09-0100-31-01
31-521-09-0100-31-02
31-521-09-0100-31-03
31-521-09-1000-00-00
31-521-10-1000-00-00
31-521-09-0100-31-04
31-521-15-0100-31-02
52-347-01-0001-52-01
61-140-01-0000-00-00
54-346-01-0010-54-02
33-346-01-0001-52-02
55-346-02-0010-55-02
54-346-01-0010-54-03
31-582-09-0010-31-01

5. Gépészet
5. Gépészet

54-582-01-0000-00-00
52-522-09-0000-00-00

5. Gépészet

31-582-09-0010-31-02

5. Gépészet
5. Gépészet

54-544-02-0010-54-02
33-524-01-0100-31-01

hosszabbítás

13. szám

5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
16. Ügyvitel
3. Oktatás
16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
5. Gépészet

hosszabbítás

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

14

utca

1406

S.sz.

19

Budavári Ágnes

Csepregi Zoltán

irsz.

7634

8360

Település

Pécs

Keszthely

utca

Új fasor utca 33/a.

Pipacs utca 27.

Szakmacsoport

OKJ azonosító

31-522-02-0100-31-01

5. Gépészet
5. Gépészet

31-582-09-0100-31-02
31-582-09-0010-31-03

5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet

31-582-09-0100-31-03
31-521-24-1000-00-00
31-582-09-0100-31-04

5. Gépészet

33-524-01-1000-00-00

5. Gépészet

31-582-09-0010-31-04

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-0152-341-05-0001-54-01

OKJ megnevezés

Ipari olaj- és
gáztüzelõ-berendezés
kezelõje
Karbantartó, csõszerelõ
Központifûtés- és
csõhálózat-szerelõ
Mûanyagcsõ-szerelõ
Szerkezetlakatos
Tûzvédelmi eszköz- és
rendszerszerelõ, karbantartó
Vegyi- és kalorikusgép
szerelõ és karbantartó
Vízvezeték- és
vízkészülék-szerelõ
Bolti eladó

Típus

új
hosszabbítás

52-341-04-1000-00-00

Kereskedelmi bolthálózat
szervezõ
Kereskedelmi ügyintézõ

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

hosszabbítás

52-342-02-0000-00-00

PR ügyintézõ

hosszabbítás

31-341-03-0000-00-00

Töltõállomás-kezelõ

hosszabbítás

31-341-01-

Bolti eladó

új

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

33-341-01-0000-00-00

Kereskedõ, boltvezetõ

52-725-01-0000-00-00

51-341-01-0000-00-00

Látszerész és
fotócikk-kereskedõ
Marketing- és
reklámügyintézõ
Mintabolti értékesítõ,
szolgáltatásértékesítõ
Mûszakicikk-kereskedõ

52-341-09-0000-00-00

Piacfelügyelõ

31-341-02-0000-00-00

Raktáros

52-342-01-0000-00-00
33-341-02-0000-00-00

hosszabbítás

1407

5. Gépészet

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

18

Név

13. szám

S.sz.

20

Csizmadia Márta
Magdolna

Czotter Szilvia

irsz.

1065

8500

Település

Budapest

Pápa

Dániel Gáborné

1171

Budapest

23

Danyi Vilmos

1148

Budapest

Nagymezõ utca 21.

Gombkötõ utca 6.

Nógrádkövesd utca
70.
Adria sétány 10/h

Szakmacsoport

OKJ azonosító

OKJ megnevezés

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
16. Ügyvitel

31-341-03-0000-00-00

Töltõállomás-kezelõ

31-341-04-0000-00-00

Vegyesiparcikk-kereskedõ

52-347-01-0000-00-00

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
16. Ügyvitel
10. Könnyûipar
10. Könnyûipar

55-345-01-

Ellenõrzési és
új
minõségbiztosítási munkatárs
Kereskedelmi menedzser

55-345-0252-341-04-1000-00-00

Kereskedelmi
menedzserasszisztens
Kereskedelmi ügyintézõ

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

33-341-01-0000-00-00

Kereskedõ, boltvezetõ

54-341-01-0000-00-00

Külkereskedelmi üzletkötõ

54-345-02-0000-00-00

Logisztikai ügyintézõ

52-342-01-0000-00-00

Marketing- és
reklámügyintézõ
PR ügyintézõ

52-342-02-0000-00-00
54-346-0154-542-01-0010-54-01
33-542-05-0010-33-01

10. Könnyûipar
10. Könnyûipar
10. Könnyûipar
10. Könnyûipar
10. Könnyûipar

33-542-05-0100-21-01
33-542-05-0010-33-02
54-542-0133-542-05-0100-21-02
33-542-05-0100-21-03

10. Könnyûipar
10. Könnyûipar
10. Könnyûipar
10. Könnyûipar
19. Egyéb szolgáltatások

33-542-05-0010-33-03
54-542-01-0010-54-02
54-542-01-0010-54-03
33-542-05-0100-21-04
33-815-01-1000-00-00

Ügyviteli titkár
Bõrfeldolgozó-ipari technikus új
Csecsemõ- és
gyermekruha-készítõ
Fehérnemû-készítõ
Férfiszabó
Könnyûipari technikus
Lakástextil-készítõ
Munkaruha- és
védõruha-készítõ
Nõi szabó
Ruhaipari technikus
Textilipari technikus
Textiltermék-összeállító
Fodrász
új

6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
19. Egyéb szolgáltatások
6. Elektrotechnika-elektronika

33-522-01-0000-00-00
54-523-01-0000-00-00
55-810-01-0010-55-01
54-523-02-0000-00-00

Elektronikai mûszerész
új
Elektronikai technikus
Energetikai mérnökassisztens
Orvosi elektronikai technikus

Típus

13. szám

22

utca

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
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Név

1408

S.sz.

Név

irsz.

Település

utca

Dezsõ József

8081

Zámoly

Kossuth u. 85.

25

Dési Márta

7629

Pécs

Komló út 61.

27

Dévényi Tiborné

Di Giovanni Sándor

3700

3770

Kazincbarcika

Sajószentpéter

OKJ azonosító

33-762-01-0010-33-02
54-762-02-0010-54-04
52-347-01-0000-00-00

3. Oktatás
16. Ügyvitel
16. Ügyvitel

61-140-01-0000-00-00
52-347-01-0001-52-01
52-347-02-0000-00-00

15. Közgazdaság

54-345-06-0000-00-00

15. Közgazdaság
16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
Pollack Mihály út 3. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
Bükkalja út 1.
6. Elektrotechnika-elektronika

31-341-01-0010-31-02
52-341-05-0100-52-02
55-345-01-

Élelmiszer- és
vegyiáru-kereskedõ
Kereskedelmi menedzser

55-345-01-0010-55-02

Kereskedelmi szakmenedzser

52-342-01-0000-00-00

31-341-01-0010-31-03

Marketing- és
reklámügyintézõ
Mintabolti értékesítõ,
szolgáltatásértékesítõ
Mûszakicikk eladó

31-341-01-0010-31-04

Porcelán- és edényáru-eladó

52-341-05-0100-52-03

Ruházati kereskedõ

31-341-01-0010-31-06

Zöldség-gyümölcs eladó

31-544-02-0000-00-00

Elektrolakatos és
villamossági szerelõ
Épületlakatos
Géplakatos
Hegesztõ
Lemezlakatos
Szerszámkészítõ

33-341-02-0000-00-00

31-582-10-0000-00-00
31-521-10-1000-00-00
31-521-11-0000-00-00
31-521-24-0100-31-01
33-521-08-0000-00-00

Típus

új

1409

5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet

54-345-06-0100-52-01
55-346-02-0010-55-02
54-347-02-0000-00-00
55-346-0252-341-05-0100-52-01

OKJ megnevezés

Szociális gondozó és ápoló
Szociális gondozó, szervezõ
Ellenõrzési és
új
minõségbiztosítási munkatárs
Felnõttoktató
Minõségbiztosítási auditor
Személyes ügyfélszolgálati
asszisztens
Személyügyi gazdálkodó és
fejlesztõ
Személyügyi ügyintézõ
Titkárságvezetõ
Ügyfélkapcsolati vezetõ
Ügyviteli szakügyintézõ
Bútor- és
új
lakástextil-kereskedõ
Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

26

Szakmacsoport

2. Szociális szolgáltatások
2. Szociális szolgáltatások
16. Ügyvitel

13. szám

S.sz.

24

29

Név

Dohány László
András Dr.

Domján István Ernõ

irsz.

4090

2314

Település

Folyás

Halásztelek

utca

Csokonai utca 6.

Szakmacsoport

Durda János

7630

3534

Pécs

hosszabbítás

2. Szociális szolgáltatások

54-762-01-0010-54-03

Szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintézõ
Bolti eladó

új

Gárdonyi Géza utca 17. Kereskedelem-marketing,
4.
üzleti adminisztráció
19. Egyéb szolgáltatások
5. Gépészet

Miskolc

Pélmonostor utca
21.

Könyves Kálmán
utca 29.

Típus

Szociális gondozó, szervezõ

31-341-0155-810-01-0010-55-05
33-522-02-0000-00-00

33-346-01-1000-00-00
55-345-01-

Gépipari mérnökasszisztens
Hûtõ- és
klímaberendezés-szerelõ,
karbantartó
Irodai asszisztens
Kereskedelmi menedzser

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

33-341-01-0000-00-00

Kereskedõ, boltvezetõ

54-345-02-0000-00-00

Logisztikai ügyintézõ

52-342-01-0000-00-00

Marketing- és
reklámügyintézõ
Raktáros

31-341-02-0000-00-00
52-347-02-0000-00-00
52-347-03-0000-00-00

16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
9. Építészet

54-347-02-0000-00-00
55-346-0254-346-0133-582-03-1000-00-00

9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
16. Ügyvitel
5. Gépészet

33-582-04-1000-00-00
31-582-15-1000-00-00
54-582-03-0000-00-00
52-342-01-0000-00-00

5. Gépészet

52-522-09-0000-00-00

5. Gépészet

54-521-01-0000-00-00

54-347-02-0000-00-00
31-521-11-0100-31-03

új

Festõ, mázoló és tapétázó
Kõmûves
Magasépítõ technikus
Marketing- és
reklámügyintézõ
Ügyfélkapcsolati vezetõ
Fogyóelektródás hegesztõ

hosszabbítás

Gáz- és tüzeléstechnikai
mûszerész
Gépgyártástechnológiai
technikus

13. szám

16. Ügyvitel

Személyes ügyfélszolgálati
asszisztens
Telefonos és elektronikus
ügyfélkapcsolati asszisztens
Ügyfélkapcsolati vezetõ
Ügyviteli szakügyintézõ
Ügyviteli titkár
Burkoló
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Dudás Gabriella

OKJ megnevezés

54-762-02-0010-54-04

16. Ügyvitel
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
16. Ügyvitel

30

OKJ azonosító

2. Szociális szolgáltatások

1410

S.sz.

28

32

Eperjesi Éva
Zsuzsanna

Erõss Antalné

4031

7624

5900

Település

Debrecen

Pécs

Orosháza

utca

Vág utca 22.

Tiborc utca 30.

Szabadság tér 1.

Szakmacsoport

OKJ azonosító

OKJ megnevezés

Típus

5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
16. Ügyvitel

31-521-09-1000-00-00
31-521-10-1000-00-00
31-521-11-0000-00-00
31-521-24-1000-00-00
33-521-08-0000-00-00
54-347-01-

16. Ügyvitel
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
16. Ügyvitel

33-346-01-1000-00-00
52-341-04-1000-00-00

Gépi forgácsoló
Géplakatos
Hegesztõ
Szerkezetlakatos
Szerszámkészítõ
Idegen nyelvi
ügyfélkapcsolati
szakügyintézõ
Irodai asszisztens
Kereskedelmi ügyintézõ

54-341-01-0000-00-00

Külkereskedelmi üzletkötõ

54-345-02-0000-00-00

Logisztikai ügyintézõ

52-342-01-0000-00-00

16. Ügyvitel

52-347-03-0000-00-00

16. Ügyvitel
5. Gépészet

54-346-01-0010-54-03
31-582-09-0010-31-01

5. Gépészet
3. Oktatás
5. Gépészet

54-582-01-0000-00-00
61-140-01-0000-00-00
52-522-09-0000-00-00

5. Gépészet

31-582-09-0010-31-02

5. Gépészet
16. Ügyvitel
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
5. Gépészet

54-544-02-0010-54-02
33-346-01-1000-00-00
55-345-01-0010-55-03

5. Gépészet
5. Gépészet
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
5. Gépészet

31-582-09-0100-31-03
31-521-24-1000-00-00
55-345-01-0010-55-07

Marketing- és
reklámügyintézõ
Személyes ügyfélszolgálati
asszisztens
Telefonos és elektronikus
ügyfélkapcsolati asszisztens
Ügyintézõ titkár
Energiahasznosító berendezés új
szerelõje
Épületgépész technikus
Felnõttoktató
Gáz- és tüzeléstechnikai
mûszerész
Gázfogyasztóberendezés- és
csõhálózat-szerelõ
Gázipari technikus
Irodai asszisztens
Kis- és középvállalkozási
menedzser
Központifûtés- és
csõhálózat-szerelõ
Mûanyagcsõ-szerelõ
Szerkezetlakatos
Üzletviteli szakmenedzser

2. Szociális szolgáltatások
2. Szociális szolgáltatások

54-762-01-0001-54-02
33-762-01-0010-33-02

52-347-02-0000-00-00

31-582-09-0010-31-03

31-582-09-0010-31-04

Vízvezeték- és
vízkészülék-szerelõ
Mentálhigiénés asszisztens
Szociális gondozó és ápoló

új

hosszabbítás

1411

34

Ecsediné Gyulai
Mária

irsz.
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Név

13. szám

S.sz.

Név

irsz.

Település

utca

Szakmacsoport

OKJ azonosító

Faránki Gyula

7630

Pécs

Kakukk utca 20.

6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika

33-522-01-0000-00-00
54-523-01-0000-00-00
52-523-03-0000-00-00
33-522-01-0100-31-01

36

Fazekas Ildikó
Emõke

4032

Debrecen

Tessedik Sámuel
utca 206.

55-345-01-0010-55-01

Fónad Ildikó

8000

Székesfehérvár

Berényi út 52/f.

38

Földi Éva

7629

Pécs

Komlói út 25.

19. Egyéb szolgáltatások

39

Fülöp György

9021

Gyõr

40

Gál József

4032

Debrecen

19. Egyéb szolgáltatások
Aradi Vértanuk utca 18. Vendéglátás-idegenforgalom
15/b.
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
Tessedik Sámuel
5. Gépészet
utca 141.
5. Gépészet
5. Gépészet

55-345-01-0010-55-02
52-341-04-1000-00-00

Kereskedelmi ügyintézõ

55-345-01-0010-55-03

Kis- és középvállalkozási
menedzser
Mintabolti értékesítõ,
szolgáltatásértékesítõ
Üzletviteli szakmenedzser

52-341-05-0001-54-01

33-341-02-0000-00-00
55-345-01-0010-55-07
31-815-01-0000-00-00

52-815-01-0000-00-00
31-812-01-0000-00-00

Kéz- és lábápoló,
mûkörömépítõ
Kéz- és lábápoló,
mûkörömépítõ
Kozmetikus
Panziós, falusi vendéglátó

33-811-02-1000-00-00
33-811-03-1000-00-00
52-811-02-0000-00-00
31-521-11-0100-31-01

Pincér
Szakács
Vendéglõs
Bevontelektródás hegesztõ

31-521-02-0000-00-00
31-521-11-0100-31-02

CNC-forgácsoló
Egyéb eljárás szerinti
hegesztõ
Esztergályos
Finommechanikai mûszerész
Fogyóelektródás hegesztõ
Gázhegesztõ
Gépbeállító
Gépi forgácsoló
Géplakatos
Hegesztõ
Köszörûs
Marós

31-815-01-0000-00-00

31-521-09-0100-31-01
31-521-07-1000-00-00
31-521-11-0100-31-03
31-521-11-0100-31-04
31-521-10-0100-31-01
31-521-09-1000-00-00
31-521-10-1000-00-00
31-521-11-0000-00-00
31-521-09-0100-31-04
31-521-09-0100-31-05

új
új

hosszabbítás

új

13. szám

5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet

Típus
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17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
19. Egyéb szolgáltatások

OKJ megnevezés

Elektronikai mûszerész
új
Elektronikai technikus
Mechatronikai mûszerész
Szórakoztatóelektronikai
mûszerész
Európai Uniós üzleti
új
szakügyintézõ
Kereskedelmi bolthálózat
szervezõ
Kereskedelmi szakmenedzser

1412

S.sz.

35

Név

irsz.

Település

41
42

Galambos Pál
Gampel László

1173
9700

Budapest
Szombathely

43

Gégény Tibor

3300

Eger

Gellén Imre

4030

Debrecen

45
46

Géresi Mária
Gergely Tibor

4254
8900

Nyíradony
Zalaegerszeg

47

Gegelyné Bobák
Katalin

3529

Miskolc

Giba Tamás

4400

Nyíregyháza

OKJ azonosító

31-521-24-1000-00-00
33-521-08-0000-00-00
54-762-01-0010-54-02
33-811-02-1000-00-00
33-811-03-1000-00-00
31-521-02-0000-00-00
31-521-05-0000-00-00

5. Gépészet

54-521-01-0000-00-00

5. Gépészet

31-521-08-

5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet

31-521-09-1000-00-00
54-520-01-0000-00-00
31-521-10-1000-00-00
31-521-11-0000-00-00
33-522-02-0000-00-00

5. Gépészet
5. Gépészet
Kerekes Ferenc utca 2. Szociális szolgáltatások
6/b.
2. Szociális szolgáltatások
2. Szociális szolgáltatások
Ady Endre utca 96. 19. Egyéb szolgáltatások
Toldi Miklós út 14. 9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet

31-521-24-1000-00-00
33-521-08-0000-00-00
54-762-01-0010-54-02
33-762-01-0010-33-02
54-762-02-0010-54-04
52-815-01-0000-00-00
33-582-01-1000-00-00
33-582-03-1000-00-00
33-582-04-1000-00-00
31-582-14-0000-00-00

Báthory sor 90.

9. Építészet
16. Ügyvitel

31-582-15-1000-00-00
52-347-01-0000-00-00
55-345-01-

Kassa köz 17.

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
9. Építészet

55-345-0252-342-01-0000-00-00
55-346-0254-346-0133-582-01-1000-00-00

OKJ megnevezés

Szerkezetlakatos
Szerszámkészítõ
Szociális asszisztens
Pincér
Szakács
CNC-forgácsoló
Fémipari megmunkálógépsor
és berendezés-üzemeltetõ
Gépgyártástechnológiai
technikus
Gépgyártósori gépkezelõ,
gépszerelõ
Gépi forgácsoló
Gépipari minõségellenõr
Géplakatos
Hegesztõ
Hûtõ- és
klímaberendezés-szerelõ,
karbantartó
Szerkezetlakatos
Szerszámkészítõ
Szociális asszisztens

Típus

hosszabbítás
hosszabbítás
új

hosszabbítás

Szociális gondozó és ápoló
Szociális gondozó, szervezõ
Kozmetikus
új
Ács, állványozó
új
Burkoló
Festõ, mázoló és tapétázó
Kõfaragó, mûköves és
épületszobrász
Kõmûves
Ellenõrzési és
minõségbiztosítási munkatárs
Kereskedelmi menedzser
Kereskedelmi
menedzserasszisztens
Marketing- és
reklámügyintézõ
Ügyviteli szakügyintézõ
Ügyviteli titkár
Ács, állványozó

új

1413

48

Szakmacsoport

5. Gépészet
5. Gépészet
Újlak utca 21.
2. Szociális szolgáltatások
Határõr út 8/b.
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
Jankovics D. utca 5. 5. Gépészet
5. Gépészet
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utca

13. szám

S.sz.

49

Gondoly Ibolya

Gõgh György

irsz.

4400

5900

Település

Nyíregyháza

utca

Szakmacsoport

OKJ azonosító

9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
Kandó Kálmán utca 16. Ügyvitel
8.
16. Ügyvitel
16. Ügyvitel

33-582-03-1000-00-00
33-582-04-1000-00-00
31-582-15-1000-00-00
54-582-03-0000-00-00
54-582-04-0000-00-00
55-346-02-0010-55-01
33-346-01-1000-00-00
52-347-02-0000-00-00

16. Ügyvitel

54-347-01-0010-54-03

16. Ügyvitel

52-347-03-0000-00-00

16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
16. Ügyvitel

55-346-02-0010-55-02
54-347-02-0000-00-00
54-346-01-0010-54-03
55-346-0254-347-01-0010-54-04

Orosháza

Liget utca 4/b.

6. Elektrotechnika-elektronika

31-522-01-0000-00-00
33-522-01-0000-00-00
54-523-01-0000-00-00
54-522-01-0000-00-00
33-522-04-1000-00-00
33-762-01-0010-33-01

51

Göncziné dr. Szabó
Terézia

4400

Nyíregyháza

6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
Fehér Gábor utca 9. 2. Szociális szolgáltatások

52

Gyõriné Fogarasi
Katalin

1024

Budapest

Baka utca 5.

53

Gyulai Zsuzsanna

1204

Budapest

Elõd utca 88/b.

54

Gyuriczáné Botka
Emõke

6725

Szeged

Pálfy utca 40/b.

55

Hankó Andrásné

5600

Békéscsaba

Kárpát utca 5.

OKJ megnevezés

Burkoló
Festõ, mázoló és tapétázó
Kõmûves
Magasépítõ technikus
Mélyépítõ technikus
Gazdasági idegen nyelvû
levelezõ
Irodai asszisztens
Személyes ügyfélszolgálati
asszisztens
Távközlési ügyfélkapcsolati
szakügyintézõ
Telefonos és elektronikus
ügyfélkapcsolati asszisztens
Titkárságvezetõ
Ügyfélkapcsolati vezetõ
Ügyintézõ titkár
Ügyviteli szakügyintézõ
Üzleti kommunikációs
szakügyintézõ
Elektromos gép- és
készülékszerelõ
Elektronikai mûszerész
Elektronikai technikus
Erõsáramú elektrotechnikus
Villanyszerelõ
Fogyatékossággal élõk
gondozója
Ifjúságsegítõ
Bõrdíszmûves

Típus

új

új

55-762-01-0000-00-00
33-542-01-1000-00-00

10. Könnyûipar
3. Oktatás
19. Egyéb szolgáltatások
2. Szociális szolgáltatások

31-542-02-1000-00-00
61-140-01-0000-00-00
54-725-01-0000-00-00
55-761-01-0000-00-00

2. Szociális szolgáltatások
15. Közgazdaság
15. Közgazdaság
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
15. Közgazdaság

54-761-02-0010-54-02
54-343-05-0100-52-01
54-343-03-0000-00-00
54-345-02-0000-00-00

Szíjgyártó és nyerges
Felnõttoktató
új
Grafológus
Csecsemõ- és
hosszabbítás
gyermeknevelõ- gondozó
Kisgyermekgondozó, -nevelõ
Bérügyintézõ
új
Közbeszerzési referens
Logisztikai ügyintézõ

54-345-06-0100-52-01

Személyügyi ügyintézõ

hosszabbítás

13. szám

2. Szociális szolgáltatások
10. Könnyûipar
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Név

1414

S.sz.

56
57

59

Henczi Lajos Dr.
Horváth Géza

Hovaneczné Erdélyi
Ágnes

Illésné Kincsei
Valéria

irsz.

1165
9200

3200

7834

Település

utca

Szakmacsoport

OKJ azonosító

15. Közgazdaság

54-343-05-0000-00-00

15. Közgazdaság

54-343-05-0100-52-02

OKJ megnevezés

Társadalombiztosítási és
bérügyi szakelõadó
Társadalombiztosítási
ügyintézõ
Titkárságvezetõ
Ügyviteli titkár
Felnõttoktató
CNC-forgácsoló

16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
Budapest
Futórózsa utca 108. 3. Oktatás
Mosonmagyaróv Tündérfátyol utca 8. 5. Gépészet
ár
5. Gépészet

55-346-02-0010-55-02
54-346-0161-140-01-0000-00-00
31-521-02-0000-00-00

5. Gépészet

54-521-01-0000-00-00

5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet

31-521-09-1000-00-00
31-521-10-1000-00-00
31-521-11-0000-00-00
33-522-02-0000-00-00

5. Gépészet
5. Gépészet
2. Szociális szolgáltatások

31-521-24-1000-00-00
33-521-08-0000-00-00
54-761-02-0100-33-01

16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
16. Ügyvitel
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom

54-346-01-0010-54-02
54-346-0152-342-01-0100-52-01

Épületgépészeti csõhálózatés berendezés-szerelõ
Gépgyártástechnológiai
technikus
Gépi forgácsoló
Géplakatos
Hegesztõ
Hûtõ- és
klímaberendezés-szerelõ,
karbantartó
Szerkezetlakatos
Szerszámkészítõ
Gyermek- és ifjúsági
felügyelõ
Iskolatitkár
Ügyviteli titkár
Hirdetési ügyintézõ

33-346-01-1000-00-00
54-345-02-0000-00-00

Irodai asszisztens
Logisztikai ügyintézõ

52-342-01-0000-00-00

Marketing- és
reklámügyintézõ
PR ügyintézõ

Gyöngyös

Baksa

Gazdász utca 7/3.

Hunyadi út 12.

31-582-09-

52-342-02-0000-00-00
54-812-02-0010-54-01
55-345-01-0010-55-06
54-812-02-0001-54-01
52-347-03-0100-31-01
52-347-02-0000-00-00

16. Ügyvitel

52-347-03-0000-00-00

bõvítés
új

hosszabbítás

új

1415

16. Ügyvitel
16. Ügyvitel

Protokollügyintézõ
Reklámszervezõ
szakmenedzser
Rendezvény- és
konferenciaszervezõ
Számítógépes adatrögzítõ
Személyes ügyfélszolgálati
asszisztens
Telefonos és elektronikus
ügyfélkapcsolati asszisztens

Típus
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Név

13. szám

S.sz.

60

62

irsz.

Jakabné Hollandi Éva 3182

Juhász Szilveszter

Kapuváriné Székely
Judit

7100

1011

Település

Karancslapujtõ

Szekszárd

Budapest

utca

Rákóczi út 37.

Herman Ottó utca
27.

Szalag utca 8.

Szakmacsoport

OKJ azonosító

OKJ megnevezés

Típus

16. Ügyvitel

54-347-01-0010-54-04

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom

31-341-01-

Üzleti kommunikációs
szakügyintézõ
Bolti eladó

31-341-01-0010-31-02

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

52-341-05-0100-52-02
55-345-01-0010-55-02

Élelmiszer- és
vegyiáru-kereskedõ
Kereskedelmi szakmenedzser

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

33-341-01-0000-00-00

Kereskedõ, boltvezetõ

52-342-01-0000-00-00
31-341-01-0010-31-05

Marketing- és
reklámügyintézõ
Ruházati eladó

52-341-05-0100-52-03

Ruházati kereskedõ

33-811-01-0000-00-00

Cukrász

új

18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom

52-811-01-0000-00-00
52-812-01-0000-00-00
54-812-01-1000-00-00
31-812-01-0000-00-00
33-811-02-1000-00-00
54-812-0233-811-03-1000-00-00
54-812-03-0000-00-00
55-812-01-

18. Vendéglátás-idegenforgalom
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-811-02-0000-00-00
31-341-01-0010-31-01

Élelmezésvezetõ
Hostess
Idegenvezetõ
Panziós, falusi vendéglátó
Pincér
Protokoll és utazásügyintézõ
Szakács
Szállodai portás, recepciós
Vendéglátó és
idegenforgalmi
szakmenedzser
Vendéglõs
Bútor- és lakástextil-eladó

új

31-341-01-0010-31-02

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

55-345-01-

Kereskedelmi menedzser

52-341-04-1000-00-00

Kereskedelmi ügyintézõ

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

új

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

61

Név

1416

S.sz.

13. szám

Kaszás Andrea

1181

4032

Település

Budapest

Debrecen

utca

Barcsay út 38.

Jerikó utca 10.

Szakmacsoport

OKJ azonosító

OKJ megnevezés

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet

33-341-01-0000-00-00

Kereskedõ, boltvezetõ

52-725-01-0000-00-00

Látszerész és
fotócikk-kereskedõ
Logisztikai ügyintézõ

5. Gépészet

54-521-01-0000-00-00

19. Egyéb szolgáltatások
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet

55-810-01-0010-55-05
31-521-10-1000-00-00
31-521-11-0000-00-00
33-522-02-0000-00-00

5. Gépészet

33-524-01-0100-31-01

5. Gépészet

31-522-02-0100-31-02

5. Gépészet

31-582-09-0010-31-03

5. Gépészet
19. Egyéb szolgáltatások

52-522-05-0010-52-01
55-810-01-0010-55-10

5. Gépészet
5. Gépészet

31-521-24-1000-00-00
31-582-09-0010-31-04

19. Egyéb szolgáltatások

52-815-01-0000-00-00

54-345-02-0000-00-00
52-342-01-0000-00-00
31-341-01-0010-31-03

Marketing- és
reklámügyintézõ
Mûszakicikk eladó

31-341-01-0010-31-04

Porcelán- és edényáru-eladó

31-341-01-0010-31-05

Ruházati eladó

31-341-04-0000-00-00

Vegyesiparcikk-kereskedõ

31-341-01-0010-31-06

Zöldség-gyümölcs eladó

31-521-11-0100-31-01
31-521-11-0100-31-03
31-582-09-0010-31-02

Bevontelektródás hegesztõ
Fogyóelektródás hegesztõ
Gázfogyasztóberendezés- és
csõhálózat-szerelõ
Gépgyártástechnológiai
technikus
Gépipari mérnökasszisztens
Géplakatos
Hegesztõ
Hûtõ- és
klímaberendezés-szerelõ,
karbantartó
Ipari olaj- és gáztüzelõ
berendezés szerelõje,
üzembehelyezõje
Kisteljesítményû kazán fûtõje
(max. 2 tonna)
Központifûtés- és
csõhálózat-szerelõ
Létesítményi energetikus
Mûszaki informatikai
mérnökasszisztens
Szerkezetlakatos
Vízvezeték- és
vízkészülék-szerelõ
Kozmetikus

Típus

hosszabbítás
hosszabbítás
hosszabbítás
hosszabbítás
hosszabbítás
hosszabbítás
hosszabbítás
hosszabbítás

hosszabbítás

hosszabbítás
hosszabbítás
hosszabbítás
hosszabbítás
hosszabbítás
hosszabbítás

1417

64

Karczub Béla

irsz.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

63

Név

13. szám

S.sz.

68

Kemecsei Sándor
Kis Attila

Kiss Jenõ

irsz.

1146

4600
3231

1161

Település

Budapest

utca

Ajtósi Dürer sor 31.

Kisvárda
Mártírok útja 7.
Gyöngyössolym Mérgespatak utca
os
27.

Budapest

Rózsa utca 42.

69

Kissné Fazekas
Ibolya

6725

Szeged

Petõfi sgt. 65.

70

Kleiber Gáborné

1172

Budapest

II. utca 14/b.

71
72

Kocsenda Miklósné
Kolman Erika

1147
1181

Budapest
Budapest

Gyarmat utca 63/b.
Madách Imre utca
15.

Kolman Mária

1181

Budapest

74

Komáromi Andrásné 1065

Budapest

Madách Imre utca
15.
Hajós utca 14.

OKJ azonosító

OKJ megnevezés

61-140-01-0000-00-00
55-346-02-0010-55-01

2. Szociális szolgáltatások
2. Szociális szolgáltatások
16. Ügyvitel

55-762-01-0000-00-00
54-762-01-0001-54-03
52-347-03-0000-00-00

16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
16. Ügyvitel

55-346-02-0010-55-02
54-347-02-0000-00-00
54-347-01-0010-54-04

9. Építészet
5. Gépészet

31-582-15-1000-00-00
31-582-09-

5. Gépészet
5. Gépészet
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
2. Szociális szolgáltatások

31-521-10-1000-00-00
31-522-03-0000-00-00
52-341-04-0001-52-01

Felnõttoktató
Gazdasági idegen nyelvû
levelezõ
Ifjúságsegítõ
Szociokulturális animátor
Telefonos és elektronikus
ügyfélkapcsolati asszisztens
Titkárságvezetõ
Ügyfélkapcsolati vezetõ
Üzleti kommunikációs
szakügyintézõ
Kõmûves
Épületgépészeti csõhálózatés berendezés-szerelõ
Géplakatos
Légtechnikai rendszerszerelõ
Külgazdasági ügyintézõ

55-345-01-0010-55-04

Külgazdasági üzletkötõ

54-341-01-0000-00-00

Külkereskedelmi üzletkötõ

52-342-01-0000-00-00

Típus

új

új
új

hosszabbítás

2. Szociális szolgáltatások
19. Egyéb szolgáltatások
8. Vegyipar
8. Vegyipar
19. Egyéb szolgáltatások
3. Oktatás

54-761-02-0010-54-02
31-814-01-0000-00-00
54-524-02-1000-00-00
55-524-02-0000-00-00
52-815-01-0000-00-00
61-140-01-0000-00-00

Marketing- és
reklámügyintézõ
Nemzetközi szállítmányozási
és logisztikai szakügyintézõ
Nemzetközi szállítmányozási
ügyintézõ
Csecsemõ- és
gyermeknevelõ- gondozó
Kisgyermekgondozó, -nevelõ
Takarító
Vegyipari technikus
Vegyipari technológus
Kozmetikus
Felnõttoktató

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
19. Egyéb szolgáltatások

33-341-01-0000-00-00

Kereskedõ, boltvezetõ

31-815-01-0000-00-00

19. Egyéb szolgáltatások

31-815-01-0000-00-00

2. Szociális szolgáltatások

54-761-02-0010-54-02

Kéz- és lábápoló,
mûkörömépítõ
Kéz- és lábápoló,
új
mûkörömépítõ
Kisgyermekgondozó, -nevelõ hosszabbítás

55-345-01-0010-55-05
54-345-02-0001-54-01
55-761-01-0000-00-00

hosszabbítás

új

hosszabbítás
új

13. szám

73

Szakmacsoport

3. Oktatás
16. Ügyvitel

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

66
67

Név

Kazarján Erzsébet

1418

S.sz.

65

Név

Komlós Zoltán
Árpádné

irsz.

7570

Település

Barcs

Kósa László

3232

Mátrafüred

77

Kovács István

2230

Dunaharaszti

78

Kovács Sándorné

5600

Békéscsaba

79

Kováts Miklós Dr.

2400

Dunaújváros

Szakmacsoport

OKJ azonosító

OKJ megnevezés

54-347-01-0010-54-01

16. Ügyvitel
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
15. Közgazdaság

33-346-01-0100-31-02
52-342-01-0100-52-01

Emberi erõforrás
ügyfélkapcsolati
szakügyintézõ
Gépíró, szövegszerkesztõ
Hirdetési ügyintézõ

33-346-01-1000-00-00
54-346-01-0010-54-02
55-345-01-0010-55-02

Irodai asszisztens
Iskolatitkár
Kereskedelmi szakmenedzser

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

54-345-03-0100-52-01

16. Ügyvitel

52-347-02-0000-00-00

15. Közgazdaság

54-345-06-0000-00-00

15. Közgazdaság
16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
16. Ügyvitel

54-345-06-0100-52-01
55-346-02-0010-55-02
54-346-01-0010-54-03
54-347-01-0010-54-04

18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom

31-812-01-0000-00-00
33-811-02-1000-00-00
33-811-03-1000-00-00
54-812-03-0000-00-00
55-812-01-

18. Vendéglátás-idegenforgalom
Nyúldomb utca 1/d. 18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
Kemény utca 14/a. 12. Nyomdaipar
12. Nyomdaipar
12. Nyomdaipar
12. Nyomdaipar
12. Nyomdaipar
Köztársaság út 4.
16. Ügyvitel

52-811-02-0000-00-00
33-811-01-0000-00-00
33-811-02-1000-00-00
33-811-03-1000-00-00
31-527-01-0000-00-00
52-213-03-1000-00-00
54-213-05-0000-00-00
51-213-02-0000-00-00
31-213-01-0000-00-00
52-347-01-0000-00-00

Munkaerõpiaci szolgáltató,
ügyintézõ
Személyes ügyfélszolgálati
asszisztens
Személyügyi gazdálkodó és
fejlesztõ
Személyügyi ügyintézõ
Titkárságvezetõ
Ügyintézõ titkár
Üzleti kommunikációs
szakügyintézõ
Panziós, falusi vendéglátó
Pincér
Szakács
Szállodai portás, recepciós
Vendéglátó és
idegenforgalmi
szakmenedzser
Vendéglõs
Cukrász
Pincér
Szakács
Könyvkötõ
Nyomdai gépmester
Nyomdaipari technikus
Nyomtatványfeldolgozó
Szita-, tampon- és filmnyomó
Ellenõrzési és
minõségbiztosítási munkatárs
Gázfogyasztóberendezés- és
csõhálózat-szerelõ
Gépi forgácsoló

Üdülõsor út 40.

5. Gépészet

31-582-09-0010-31-02

5. Gépészet

31-521-09-1000-00-00

Típus

új

új

új

új

új

1419

16. Ügyvitel

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

76

utca

Nagyhíd utca 68.

13. szám

S.sz.

75

80

Kõrössy Kálmán
Zoltán
Kõvári László

irsz.

Település

utca

Szakmacsoport

OKJ azonosító

5. Gépészet
19. Egyéb szolgáltatások
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet

31-521-27-0100-31-01
55-810-01-0010-55-05
31-521-10-1000-00-00
31-521-09-0100-31-04
31-582-09-0010-31-03

5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet

31-521-09-0100-31-05
31-521-23-0000-00-00
31-582-09-0010-31-04

Miskolc

Gyõri-Kapu 12.sz.

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-1000-00-00

4400

Nyíregyháza

Törpe utca 11.

5. Gépészet
5. Gépészet

54-582-01-0000-00-00
31-582-09-

5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet

31-582-10-0000-00-00
31-521-11-0100-31-03
31-521-11-0100-31-04
31-521-09-1000-00-00
31-521-10-1000-00-00
31-521-11-0000-00-00
33-522-02-0000-00-00

5. Gépészet

31-522-02-0010-31-04

5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
19. Egyéb szolgáltatások
19. Egyéb szolgáltatások

31-521-24-0100-31-01
31-521-24-1000-00-00
31-521-11-0100-31-06
33-815-01-1000-00-00
31-815-01-0000-00-00

19. Egyéb szolgáltatások
6. Elektrotechnika-elektronika

52-815-01-0000-00-00
31-544-02-0000-00-00

6. Elektrotechnika-elektronika

31-522-01-0000-00-00

6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika

33-522-01-0000-00-00
54-523-01-0000-00-00
33-522-04-0001-33-01

5. Gépészet

52-522-08-0000-00-00

82

Kráz Éva

9024

Gyõr

Csokonai út 23/b.

83

Lajkó István

3100

Salgótarján

Béke körút 20.

Épületgépész technikus
Épületgépészeti csõhálózatés berendezés-szerelõ
Épületlakatos
Fogyóelektródás hegesztõ
Gázhegesztõ
Gépi forgácsoló
Géplakatos
Hegesztõ
Hûtõ- és
klímaberendezés-szerelõ,
karbantartó
Kazánkezelõ (2-12 tonna
között)
Lemezlakatos
Szerkezetlakatos
Volframelektródás hegesztõ
Fodrász
Kéz- és lábápoló,
mûkörömépítõ
Kozmetikus
Elektrolakatos és
villamossági szerelõ
Elektromos gép- és
készülékszerelõ
Elektronikai mûszerész
Elektronikai technikus
Érintésvédelmi
szabványossági felülvizsgáló
Erõmûvi villamosberendezés
üzemeltetõje

Típus

új
új

új
új
hosszabbítás
új

13. szám

3531

OKJ megnevezés

Gépi kovács
Gépipari mérnökasszisztens
Géplakatos
Köszörûs
Központifûtés- és
csõhálózat-szerelõ
Marós
Öntõ
Vízvezeték- és
vízkészülék-szerelõ
Szakács

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

81

Név

1420

S.sz.

84

Név

László Tünde

irsz.

1092

Település

Budapest

Lencse Géza

6760

Kistelek

86

Lõrincz Ferenc

1126

Budapest

Szakmacsoport

OKJ azonosító

OKJ megnevezés

54-522-01-0000-00-00
31-521-14-0000-00-00

6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika

52-523-03-0000-00-00
31-522-04-0000-00-00

6. Elektrotechnika-elektronika
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
Batthyány utca 10. 9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
Tartsay Vilmos utca 17. Kereskedelem-marketing,
17.
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-522-04-1000-00-00
31-341-01-

Erõsáramú elektrotechnikus
Kereskedelmi, háztartási és
vendéglátóipari gépszerelõ
Mechatronikai mûszerész
Villamoshálózat-szerelõ,
-üzemeltetõ
Villanyszerelõ
Bolti eladó

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

54-345-02-0000-00-00

Logisztikai ügyintézõ

52-342-01-0000-00-00

52-341-02-0010-52-01

Marketing- és
reklámügyintézõ
Ács, állványozó
Állványozó
Beton- és vasbetonkészítõ
Burkoló
Építményvakoló kõmûves
Festõ, mázoló és tapétázó
Gépi vakoló
Hidegburkoló
Kõmûves
Mázoló, lakkozó
Melegburkoló
Parkettás
Plakátragasztó
Szobafestõ
Tapétázó
Bútor- és
lakástextil-kereskedõ
Bútor- és szõnyegbecsüs

52-341-02-0100-52-01

Drágakõ-meghatározó

52-341-02-0010-52-02

Ékszerbecsüs

31-341-01-0010-31-02

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

52-341-05-0100-52-02

Élelmiszer- és
vegyiáru-kereskedõ
Festménybecsüs

Bakáts tér 9.

33-582-01-1000-00-00
33-582-01-0100-21-01
31-582-15-0100-21-01
33-582-03-1000-00-00
31-582-15-0100-21-02
33-582-04-1000-00-00
31-582-15-0100-31-02
33-582-03-0100-31-01
31-582-15-1000-00-00
33-582-04-0100-21-01
33-582-03-0100-31-02
33-582-03-0100-31-03
33-582-04-0100-21-02
33-582-04-0100-31-01
33-582-04-0100-31-02
52-341-05-0100-52-01

52-341-02-0010-52-03

Típus

új

új

hosszabbítás

1421

6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

85

utca

13. szám

S.sz.

Magyar Dénes

irsz.

6756

Település

Tiszasziget

utca

Május 1. utca 32.

Szakmacsoport

OKJ azonosító

OKJ megnevezés

31-341-04-0100-31-02

Gyógynövénykereskedõ

52-341-05-0001-54-01
55-345-01-0010-55-02

Kereskedelmi bolthálózat
szervezõ
Kereskedelmi szakmenedzser

52-341-04-1000-00-00

Kereskedelmi ügyintézõ

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

52-341-02-0010-52-04

Mûtárgybecsüs

52-341-05-0100-52-03

Ruházati kereskedõ

31-341-01-0010-31-06

Zöldség-gyümölcs eladó

33-341-02-0100-31-01

Bolti pénztáros

31-341-01-0010-31-01

Bútor- és lakástextil-eladó

31-341-01-0010-31-02

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

33-341-02-0100-31-02
52-341-04-1000-00-00

Kereskedelmi és szolgáltatási
ügynök
Kereskedelmi ügyintézõ

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

33-341-01-0000-00-00

Kereskedõ, boltvezetõ

54-345-02-0000-00-00

Logisztikai ügyintézõ

52-342-01-0000-00-00
31-341-01-0010-31-03

Marketing- és
reklámügyintézõ
Mûszakicikk eladó

51-341-01-0000-00-00

Mûszakicikk-kereskedõ

54-345-02-0001-54-01
31-341-01-0010-31-05

Nemzetközi szállítmányozási
ügyintézõ
Ruházati eladó

31-341-03-0000-00-00

Töltõállomás-kezelõ

Típus

új

13. szám

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
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87

Név

1422

S.sz.

Név

irsz.

Település

utca

1091

Budapest

Ifjúmunkás utca 4.

89

Márkusné Jónás
Julianna Dr.

7631

Pécs

Alsó utca 32.

90

Marót Szilárd

1116

Budapest

Körmend utca 16.

Szakmacsoport

18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom

OKJ azonosító

33-811-01-0000-00-00
52-811-01-0001-54-01
52-811-01-0000-00-00
52-811-02-0100-31-01
33-811-03-0100-31-01
52-812-01-0000-00-00
33-811-02-0001-33-01
31-812-01-0000-00-00
33-811-02-1000-00-00
54-812-0233-811-03-1000-00-00
54-812-03-0000-00-00
52-811-02-0100-31-02
55-812-01-

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00
16. Ügyvitel
33-346-01-1000-00-00

OKJ megnevezés

Cukrász
Élelmezési menedzser
Élelmezésvezetõ
Étkezdés
Gyorséttermi- és ételeladó
Hostess
Mixer
Panziós, falusi vendéglátó
Pincér
Protokoll és utazásügyintézõ
Szakács
Szállodai portás, recepciós
Vendéglátó eladó
Vendéglátó és
idegenforgalmi
szakmenedzser
Vendéglõs
Irodai asszisztens

55-346-01-0000-00-00
55-345-01-

Jogi asszisztens
Kereskedelmi menedzser

52-341-04-1000-00-00

Kereskedelmi ügyintézõ

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

54-345-03-0000-00-00

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
15. Közgazdaság

52-342-02-0000-00-00

Munkaerõpiaci szervezõ,
elemzõ
PR ügyintézõ

15. Közgazdaság

54-343-05-0000-00-00

16. Ügyvitel
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom

54-347-02-0000-00-00
52-811-01-0000-00-00
52-811-02-0100-31-01
33-811-03-0100-31-01
33-811-02-0001-33-01
31-812-01-0000-00-00
33-811-02-1000-00-00
54-812-03-0000-00-00
31-812-01-0100-21-01

54-345-06-0000-00-00

Személyügyi gazdálkodó és
fejlesztõ
Társadalombiztosítási és
bérügyi szakelõadó
Ügyfélkapcsolati vezetõ
Élelmezésvezetõ
Étkezdés
Gyorséttermi- és ételeladó
Mixer
Panziós, falusi vendéglátó
Pincér
Szállodai portás, recepciós
Szállodai szobaasszony

új

hosszabbítás

1423

16. Ügyvitel
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
15. Közgazdaság

Típus

új

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Magyari Imre

13. szám

S.sz.

88

91

Marton József

irsz.

5600

Mayerné Hancz Lídia 7952

Település

Békéscsaba

Velény

utca

Sas utca 8.

Fõ utca 40.

Szakmacsoport

OKJ azonosító

OKJ megnevezés

31-341-03-0000-00-00

Töltõállomás-kezelõ

52-811-02-0001-52-01
52-811-02-0100-31-02
55-812-01-0010-55-02
52-811-02-0000-00-00
52-523-01-1000-00-00
31-522-01-0000-00-00

6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika

33-522-01-0000-00-00
54-523-01-0000-00-00
33-522-04-0001-33-02

19. Egyéb szolgáltatások
6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika

55-810-01-0010-55-06
31-521-14-0100-31-01
31-521-14-0100-31-02

6. Elektrotechnika-elektronika
19. Egyéb szolgáltatások

52-523-03-0000-00-00
55-810-01-0010-55-01

6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika

52-523-01-0100-52-01
33-522-01-0100-31-01

6. Elektrotechnika-elektronika

33-522-04-0001-33-07

6. Elektrotechnika-elektronika

31-522-04-0000-00-00

6. Elektrotechnika-elektronika
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom

33-522-04-1000-00-00
33-811-01-0000-00-00
33-811-03-0001-33-01
52-811-02-0100-31-01
33-811-03-0100-31-01
33-811-03-0100-21-01
31-812-01-0000-00-00
33-811-02-1000-00-00
33-811-03-1000-00-00
54-812-03-0000-00-00
31-812-01-0100-21-01
52-811-02-0001-52-01
52-811-02-0100-31-02
55-812-01-

Vendéglátásszervezõ
Vendéglátó eladó
Vendéglátó szakmenedzser
Vendéglõs
Automatikai mûszerész
Elektromos gép- és
készülékszerelõ
Elektronikai mûszerész
Elektronikai technikus
Erõsáramú berendezések
felülvizsgálója
Hálózati informatikus
Háztartásigép-szerelõ
Kereskedelmi és
vendéglátóipari gépszerelõ
Mechatronikai mûszerész
Energetikai
mérnökasszisztens
PLC programozó
Szórakoztatóelektronikai
mûszerész
Villamos gép és -készülék
üzemeltetõ
Villamoshálózat-szerelõ,
-üzemeltetõ
Villanyszerelõ
Cukrász
Diétás szakács
Étkezdés
Gyorséttermi- és ételeladó
Konyhai kisegítõ
Panziós, falusi vendéglátó
Pincér
Szakács
Szállodai portás, recepciós
Szállodai szobaasszony
Vendéglátásszervezõ
Vendéglátó eladó
Vendéglátó és
idegenforgalmi
szakmenedzser

Típus

új

hosszabbítás

13. szám

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
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Név

1424

S.sz.

93
94

irsz.

Medvegyné Garaguly 5630
Noémi
Meskóné Tóth Ágota 1186

Mészáros Gáborné

1093

Település

utca

Békés

Lórántffy utca 15.

Budapest

Goroszló utca 7.

Budapest

Lónyai utca 58.

Szakmacsoport

OKJ azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Vendéglátó szakmenedzser
Vendéglõs
Kozmetikus

új

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
16. Ügyvitel

31-341-01-

Bolti eladó

hosszabbítás

52-347-01-0000-00-00

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
16. Ügyvitel
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom

52-341-04-1000-00-00

Ellenõrzési és
minõségbiztosítási munkatárs
Kereskedelmi ügyintézõ

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

33-341-01-0000-00-00

Kereskedõ, boltvezetõ

54-345-02-0000-00-00

Logisztikai ügyintézõ

52-342-01-0000-00-00
52-342-02-0000-00-00

Marketing- és
reklámügyintézõ
PR ügyintézõ

31-341-03-0000-00-00

Töltõállomás-kezelõ

54-346-0131-341-01-0010-31-01

Ügyviteli titkár
Bútor- és lakástextil-eladó

52-341-02-0010-52-01

Bútor- és szõnyegbecsüs

52-341-02-0010-52-02

Ékszerbecsüs

31-341-01-0010-31-02

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

52-341-05-0001-54-01
52-341-04-1000-00-00

Kereskedelmi bolthálózat
szervezõ
Kereskedelmi ügyintézõ

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

52-341-02-0010-52-04

Mûtárgybecsüs

31-341-01-0010-31-05

Ruházati eladó

52-811-02-0001-52-01
52-811-02-0100-31-02
55-812-01-0010-55-02

Vendéglátásszervezõ
Vendéglátó eladó
Vendéglátó szakmenedzser

hosszabbítás

1425

18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0010-55-02
18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00
19. Egyéb szolgáltatások
52-815-01-0000-00-00
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95

Név

13. szám

S.sz.

96

98

99

100

101

Mészáros István

Mihályi László

Nagy Eszter

Nagy Éva

Nagy István Miklós

Nagy László

irsz.

2100

1221

9743

5830

5830

1148

Település

Gödöllõ

Budapest

Söpte

Battonya

Battonya

Budapest

utca

Perczel Mór utca
83.

Péter Pál utca 121.

Petõfi Sándor utca
93.

Táncsics Mihály
utca 43.

Puskin utca 39.

Fogarasi út 27/a.

Szakmacsoport

OKJ azonosító

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00
17. Kereskedelem-marketing,
31-341-01-0010-31-06
üzleti adminisztráció
6. Elektrotechnika-elektronika 31-544-02-0000-00-00
33-521-01-1000-00-00
54-523-01-0000-00-00
54-347-01-0010-54-01

6. Elektrotechnika-elektronika

33-522-04-0001-33-02

16. Ügyvitel
6. Elektrotechnika-elektronika
16. Ügyvitel
5. Gépészet
16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
15. Közgazdaság

54-346-01-0010-54-02
52-523-03-0100-31-01
52-347-03-0100-31-01
31-521-24-1000-00-00
55-346-02-0010-55-02
33-346-01-1000-00-00
54-345-03-0000-00-00

15. Közgazdaság

54-345-06-0000-00-00

15. Közgazdaság

54-343-05-0000-00-00

16. Ügyvitel
9. Építészet

54-346-0133-582-02-0000-00-00

9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
16. Ügyvitel

54-582-03-0000-00-00
33-582-02-0100-21-01
31-582-17-0000-00-00
33-346-01-0100-31-01

16. Ügyvitel
16. Ügyvitel
5. Gépészet

33-346-01-0100-31-02
33-346-01-1000-00-00
31-521-08-0000-00-00

5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
5. Gépészet

31-521-09-1000-00-00
31-521-10-1000-00-00
31-521-24-1000-00-00
52-523-01-1000-00-00
52-523-01-0001-54-01
31-521-07-1000-00-00

Típus

Elektrolakatos és
villamossági szerelõ
Elektromechanikai mûszerész
Elektronikai technikus
Emberi erõforrás
ügyfélkapcsolati
szakügyintézõ
Erõsáramú berendezések
felülvizsgálója
Iskolatitkár
Mechatronikai szerelõ
Számítógépes adatrögzítõ
Szerkezetlakatos
Titkárságvezetõ
Irodai asszisztens
Munkaerõpiaci szervezõ,
elemzõ
Személyügyi gazdálkodó és
fejlesztõ
Társadalombiztosítási és
bérügyi szakelõadó
Ügyviteli titkár
Belsõépítési szerkezet- és
burkolatszerelõ
Magasépítõ technikus
Szárazépítõ
Tetõfedõ
Gépíró

hosszabbítás

új

bõvítés

új

Gépíró, szövegszerkesztõ
Irodai asszisztens
Gépgyártósori gépkezelõ,
új
gépszerelõ
Gépi forgácsoló
Géplakatos
Szerkezetlakatos
Automatikai mûszerész
új
Automatikai technikus
Finommechanikai mûszerész

13. szám

6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
16. Ügyvitel

OKJ megnevezés

Vendéglõs
Zöldség-gyümölcs eladó
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97

Név

1426

S.sz.

Név

irsz.

Település

Nagyné Kóti Irén

4171

Sárrétudvari

103

Nagyné Varga
Erzsébet

4025

Debrecen

Szakmacsoport

OKJ azonosító

5. Gépészet

31-582-09-0010-31-02

5. Gépészet

54-521-01-0000-00-00

5. Gépészet
6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika

31-521-10-1000-00-00
31-521-14-0100-31-01
31-521-14-0100-31-02

6. Elektrotechnika-elektronika

31-521-14-0000-00-00

5. Gépészet

31-582-09-0010-31-03
52-523-03-0000-00-00
52-523-03-0100-31-01
52-523-03-0001-54-01
52-523-01-0100-52-01
33-811-02-1000-00-00
33-811-03-1000-00-00
52-341-05-0100-52-01
31-341-01-0010-31-02
52-341-05-0100-52-02

55-345-01-0010-55-02

Élelmiszer- és
vegyiáru-kereskedõ
Gyorséttermi- és ételeladó
Kereskedelmi bolthálózat
szervezõ
Kereskedelmi szakmenedzser

52-341-04-1000-00-00

Kereskedelmi ügyintézõ

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

54-345-02-0000-00-00

Logisztikai ügyintézõ

52-342-01-0000-00-00

52-341-05-0100-52-03

Marketing- és
reklámügyintézõ
Mintabolti értékesítõ,
szolgáltatásértékesítõ
Ruházati kereskedõ

52-811-02-0100-31-02
52-811-02-0000-00-00

Vendéglátó eladó
Vendéglõs

33-811-03-0100-31-01
52-341-05-0001-54-01

33-341-02-0000-00-00

Típus

1427

6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
Feszty Árpád utca 33. 18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
Piac utca 7.
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom

OKJ megnevezés

Gázfogyasztóberendezés- és
csõhálózat-szerelõ
Gépgyártástechnológiai
technikus
Géplakatos
Háztartásigép-szerelõ
Kereskedelmi és
vendéglátóipari gépszerelõ
Kereskedelmi, háztartási és
vendéglátóipari gépszerelõ
Központifûtés- és
csõhálózat-szerelõ
Mechatronikai mûszerész
Mechatronikai szerelõ
Mechatronikai technikus
PLC programozó
Pincér
bõvítés
Szakács
Bútor- és
új
lakástextil-kereskedõ
Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
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102

utca

13. szám

S.sz.

104

irsz.

Naszári László Zoltán 7633

Nemesné Lengl
Marianna

7761

Település

Pécs

Kozármisleny

utca

Páfrány utca 25.

Kamilla utca 66.

Szakmacsoport

OKJ azonosító

Németh László

1042

Budapest

Rózsa utca 39.

Típus

31-341-01-0010-31-06

Zöldség-gyümölcs eladó

52-523-01-1000-00-00
52-523-01-0001-54-01
54-523-01-0000-00-00
33-522-04-0001-33-01

6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika

54-522-01-0000-00-00
52-523-03-0000-00-00
52-523-03-0100-31-01
52-523-03-0001-54-01
52-523-01-0100-52-01
33-522-04-0001-33-07

6. Elektrotechnika-elektronika

33-522-04-0001-33-08

Automatikai mûszerész
új
Automatikai technikus
Elektronikai technikus
Érintésvédelmi
szabványossági felülvizsgáló
Erõsáramú elektrotechnikus
Mechatronikai mûszerész
Mechatronikai szerelõ
Mechatronikai technikus
PLC programozó
Villamos gép és -készülék
üzemeltetõ
Villamos hálózat és alállomás
üzemeltetõ
Villamos hálózatszerelõ
Villanyszerelõ
Hostess
új

6. Elektrotechnika-elektronika 33-522-04-0001-33-09
6. Elektrotechnika-elektronika 33-522-04-1000-00-00
18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-812-01-0000-00-00
16. Ügyvitel

54-347-01-0000-00-00

18. Vendéglátás-idegenforgalom
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
16. Ügyvitel

54-812-01-1000-00-00
52-342-01-0000-00-00
31-812-01-0000-00-00
52-342-02-0000-00-00
54-812-0254-812-03-0000-00-00
52-347-02-0000-00-00

18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-

106

OKJ megnevezés

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika

33-542-07-0100-31-01
33-542-05-0010-33-01

10. Könnyûipar
10. Könnyûipar
10. Könnyûipar
10. Könnyûipar

33-542-05-0100-21-01
33-542-05-0010-33-02
33-542-05-0100-21-02
33-542-05-0100-21-03

Protokoll és utazásügyintézõ
Szállodai portás, recepciós
Személyes ügyfélszolgálati
asszisztens
Vendéglátó és
idegenforgalmi
szakmenedzser
Bõrruha -készítõ, -javító
Csecsemõ- és
gyermekruha-készítõ
Fehérnemû-készítõ
Férfiszabó
Lakástextil-készítõ
Munkaruha- és
védõruha-készítõ

új

13. szám

10. Könnyûipar
10. Könnyûipar

Idegen nyelvi
ügyfélkapcsolati
szakügyintézõ
Idegenvezetõ
Marketing- és
reklámügyintézõ
Panziós, falusi vendéglátó
PR ügyintézõ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

105

Név

1428

S.sz.

107

Név

Némethné dr. Tömõ
Zsuzsanna

irsz.

9721

Település

Gencsapáti

utca

Hunyadi utca 63.

Szakmacsoport

10. Könnyûipar
10. Könnyûipar
10. Könnyûipar
10. Könnyûipar
19. Egyéb szolgáltatások

OKJ azonosító

33-542-05-0010-33-03
54-542-01-0010-54-02
51-542-02-0000-00-00
33-542-05-0100-21-04
55-810-01-0010-55-03

18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0010-55-01

108

Novák Istvánné

1133

Budapest

Pannónia utca 89.

55-345-01-0010-55-03
55-345-02-0010-55-01
54-345-02-0000-00-00
52-342-01-0000-00-00
52-342-02-0000-00-00
55-345-01-0010-55-06
54-812-02-0001-54-01
54-812-02-0001-54-02
31-341-01-0010-31-01
52-341-05-0100-52-01
31-341-01-0010-31-02
52-341-05-0100-52-02

Idegenforgalmi
szakmenedzser
Kereskedelmi szakmenedzser
Kis- és középvállalkozási
menedzser
Logisztikai mûszaki
menedzserasszisztens
Logisztikai ügyintézõ
Marketing- és
reklámügyintézõ
PR ügyintézõ
Reklámszervezõ
szakmenedzser
Rendezvény- és
konferenciaszervezõ
Utazásszervezõ menedzser
Bútor- és lakástextil-eladó
Bútor- és
lakástextil-kereskedõ
Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

55-345-01-0010-55-02

Élelmiszer- és
vegyiáru-kereskedõ
Kereskedelmi bolthálózat
szervezõ
Kereskedelmi szakmenedzser

52-341-04-1000-00-00

Kereskedelmi ügyintézõ

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

52-342-01-0000-00-00

Marketing- és
reklámügyintézõ

52-341-05-0001-54-01

új

hosszabbítás

1429

18. Vendéglátás-idegenforgalom
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-02

Típus

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom

OKJ megnevezés

Nõi szabó
Ruhaipari technikus
Szabász
Textiltermék-összeállító
Faipari terméktervezõ

13. szám

S.sz.

Név

irsz.

Település

109

Novák Mária

8900

Zalaegerszeg

110

Novák Nándor

8749

Zalakaros

112

Piros Ferenc

Põcze László

1151

2900

Budapest

Komárom

Kosztolányi Dezsõ
út 37.
Seregély utca 1.

Szakmacsoport

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
19. Egyéb szolgáltatások

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
Szõcs Bertalan utca 18. Vendéglátás-idegenforgalom
41.
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom

Tópart 2/a-7.

OKJ megnevezés

Típus

31-341-01-0010-31-05

Mintabolti értékesítõ,
szolgáltatásértékesítõ
Ruházati eladó

52-341-05-0100-52-03

Ruházati kereskedõ

31-341-01-0010-31-06

Zöldség-gyümölcs eladó

54-725-01-0000-00-00

Grafológus

új

31-341-01-

Bolti eladó

új

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

33-341-01-0000-00-00

Kereskedõ, boltvezetõ

54-345-02-0000-00-00

Logisztikai ügyintézõ

51-341-01-0000-00-00

Mûszakicikk-kereskedõ

31-341-04-0000-00-00

Vegyesiparcikk-kereskedõ

33-811-01-0000-00-00

Cukrász

52-811-01-0000-00-00
33-811-03-0100-31-01
52-812-01-0000-00-00
55-812-01-0010-55-01

Élelmezésvezetõ
Gyorséttermi- és ételeladó
Hostess
Idegenforgalmi
szakmenedzser
Idegenvezetõ
Mixer
Panziós, falusi vendéglátó
Pincér
Protokoll és utazásügyintézõ
Szakács
Szállodai portás, recepciós
Vendéglátó eladó
Vendéglátó szakmenedzser
Vendéglõs
Gépi forgácsoló
Géplakatos
Hegesztõ
Szerkezetlakatos
Szerszámkészítõ

54-812-01-1000-00-00
33-811-02-0001-33-01
31-812-01-0000-00-00
33-811-02-1000-00-00
54-812-0233-811-03-1000-00-00
54-812-03-0000-00-00
52-811-02-0100-31-02
55-812-01-0010-55-02
52-811-02-0000-00-00
31-521-09-1000-00-00
31-521-10-1000-00-00
31-521-11-0000-00-00
31-521-24-1000-00-00
33-521-08-0000-00-00

hosszabbítás

hosszabbítás

13. szám

18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet

OKJ azonosító

33-341-02-0000-00-00

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

111

utca

1430

S.sz.

115

Rittlinger Zoltán

Rózsár Péter

irsz.

6723

7700

2500

Település

Szeged

Mohács

Esztergom

utca

Tápai utca 35.

Szakmacsoport

OKJ azonosító

OKJ megnevezés

Típus

31-341-01-

Bolti eladó

új

55-345-01-

Kereskedelmi menedzser

52-341-04-1000-00-00

Kereskedelmi ügyintézõ

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

33-341-01-0000-00-00

Kereskedõ, boltvezetõ

54-345-02-0000-00-00

Logisztikai ügyintézõ

52-342-01-0000-00-00
51-341-01-0000-00-00

Marketing- és
reklámügyintézõ
Mûszakicikk-kereskedõ

31-341-04-0000-00-00

Vegyesiparcikk-kereskedõ

31-341-01-0010-31-02

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó új

52-341-05-0100-52-02
33-346-01-1000-00-00
52-341-04-1000-00-00

Élelmiszer- és
vegyiáru-kereskedõ
Irodai asszisztens
Kereskedelmi ügyintézõ

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

33-341-01-0000-00-00

Kereskedõ, boltvezetõ

52-342-01-0000-00-00
31-341-01-0010-31-03

Marketing- és
reklámügyintézõ
Mûszakicikk eladó

31-341-01-0010-31-05

Ruházati eladó

52-341-05-0100-52-03

Ruházati kereskedõ

52-811-02-0100-31-02
52-811-02-0000-00-00
33-582-01-1000-00-00
33-582-04-1000-00-00
31-582-15-1000-00-00
54-582-04-0000-00-00

Vendéglátó eladó
Vendéglõs
Ács, állványozó
Festõ, mázoló és tapétázó
Kõmûves
Mélyépítõ technikus

új

1431

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
Bajcsy Zsilinszky
17. Kereskedelem-marketing,
utca 5.
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
16. Ügyvitel
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
Vasvári Pál utca 10. 9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
9. Építészet
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114

Név

Révész Zsuzsanna

13. szám

S.sz.

113

116

Név

Rusz Réka

irsz.

8200

Település

Veszprém

utca

Sorház utca 2/f.

Schmatovich Márta

9200

Mosonmagyaróvár

Petõfi Sándor utca
47.

118

Seleszt László

5600

Békéscsaba

Kazincy utca 22.

119

120

Sipos Sándor

Skriba Lászlóné

5820

9700

Mezõhegyes

Szombathely

Dózsa György utca
19.

Százhold utca 12.

OKJ azonosító

OKJ megnevezés

Típus

55-810-01-0010-55-02

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
5. Gépészet

52-341-04-1000-00-00

Építettkörnyezetmérnökasszis
ztens
Kereskedelmi ügyintézõ
új

54-341-01-0000-00-00

Külkereskedelmi üzletkötõ

54-345-02-0000-00-00

Logisztikai ügyintézõ

31-341-02-0000-00-00

Raktáros

31-341-04-0100-31-01
31-812-01-0100-31-01
31-341-01-0010-31-01

Agrokémiai és
új
növényvédelmi kereskedõ
Mezõgazdasági gazdaasszony
Bútor- és lakástextil-eladó
bõvítés

31-341-01-0010-31-02

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

31-341-01-0010-31-03

Mûszakicikk eladó

31-341-01-0010-31-04

Porcelán- és edényáru-eladó

31-341-01-0010-31-05

Ruházati eladó

31-341-01-0010-31-06

Zöldség-gyümölcs eladó

31-521-11-0100-31-01

Bevontelektródás hegesztõ

5. Gépészet

31-521-11-0100-31-02

5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom

31-582-10-0000-00-00
31-582-10-0100-31-01
31-521-09-0100-31-01
31-521-11-0100-31-03
31-521-09-1000-00-00
31-521-10-1000-00-00
31-521-11-0000-00-00
31-521-11-0100-31-05
31-521-09-0100-31-05
33-811-01-0000-00-00
52-811-01-0001-54-01
52-811-01-0000-00-00
55-812-01-0010-55-01

Egyéb eljárás szerinti
hegesztõ
Épületlakatos
Épületmechanikai szerelõ
Esztergályos
Fogyóelektródás hegesztõ
Gépi forgácsoló
Géplakatos
Hegesztõ
Hegesztõ-vágó gép kezelõje
Marós
Cukrász
Élelmezési menedzser
Élelmezésvezetõ
Idegenforgalmi
szakmenedzser
Idegenvezetõ

új

13. szám

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-01-1000-00-00

új
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117

Szakmacsoport

19. Egyéb szolgáltatások

1432

S.sz.

121

Név

Smajda László

irsz.

4600

Település

Kisvárda

utca

József Attila út 82.

Soósné Hesztera
Erzsébet

9700

Szombathely

Petõfi Sándor utca
28.

123

Starecz József

2600

Vác

Kiskörút 5.

124

Sum Ferenc

4300

Nyírbátor

Zrínyi utca 95.

125

Szabó Adrien

2500

Esztergom

Petõfi út 61.

126

Szabó Gyula

2400

Dunaújváros

Alkotás út 6.

OKJ azonosító

33-811-02-0001-33-01
31-812-01-0000-00-00
33-811-02-1000-00-00
54-812-02-0010-54-01
54-812-02-0001-54-01

18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
10. Könnyûipar
10. Könnyûipar
10. Könnyûipar
10. Könnyûipar

33-811-03-1000-00-00
54-812-03-0000-00-00
52-811-02-0001-52-01
33-542-01-1000-00-00
31-542-02-0100-31-01
33-542-02-0100-31-01
33-542-05-0010-33-01

10. Könnyûipar
10. Könnyûipar
10. Könnyûipar
10. Könnyûipar
10. Könnyûipar
18. Vendéglátás-idegenforgalom

33-542-05-0100-21-01
33-542-05-0010-33-02
33-542-05-0100-21-02
33-542-05-0010-33-03
54-542-01-0010-54-02
55-812-01-0010-55-01

18. Vendéglátás-idegenforgalom
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom
2. Szociális szolgáltatások

54-812-01-1000-00-00
52-341-05-0100-52-01

2. Szociális szolgáltatások
19. Egyéb szolgáltatások
19. Egyéb szolgáltatások

OKJ megnevezés

51-341-01-0000-00-00

Mûszakicikk-kereskedõ

52-341-05-0100-52-03

Ruházati kereskedõ

52-811-02-0000-00-00
54-761-02-0100-33-01

Vendéglõs
Gyermek- és ifjúsági
felügyelõ
Gyermekotthoni asszisztens
Fodrász
Kéz- és lábápoló,
mûkörömépítõ
Cukrász
Gyorséttermi- és ételeladó
Konyhai kisegítõ

52-341-05-0100-52-02

54-761-02-0010-54-01
33-815-01-1000-00-00
31-815-01-0000-00-00

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-01-0000-00-00
18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0100-31-01
18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0100-21-01

Típus

bõvítés
bõvítés
bõvítés
hosszabbítás
bõvítés
hosszabbítás
bõvítés
hosszabbítás
hosszabbítás
új

hosszabbítás

új

új

új

1433

52-811-02-0100-31-01
52-341-05-1000-00-00

Mixer
Panziós, falusi vendéglátó
Pincér
Protokollügyintézõ
Rendezvény- és
konferenciaszervezõ
Szakács
Szállodai portás, recepciós
Vendéglátásszervezõ
Bõrdíszmûves
Bõrtárgykészítõ
Cipõfelsõrész-készítõ
Csecsemõ- és
gyermekruha-készítõ
Fehérnemû-készítõ
Férfiszabó
Lakástextil-készítõ
Nõi szabó
Ruhaipari technikus
Idegenforgalmi
szakmenedzser
Idegenvezetõ
Bútor- és
lakástextil-kereskedõ
Élelmiszer- és
vegyiáru-kereskedõ
Étkezdés
Kereskedõ
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Szakmacsoport

18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom

13. szám

S.sz.

127

129

Szabó Péter Dr.

Szabóné Ravasz
Bernadett Dr.
Szalayné Kovács
Eszter

irsz.

7100

Település

Szekszárd

8200

Veszprém

2314

Halásztelek

utca

Rozsnyai M. utca
10.

Móricz Zsigmond
utca 3/c.
Erzsébet utca 10.

Szakmacsoport

OKJ azonosító

OKJ megnevezés

Típus

33-811-02-0001-33-01
31-812-01-0000-00-00
33-811-02-1000-00-00
33-811-03-1000-00-00
52-811-02-0001-52-01
52-811-02-0100-31-02
55-812-01-0010-55-02
52-811-02-0000-00-00
54-762-01-0010-54-02

Mixer
Panziós, falusi vendéglátó
Pincér
Szakács
Vendéglátásszervezõ
Vendéglátó eladó
Vendéglátó szakmenedzser
Vendéglõs
Szociális asszisztens

hosszabbítás

2. Szociális szolgáltatások
2. Szociális szolgáltatások
19. Egyéb szolgáltatások

33-762-01-0010-33-02
54-762-02-0010-54-04
54-725-01-0000-00-00

Szociális gondozó és ápoló
Szociális gondozó, szervezõ
Grafológus

hosszabbítás

5. Gépészet

31-521-09-1000-00-00

Gépi forgácsoló

hosszabbítás

5. Gépészet
5. Gépészet

31-521-10-1000-00-00
31-582-09-0010-31-03

5. Gépészet
5. Gépészet

31-521-24-1000-00-00
31-582-09-0010-31-04

Géplakatos
Központifûtés- és
csõhálózat-szerelõ
Szerkezetlakatos
Vízvezeték- és
vízkészülék-szerelõ
Kéz- és lábápoló,
hosszabbítás
mûkörömépítõ
Ács, állványozó
új
Burkoló
Energiahasznosító berendezés
szerelõje
Épületgépész technikus
Gáz- és tüzeléstechnikai
mûszerész
Gázfogyasztóberendezés- és
csõhálózat-szerelõ
Hegesztõ
Hûtéstechnikai
berendezéskezelõ
Hûtõ- és
klímaberendezés-szerelõ,
karbantartó
Kazánkezelõ (2-12 tonna
között)
Kõmûves
Központifûtés- és
csõhálózat-szerelõ

130

Szántai Károly Dr.

1136

Budapest

Felka utca 6.

19. Egyéb szolgáltatások

31-815-01-0000-00-00

131

Szentpéteri László

4482

Kótaj

Szent István út 35.

9. Építészet
9. Építészet
5. Gépészet

33-582-01-1000-00-00
33-582-03-1000-00-00
31-582-09-0010-31-01

5. Gépészet
5. Gépészet

54-582-01-0000-00-00
52-522-09-0000-00-00

5. Gépészet

31-582-09-0010-31-02

5. Gépészet
5. Gépészet

31-521-11-0000-00-00
31-522-02-0010-31-02

5. Gépészet

33-522-02-0000-00-00

5. Gépészet

31-522-02-0010-31-04

9. Építészet
5. Gépészet

31-582-15-1000-00-00
31-582-09-0010-31-03

13. szám

18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
18. Vendéglátás-idegenforgalom
2. Szociális szolgáltatások
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Név

1434

S.sz.

132

Szigethy József

Szilágyiné Vincze
Judit

irsz.

6723

1091

Település

Szeged

Budapest

utca

Lomnici utca 45.

Üllõi út 63.

Szakmacsoport

OKJ azonosító

9. Építészet
9. Építészet
5. Gépészet

54-582-03-0000-00-00
33-582-04-0100-31-01
31-582-09-0010-31-04

6. Elektrotechnika-elektronika

31-544-02-0000-00-00

6. Elektrotechnika-elektronika
6. Elektrotechnika-elektronika

33-521-01-1000-00-00
31-522-01-0000-00-00

6. Elektrotechnika-elektronika
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
6. Elektrotechnika-elektronika

54-522-01-0000-00-00
52-341-04-1000-00-00

Típus

bõvítés
bõvítés
bõvítés

bõvítés

Logisztikai mûszaki
menedzserasszisztens
Logisztikai ügyintézõ

bõvítés

Marketing- és
reklámügyintézõ
PR ügyintézõ

bõvítés

bõvítés

55-810-01-0010-55-13
33-522-04-1000-00-00
31-341-01-

Villamoshálózat-szerelõ,
-üzemeltetõ
Villamosmérnök-asszisztens
Villanyszerelõ
Bolti eladó

31-341-01-0010-31-01

Bútor- és lakástextil-eladó

52-341-05-0100-52-01

Bútor- és
lakástextil-kereskedõ
Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

54-345-02-0000-00-00
52-342-01-0000-00-00
52-342-02-0000-00-00
31-522-04-0000-00-00

31-341-01-0010-31-02
52-341-05-0100-52-02

55-345-01-0010-55-02

Élelmiszer- és
vegyiáru-kereskedõ
Kereskedelmi bolthálózat
szervezõ
Kereskedelmi szakmenedzser

52-341-05-1000-00-00

Kereskedõ

33-341-01-0000-00-00

Kereskedõ, boltvezetõ

31-341-01-0010-31-03

Mûszakicikk eladó

52-341-05-0001-54-01

bõvítés

bõvítés
bõvítés
új

1435

19. Egyéb szolgáltatások
6. Elektrotechnika-elektronika
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-02-0010-55-01

OKJ megnevezés

Magasépítõ technikus
Szobafestõ
Vízvezeték- és
vízkészülék-szerelõ
Elektrolakatos és
villamossági szerelõ
Elektromechanikai mûszerész
Elektromos gép- és
készülékszerelõ
Erõsáramú elektrotechnikus
Kereskedelmi ügyintézõ
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Név

13. szám

S.sz.

134

irsz.

Szombati Lajos Géza 3000

Szórádiné Páll Rózsa 1046

Település

Hatvan

Budapest

utca

Kertész utca 18.

Ugró Gyula sor 17.

Szakmacsoport

OKJ azonosító

OKJ megnevezés

Típus

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
5. Gépészet
5. Gépészet
5. Gépészet

51-341-01-0000-00-00

Mûszakicikk-kereskedõ

31-341-01-0010-31-05

Ruházati eladó

52-341-05-0100-52-03

Ruházati kereskedõ

31-341-04-0000-00-00

Vegyesiparcikk-kereskedõ

31-341-01-0010-31-06

Zöldség-gyümölcs eladó

31-521-10-1000-00-00
31-521-11-0000-00-00
31-522-02-

16. Ügyvitel
19. Egyéb szolgáltatások

33-346-01-1000-00-00
31-853-04-0000-00-00

15. Közgazdaság

54-345-03-0000-00-00

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom
15. Közgazdaság

51-341-01-0000-00-00

Géplakatos
Hegesztõ
Hõtechnikai
berendezéskezelõ
Irodai asszisztens
Köztisztasági munkagép- és
jármûkezelõ
Munkaerõpiaci szervezõ,
elemzõ
Mûszakicikk-kereskedõ

54-812-0231-341-02-0000-00-00

Protokoll és utazásügyintézõ
Raktáros

54-812-03-0000-00-00
54-345-06-0000-00-00

15. Közgazdaság

54-343-05-0000-00-00

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-04-0000-00-00

Szállodai portás, recepciós
Személyügyi gazdálkodó és
fejlesztõ
Társadalombiztosítási és
bérügyi szakelõadó
Vegyesiparcikk-kereskedõ

31-341-01-0010-31-02

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó hosszabbítás

52-341-05-0100-52-02
55-345-01-

Élelmiszer- és
vegyiáru-kereskedõ
Kereskedelmi menedzser

55-345-01-0010-55-02

Kereskedelmi szakmenedzser

51-341-01-0100-33-01

Kisgép- és
mûszakicikk-kölcsönzõ
Mintabolti értékesítõ,
szolgáltatásértékesítõ

13. szám

33-341-02-0000-00-00

új
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Név

1436

S.sz.

Név

irsz.

Település

utca

Szakmacsoport

OKJ azonosító

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

OKJ megnevezés

31-341-01-0010-31-03

Mûszakicikk eladó

51-341-01-0000-00-00

Mûszakicikk-kereskedõ

31-341-01-0010-31-04

Porcelán- és edényáru-eladó

Típus

13. szám

S.sz.

Szakértõi névjegyzék 2009. november 3.
S.sz

Név

Irányítószám

Település

Cím

Baskiné Lipka Gabriella
Csizmadia Márta Magdolna
Dudás Gabriella
Egri Imre Dr.
Egri Imre Dr.
Egri Imre Dr.
Egri Imre Dr.
Gergelyné Bobák Katalin
Gergelyné Bobák Katalin
Gilányi Lászlóné
Hirsch Zsuzsanna
Márkusné Jónás Julianna Dr.
Nagy László
Novák Mária

2360
1065
7630
4400
4400
4400
4400
3529
3529
3530
1136
7631
1148
8900

Gyál
Budapest
Pécs
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Budapest
Pécs
Budapest
Zalaegerszeg

Rigó utca 25/a.
Nagymezõ utca 21.
Pélmonostor utca 21.
Szent-Györgyi utca 17.
Szent-Györgyi utca 17.
Szent-Györgyi utca 17.
Szent-Györgyi utca 17.
Báthory sor 90.
Báthory sor 90.
Széchényi utca 92.
Hegedûs Gyula utca 32.
Alsó utca 32.
Fogarasi út 27/a.
Kosztolányi Dezsõ út 37.

15
16
17

Radvánszki Edit
Rusz Réka
Szabó Adrien

2120
8200
2500

Dunakeszi
Veszprém
Esztergom

Liszt Ferenc utca 7.
Sorház utca 2/f.
Petõfi út 61.

15. Közgazdaság
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
9. Építészet
16. Ügyvitel
18. Vendéglátás-idegenforgalom
15. Közgazdaság
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
16. Ügyvitel
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
6. Elektrotechnika-elektronika
16. Ügyvitel
5. Gépészet
19. Egyéb szolgáltatások
/ 54-725-01-0000-00-00 Grafológus /
2. Szociális szolgáltatások
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
19. Egyéb szolgáltatások /Fodrász, Kéz-és lábápoló
és mûkörömépítõ/

Típus

Új
Új
Új
Hosszabítás
Hosszabítás
Hosszabítás
Hosszabítás
Hosszabítás
Hosszabítás
Hosszabítás
Hosszabítás
Új
Új
Új
Új
Új
Új
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Szakmacsoport

Dr. Székely Judit s. k.,
foglalkoztatási és képzési szakállamtitkár

1437

1438

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

13. szám

Az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 41. § (1) bekezdésének a) pontja szerint pályáztatott
Miskolc 101,6 MHz körzeti rádiós mûsorszolgáltatási jogosultság hasznosítására
A Pályázati Felhívásban használt kifejezések megegyeznek a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a
továbbiakban: „Törvény”) 2. §-a, valamint a Pályázati Felhívás értelmezõ rendelkezései szerinti meghatározásokkal. A
terminológiákat a Törvényi jelentésükkel megegyezõ módon kell értelmezni, különös figyelemmel a „befolyásoló részesedés”, a „közvetett tulajdon”, valamint a „vállalkozás” fogalmakra.
A Pályázati Felhívás az egyes társaságokkal, azok szervezeteivel, cselekményeivel, dokumentumaival kapcsolatos kifejezéseket a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Gt.”) szerinti jelentésben használja.
A Pályázati Felhívás az „igazolás” és „valószínûsítés” meghatározásokat az ÁPF 56.4 pontja szerinti értelemben alkalmazza. A Pályázati Felhívás szerinti üzleti és pénzügyi terv elkészítésével és benyújtandó dokumentumaival kapcsolatban a Pályázati Felhívás a magyar számviteli szabályok szóhasználatát követi.
Értelmezõ rendelkezések:
Ajánlati Kötöttség: a Pályázó Pályázati Ajánlatához való kötöttségét jelenti, a Pályázati Felhívás 2.10. szakasza szerint.
Alaki Érvénytelenség: a Pályázati Ajánlat Alaki Érvénytelenségét a Pályázati Felhívás 3.4.1.1–3.4.1.2. szakaszai határozzák meg. Az Alakilag Érvénytelen Pályázati Ajánlatot a Pályázati Felhívás 3.4.1.2. valamint az ÁPF 60.2. pontja alapján a
Testület indokolással ellátott határozatával visszautasítja, az a továbbiakban nem vesz részt a Pályázati Eljárásban.
Alakilag Érvényes Pályázati Ajánlat: Alakilag érvényes az a Pályázati Ajánlat, amely az alaki érvényesség jelen Pályázati Felhívás szerinti feltételeinek mindenben megfelel, és amelyet a Testület Pályázati Felhívás 3.4.1.3. szakasza szerint
alakilag érvényesként nyilvántartásba vesz.
Aktuális információk: az idõszerû, mindennapi tájékozódást elõsegítõ, közérdeklõdésre számot tartó hírek, adatok, ismeretek, tájékoztatás.
ÁPF: a Mûvelõdési Közlöny XL. évfolyam 27. szám II. kötetében, az Országos Rádió és Televízió Testület által közétett
Általános Pályázati Feltételek. (Az ÁPF egységes szerkezetben a Testület honlapján, a www.ortt.hu oldalon letölthetõ)
Dtv: a mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény.
Érdekelt Pályázó: azt a Pályázót jelenti, aki, amely
a) egy másik Pályázóban befolyásoló részesedéssel rendelkezik, és /vagy
b) amelyben egy másik Pályázó befolyásoló részesedéssel rendelkezik, és/vagy
c) amelyben valamely befolyásoló részesedéssel rendelkezõ személy másik Pályázóban befolyásoló részesedéssel rendelkezik.
Hírmûsor: A Testület önálló hírmûsornak tekinti azokat a közérdeklõdésre számot tartó idõszerû országos és helyi, illetve külföldi eseményekrõl (politika, kultúra, sport stb.) beszámoló, rövid közlésekbõl álló mûsorszámokat, amelyek alkalmasak arra, hogy az állampolgárok számára folyamatosan biztosítsák a társadalmi, politikai, gazdasági életben és a
nemzetközi eseményekben való eligazodásához szükséges közéleti információkat, azaz bemutassák, hozzáférhetõvé,
megismerhetõvé, ezáltal megítélhetõvé tegyék a társadalom egészére, de legalábbis széles rétegeire kiható problémákat.
Ismétlés: Korábban a mûsorban elhangzott rögzített hanganyag, amely külön technikai beavatkozás nélkül lejátszható,
tehát számítógéprõl kerül közlésre.
Kizárás: A Pályázati Felhívás 3.4.2.1–3.4.2.8. pontja szerinti esetekben a Testület kizárja a Pályázati Ajánlatot.
Konzorciumi Pályázati Ajánlat: Több vállalkozás együttesen benyújtott Pályázati Ajánlata. A konzorciumi tagok a Pályázati Ajánlathoz csatolt konzorciumi megállapodásban kötelezik magukat arra, hogy a Pályázati Eljárásban való nyertességük esetén, a megállapodásban rögzített formájú gazdasági társaságot létrehozzák. A konzorciumi tagok kötelezettségei a pályázati eljárásban és a szerzõdéskötés során egyetemlegesek.
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Központi elem: A központi elemek azok a mûsorszámok, mûsorszám-típusok amelyek a mûsorszolgáltatás gerincét alkotják, fix elemek, amelyek a mûsorszolgáltatást leginkább jellemzik és csak a szerzõdés módosításával változtathatók.
Központi elemként megjelölhetõ akár a mûsorszám címe, rövid jellemzése, akár típusa pl. magazinmûsor, hírmûsor, kívánságmûsor, riportmûsor, film, ismeretterjesztõ mûsor, stb.
Magyar zenei mûsorszám: az a zenei mûsorszám,
a) amelynek szerzõje (zeneszerzõ, szövegíró) magyar, vagy
b) amelynek elõadója, illetõleg elõadóinak többsége magyar, vagy
c) amely magyar nyelven került elõadásra, vagy amely valamely magyarországi kisebbség nyelvén került elõadásra, ha
az adott kisebbség kultúrájával van összefüggésben, vagy
d) az az instrumentális zenei mûsorszám, amely a magyar vagy valamely magyarországi kisebbségi kultúra részét képezi.
Minimális mûsorszolgáltatási díj: A Pályázati Felhívás 1. sz. mellékletében rögzített – a Testület által megállapított – érték, amelynél alacsonyabb Díjajánlatot a kereskedelmi Pályázati Ajánlat esetében Testület nem fogad be. A Minimális
Mûsorszolgáltatási Díjat el nem érõ Díjajánlatot tartalmazó kereskedelmi Pályázati Ajánlat Alakilag Érvénytelennek
minõsül.
Mûsorszolgáltatás alapvetõ jellegzetessége: a mûsorszolgáltatás jellegzetes vonásainak, a mûsorszolgáltatást többi mûsorszolgáltatástól megkülönböztetõ sajátos arculatának rövid, szöveges összefoglalása.
Mûsorszolgáltatási Tapasztalat: amennyiben a Pályázó vagy a Pályázóban részesedéssel rendelkezõ vállalkozás, amely
a Pályázati Ajánlat benyújtásakor már legalább egy éve folyamatosan szolgáltat rádiómûsort. A mûsorszolgáltatási tapasztalat tekintetében rádiómûsor szolgáltatása fogalom alá tartozónak kell tekinteni a mûsorkészítõt is.
Pályázati Ajánlat: a Pályázó által a jelen Pályázati Felhívásra benyújtott teljes dokumentációt, ajánlattételt jelenti, amely
egyben nyilatkozat a Pályázati Felhívás feltételrendszerének feltételek nélküli teljes elfogadására.
Pályázati Felhívás: a jelen Pályázati Felhívást jelenti, annak teljes terjedelmével, mellékleteivel, és esetleges
módosításaival együtt.
Pályázó: a Pályázati Ajánlat szerinti Jogosultság tekintetében az Ajánlati Kötöttség idõtartama alatt azt a vállalkozást jelenti, aki, amely a Pályázati Felhívásra Pályázati Ajánlatot nyújtott be. Konzorciumi Pályázati Ajánlat esetén Pályázónak
tekintendõ a Konzorcium és a Konzorciumi Tagok.
Ptk: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. évi törvény.
Speciális karakterisztika: speciális karakterisztikájú az a mûsorszolgáltatás, amely az éjszakai órák (23.00-05.00 óráig)
nélküli heti mûsoridõ több mint 30%-ában azonos típusú, jellegû, tematikájú, vagy azonos célcsoportnak szóló mûsorszámokat szolgáltat, a jelen Pályázati Felhívás 3. számú mellékletében összegszerûen megjelöli, és az 5. számú melléklet
5. és 6. számú nyilatkozataiban vállalja a speciális karakterisztikát, és vállalja, hogy annak megfelelõ mûsorszámokat
szolgáltat.
Speciális karakterisztika lehet különösen: a vételkörzetben élõ nemzeti- etnikai kisebbségnek szóló mûsorszolgáltatás,
vagy jelenleg az adott településen mûködõ mûsorszolgáltatóktól eltérõ zenei profilú mûsorszolgáltatás, vagy „hír és beszélgetés” jelleg, vagy egyéb, speciális (de pontosan) meghatározott célközönségnek szóló mûsorszolgáltatás, vagy
többnyelvû mûsorszolgáltatás, vagy az adott város felsõfokú képzéséhez, annak intézményrendszeréhez kapcsolódó mûsorszolgáltatás, vagy hátrányos helyzetûeknek szóló mûsorszolgáltatás. A speciális karakterisztika helyi közélettel
foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, segítõ mûsorszámokkal nem valósítható meg.
Törvény: a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény.
Vagylagos Pályázati Ajánlat:
a) az ugyanazon Pályázó által ugyanazon Jogosultságra tett egynél több Ajánlat mindegyikét, és/vagy
b) valamely Érdekelt Pályázó által tett Pályázati Ajánlatot, és/vagy
c) azt a Pályázati Ajánlatot, amely ugyanarra a tényre, vállalásra vagy egyéb körülményre vagylagos ajánlatot tartalmaz.
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Visszautasítás: a Pályázati Felhívás 3.4.1. szakasza szerint Alakilag Érvénytelen Ajánlatokat a Testület hiánypótlásra
felhívás nélkül visszautasítja, valamint a 3.4.2.1–3.4.2.8. szakaszai szerint kizárt Ajánlatokat a Testület visszautasítja. A
visszautasított Ajánlat a további Pályázati Eljárásban nem vesz részt.

I. FEJEZET
MÛSORSZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁG PÁLYÁZTATÁSA ÉS A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÖSSZEFOGLALÁSA
1.1. A pályázat tárgya
1.1.1. A Testület a Törvény 41. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatai alapján pályázati felhívást (a továbbiakban: “Pályázati Felhívás”) tesz közzé a felhívás 1. számú melléklete szerinti körzeti rádiós mûsorszolgáltatási jogosultságra (a továbbiakban: „Jogosultság”).
A Jogosultság a Dtv. 38. § (2) bekezdésében a rádiómûsorok terjesztése digitális átállásának céldátumára tekintettel
2014. december 31. napjáig, vagy ugyanezen rendelkezésben rögzített együttes feltételek teljesülésétõl függõ hosszabb
idõtartamra, de legfeljebb 7 évre szól. Vételkörzet-bõvítés esetén a jogosultság a már korábban megszerzett
mûsorszolgáltatási jogosultság lejártáig érvényes.
1.1.2. A Mûsorszolgáltatónak a jelen Pályázati Felhívás szerint a Szerzõdésben kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
jogosultságának idõtartama alatt az analóg földfelszíni rendszerrõl a digitális földfelszíni rendszerre történõ átállás során
felmerülõ mindennemû jogszabályi kötelezettség teljesítése és jog gyakorlása tekintetében az eljáró szervekkel
együttmûködik.
1.1.3. A jelen Pályázati Felhívás tárgyát képezõ Jogosultság alapján szolgáltatott mûsor terjesztéséhez rendelkezésre álló, a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „NHH”) által kidolgozott és a Testület által jóváhagyott frekvenciatervet az 1. számú melléklet tartalmazza. A Jogosultsággal kapcsolatos mûszaki adatok az NHH-nál megtekinthetõk.
1.1.4. A pályázat tárgya magában foglalja a korábban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett mûsorszolgáltató vételkörzet-bõvítését, illetve földfelszíni hálózatba kapcsolódását.
1.1.5. A Pályázati Felhívásra az 1. számú melléklet jogosultságára érvényesen kereskedelmi, vagy közmûsor-szolgáltató, vagy nem nyereségérdekelt jellegû pályázati ajánlat is benyújtható.
1.1.6. Az általános jellegû pályázati ajánlatok mellett a Testület speciális karakterisztikájú pályázati ajánlatokat is befogad. Vételkörzet-bõvítésre, vagy hálózatba kapcsolódásra benyújtott Pályázati Ajánlat speciális karakterisztikával nem
nyújtható be.
1.1.7. A Törvény 20. §-a alapján kiegészítõ mûsorszolgáltatás végzésére kizárólagosan a mûsorszolgáltató jogosult. A
mûsorszolgáltató értéknövelõ szolgáltatás végzésére jogosult, illetve harmadik személlyel arra szerzõdést köthet. Az értéknövelõ szolgáltatás végzésének tartalmáról, a jogosultság feltételeirõl a Törvény 21. §-a rendelkezik.
1.2. A Pályázati Felhívás Célja
A jelen Pályázati Felhívás alapvetõ célja a rádiós piac sokszínûségének biztosítása, bõvítése, a rádiós mûsorszolgáltatás
minõségi jegyeinek javítása, magasabb értékek megjelenítésének biztosítása.
1.3. Az irányadó szabályok
1.3.1. A Pályázati Felhívás alapján lebonyolított pályáztatásra a Törvényben és az ÁPF-ben foglaltakat kell alkalmazni.
A Pályázati Felhívásban használt fogalmakat és kritériumokat (követelményeket) a Törvény és az ÁPF szerint kell
értelmezni.
1.3.2. A Pályázati Felhívásra, valamint a rendelkezései szerint készült dokumentumokra és a Pályázatból eredõ vagy az
azzal kapcsolatos jogviták esetén a magyar jog az irányadó azzal, hogy a Pályázati Felhívásban, a Pályázati Ajánlatban,
valamint a Törvényben nem szereplõ feltételek elbírálásakor a Ptk. szabályai alkalmazandók.
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II. FEJEZET
A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
2.1. A Pályázati Eljárás
A Pályázati Eljárás a Jogosultság paramétereinek a Törvény 52. § (6) bekezdése szerinti közszemlére bocsátásától a Mûsorszolgáltatási Szerzõdés megkötéséig, vagy a Pályázati Eljárás Törvény 45. §-a szerinti, Testület által történõ eredménytelenné nyilvánításáig tart. A jelen Pályázati Felhívással meghirdetett Pályázati Eljárás az ÁPF 49.1. pontja szerint
egyfordulós.
2.2. Eljárások a benyújtási határidõk elõtt
A Pályázó Pályázati Ajánlatát kizárólag saját ismeretei és döntése alapján teszi meg, jogot vagy igényt, a Testülettõl kapott információkra, vagy azok hiányára nem alapíthat. A Testület ÁPF 41. pontja alapján adott válasza nem minõsül a
Pályázati Felhívás módosításának.
2.3. A Pályázati Felhívás
A Testület az 1. számú mellékletben feltüntetett Jogosultság vonatkozásában a jelen Pályázati Felhívásban hirdet pályázatot. A Pályázat során az egyes eljárási cselekmények határidejére és határnapjára az 5.2. szakasz elõírásai irányadóak.
2.4. A Pályázati Felhívás módosítása, felfüggesztése
2.4.1. A Testület az ÁPF 47. és 48. pontja alapján jogosult a Pályázati Felhívás módosítására. Döntését köteles a Pályázati Felhívás közzétételével azonos módon meghirdetni valamint megindokolni.
2.4.2. Ha a Testület a Pályázati Felhívását módosítja, köteles a Pályázat benyújtásának határidejét méltányos módon
meghosszabbítani. A további pályázati határidõk is e módosításnak megfelelõen változnak meg.
2.4.3. A Testület a Pályázati Eljárás folyamán a Pályázó tudomására hozott feltételeket egy alkalommal megváltoztathatja úgy, hogy az egyes Pályázók javára ne jelentsen elõnyt.
2.4.4. A Pályázatok leadására nyitva álló határidõt csak egy ízben lehet meghosszabbítani. A Pályázat leadásának határideje legkésõbb az eredeti határidõt megelõzõ 15. napon – a Testület által hozzá fûzött indokolással – módosítható.
2.4.5. A Testület a pályáztatást egy alkalommal legfeljebb 90 napra jogosult felfüggeszteni. A Testület a felfüggesztésrõl
szóló – indokolással ellátott – döntését, a felfüggesztés idõtartamának pontos megjelölésével, a Közlönyben és két országos napilapban teszi közzé. A Pályázati Felhívásban meghatározott és még le nem járt határidõk a felfüggesztés
idõtartamával meghosszabbodnak.
2.5. A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés tervezete
A Jogosultságra vonatkozó Mûsorszolgáltatási Szerzõdésnek, illetve vételkörzet-bõvítésre irányuló Pályázati Ajánlat
esetén a Szerzõdésmódosításnak a 2. és 2/A. számú melléklet szerinti tervezete a jelen Pályázati Felhívás része. A Pályázók a Szerzõdés tervezetére észrevételt, módosítási indítványt nem tehetnek. A Jogosultságra vonatkozó Szerzõdés végleges szövege a Szerzõdés tervezetének az abban tett lábjegyzetek szerint véglegesített szövege.
2.6. A Pályázó
2.6.1. Érvényes pályázati ajánlatot az a vállalkozás nyújthat be, akit a Törvény, az ÁPF. illetve a jelen Pályázati Felhívás
rendelkezései nem zárnak ki a Jogosultság megszerzésébõl, illetve aki e jogforrások elõírásainak megfelel. Ha a Pályázó
az említett rendelkezésekbe ütközik, a Testület Pályázati Ajánlatát Alakilag Érvénytelennek minõsíti és visszautasítja.
2.6.2. A Pályázó tulajdonosainak (részvényeseinek, tagjainak, stb.) személye – halál esetét kivéve -, a Pályázati Eljárás
teljes idõtartama alatt nem változhat. Amennyiben a Pályázó tulajdonosainak személye a Pályázati Eljárás alatt ennek ellenére megváltozik, a Testület a Pályázati Ajánlatot Alakilag Érvénytelennek minõsíti és visszautasítja.
2.6.3. Az ÁPF 25. pont alapján – az ÁPF 37. pontra is figyelemmel – Alakilag Érvénytelen annak a Pályázónak az ajánlata, aki a Pályázat benyújtásakor, elbírálásakor, a szerzõdéskötéskor vagy ezen idõpontok közötti idõtartamban bármikor
a Törvény, az ÁPF valamint a Pályázati Felhívás feltételeinek nem felel meg. Ez esetben a Testület a Pályázó ajánlatát
visszautasítja, illetve a Szerzõdés megkötését megtagadja.
2.7. A Pályázati Díj
2.7.1. A Pályázó Pályázati Díjat tartozik fizetni. A Pályázati Díj az Ajánlati Kötöttség biztosítására is szolgál (Törvény
95. § (9) bek., ÁPF 56.4.6.).
2.7.2. A Pályázati Díj a 2.11.2.2. szakasz és az 1. sz. mellékletben meghatározott minimális mûsorszolgáltatási díj 5%-a
+ áfa.
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2.7.3. A Pályázati Díj megfizetését a Pályázó helyett harmadik fél nem teljesítheti (ÁPF 56.4.6. pont 5. bek.).
2.7.4. A Pályázati Díj megfizetését a Pályázó kizárólag a teljes összegnek a Testület a Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01400843 számú számlájára, forintban történõ átutalásával teljesítheti.
2.7.5. A Pályázati Díj megfizetését a 3.4.5.1. szakasz szerinti benyújtási határidõ lejártáig kell teljesíteni. Az ÁPF 56.4.6.
pontja alapján a Pályázati Díj megfizetése akkor és azon idõpontban minõsül teljesítettnek, amikor a Pályázati Díj teljes
összege a 2.7.4. szakasz szerinti bankszámlán jóváírásra került. A Pályázati Díj után kamat nem jár. A pályázati díj megfizetését követõ 8 napon belül a Testület a befizetésrõl a Pályázónak számlát küld.
2.7.6. A pályázati díj befizetésérõl szóló banki igazolást a Pályázó köteles a Pályázatához mellékelni. Alakilag Érvénytelennek minõsül a Pályázati Ajánlat, ha a Pályázó az átutalásról szóló átutalási megbízást nem csatolta az ajánlatához.
2.7.7. A Törvény 99 § (4) bekezdése szerint·a Pályázati Díj 2.7. pont szerinti meg nem fizetése a Pályázati Ajánlat Alaki
Érvénytelenségét és Testület általi visszautasítását eredményezi.
2.7.8. A Pályázati Díj a Törvény 95. § (9) bekezdésében foglaltak szerint jár vissza.
2.7.9. A Pályázati Díj 80%-a a Testület döntését követõ 30 napon belül visszajár a Pályázónak, ha a Testület a pályázati
eljárást a Törvény 46. § szerint eredménytelennek nyilvánítja.
2.7.10. A befizetett Pályázati Díj teljes összege a Testület döntését, illetve a Pályázó vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételét követõ 30 napon belül visszajár, ha a Pályázó a Pályázati Díj befizetését követõen nem nyújt be Pályázati
Ajánlatot.
2.7.11. A befizetett Pályázati Díj teljes összege a Pályázónak visszajár amennyiben a Pályázó benyújtott Pályázati Ajánlatát a 3.4.5.1. szakasz szerinti benyújtási határidõ lejártáig az ÁPF 11. pontja alapján visszavonja.
2.7.12. A Pályázó a Pályázati Díj teljes összegét elveszti, ha Pályázati Ajánlatát visszavonja, valamint ha a Szerzõdést a
4.1. szakasz szerint nem köti meg.
2.7.13. A Pályázó nyertessége esetén a pályázati díj 80%-a a mûsorszolgáltatási díj összegébe beszámít.
2.7.14. Amennyiben a Pályázó közmûsor-szolgáltató vagy nem nyereségérdekelt jelleggel nyeri el a jogosultságot a Pályázati Díj 80%-a az óvadéki összegbe beszámít, vagy bankgarancia esetén visszajár.
2.8. A Pályázati Ajánlat
2.8.1. Egy Jogosultságra egy Pályázó csak egy Pályázati Ajánlatot nyújthat be. Amennyiben egy Pályázó egy Jogosultságra több Pályázati Ajánlatot nyújt be, mindegyik Pályázati Ajánlata Alakilag Érvénytelennek minõsül, és a Testület azt
visszautasítja.
2.8.2. A Vagylagos Pályázati Ajánlat Alakilag Érvénytelen.
2.8.3. Amennyiben egy Pályázó olyan – a Törvény hatálya alá tartozó – Jogosultsággal rendelkezik, amely kizárja a Pályázati Felhívásban meghirdetett Jogosultság elnyerését, Pályázati Ajánlatot abban az esetben nyújthat be, ha Ajánlata
részeként joghatályos nyilatkozatában kijelenti, hogy nyertessé nyilvánítása esetén a Szerzõdés megkötésének idõpontjától a már meglévõ Mûsorszolgáltatási Jogosultságáról visszavonhatatlanul, minden további feltétel és igény nélkül lemond, illetve a Testülethez benyújtott Szerzõdés megkötésére vonatkozó már meglévõ igényét feltétel nélkül visszavonja, vagy kötelezettséget vállal arra, hogy a Testülettel meglévõ Szerzõdését közös megegyezéssel megszünteteti.
2.8.4. Több vállalkozás együtt is nyújthat be Ajánlatot, amelynek meg kell felelnie a konkrét pályázathoz jogszabályokban elõírt formáknak. Ezek a Pályázók Konzorciumot alkotnak. A Konzorciumban a Pályázók kötelezettségei a pályázati eljárásban és a szerzõdéskötés során egyetemlegesek. A Törvénynek az összeférhetetlenséggel és tulajdoni korlátozásokkal kapcsolatos elõírásait valamennyi Konzorciumi Tagra alkalmazni kell.
2.8.5. Ha a pályázati példányok között eltérés adódik, az Eredeti példány tartalma az irányadó az érvényesség vizsgálata,
valamint az ajánlatok értékelése és elbírálása során.
2.8.6. A Pályázati Ajánlat úgy minõsül, mintha azt a Pályázó a 2. számú melléklet szerinti Mûsorszolgáltatási Szerzõdés
illetve vételkörzet-bõvítésre benyújtott pályázati ajánlat esetén a felhívás 2/A sz. melléklete szerinti Szerzõdésmódosítás
szövegére tette volna.
2.9. A Pályázati Ajánlat·nyilvánossága
2.9.1. A Testület a Pályázattal és a Pályázati Ajánlatokkal kapcsolatos adatokat a Törvény 96. § (4) bekezdése, 97. §-a
szerint hozza nyilvánosságra.
2.9.2. A Pályázó a Pályázati Ajánlat benyújtásának tényével a Törvény 96. § (4) bekezdésének rendelkezéseit magára
nézve is kötelezõnek ismeri el.
2.10. Ajánlati Kötöttség
2.10.1. A Pályázó Pályázati Ajánlatához a 3.4.5.1. szakasz szerinti benyújtási határidõ lejártától a 2.10.2–2.10.5. szakaszok szerint kötve van (ÁPF 11.).
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2.10.2. A Testület döntése alapján a Pályázó Ajánlati Kötöttsége megszûnik, ha 2.10.2.1 a Pályázót a Testület a Pályázatból a 3.4.2. szakasz szerint kizárja, az ilyen döntés napján; vagy
2.10.2.2 a Pályázó Pályázati Ajánlatát a Testület Alakilag érvénytelennek nyilvánítja, az ilyen döntés napján.
2.10.3. A Pályázati Ajánlatok értékelése alapján a Pályázó Ajánlati Kötöttsége megszûnik:
2.10.3.1. ha a Testület a Pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, vagy ha a Testület nem a Pályázót nyilvánította a Pályázat nyertesévé vagy második helyezettjévé, az errõl szóló döntés napján, vagy
2.10.3.2. ha a Testület és a nyertes Pályázó a Szerzõdést megkötik, a szerzõdéskötés napján; vagy 2.10.3.3. ha a Testület
a 3.4.4. szakasz alapján a Pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, vagy a Szerzõdést a második helyezettel köti meg, az
errõl szóló döntés napján.
2.10.3.4. A Pályázati Ajánlatok értékelése alapján a második helyezett Pályázó Ajánlati Kötöttsége megszûnik:
2.10.3.4.1. ha a Testület és a második helyezett Pályázó a Mûsorszolgáltatási Szerzõdést megkötik a szerzõdéskötés
napján; vagy
2.10.3.4.2. ha a Testület és a nyertes Pályázó a Szerzõdést megkötik.
2.10.4. Amennyiben a Szerzõdés valamely Pályázó nyertessé nyilvánításának idõpontjától számított 60 nap elteltével
nem jön létre, úgy a nyertes és a második helyezett Pályázó Pályázati Ajánlatát – az Ajánlati Kötöttség visszavonásához
fûzõdõ joghátrányok beállta nélkül – a Testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával visszavonhatja. Ebben az esetben a
Pályázó Ajánlati Kötöttsége e nyilatkozat Testület általi kézhezvétele napján megszûnik, és ugyanezen idõponttól a Testület a visszavont Pályázati Ajánlatot nem veszi figyelembe. Az elõbbiekkel összefüggésben azonban mind a nyertes,
mind a második helyezett Pályázó Ajánlati Kötöttsége megszûnik valamely Pályázó nyertessé nyilvánításának
idõpontjától számított 120 nap elteltével.
2.10.5. Az Ajánlati Kötöttség a fenti megszûnési idõpontok közül az adott esetre vonatkozó korábbi idõpontban szûnik
meg.
2.11. A PÁLYÁZATI AJÁNLAT TARTALMA
A Pályázó a 2.11.1–2.11.7. szerint megadott szerkezetben és sorrendben köteles Ajánlatát összeállítani.
2.11.1. Alapvetõ adatok
A Pályázó a Pályázati Felhívás 3. számú melléklete szerint köteles megadni a tervezett mûsorszolgáltatás és a Pályázó
alapvetõ adatait [Törvény 96. § (1) bek. e) pont].
2.11.2. A Mûsorszolgáltatási Díj és a Mûsorszolgáltatási Díjajánlat
2.11.2.1. A Jogosultságért a Törvény 90. § (3) bekezdése alapján mûsorszolgáltatási díj (a továbbiakban: „Díj”) fizetendõ. A mûsorszolgáltatási díjat áfa terheli.
2.11.2.2. A Pályázati Felhívás szerinti Jogosultság mûsorszolgáltatási díjának legalacsonyabb mértékét az 1. számú melléklet határozza meg.
2.11.2.3. A Pályázó a Pályázati Ajánlattal érintett Jogosultság teljes idõtartama tekintetében köteles ajánlatot tenni a Mûsorszolgáltatási Díj éves mértékére. A Mûsorszolgáltatási Díj összegére vonatkozó ajánlat kizárólag készpénzben és
forintban tehetõ meg.
2.11.2.4. Alakilag Érvénytelennek minõsül annak a Pályázónak az ajánlata, aki kereskedelmi jelleggel nyújtott be Pályázati Ajánlatot és az egyes jogosultságokra az 1. számú mellékletben megállapított minimális Mûsorszolgáltatási Díjnál
alacsonyabb összegû Díjra tesz ajánlatot, vagy nem tesz ajánlatot Mûsorszolgáltatási Díj fizetésére, illetve a megajánlott
Mûsorszolgáltatási Díj mértékét más Pályázó által ajánlott Mûsorszolgáltatási Díj mértékétõl teszi függõvé.
2.11.2.5. A Jogosultságra vonatkozó Mûsorszolgáltatási Díjnak az 1. számú melléklet szerinti legkisebb mértéke alatt az
érintett Jogosultság kereskedelmi jelleggel nem ítélhetõ oda [Törvény 95. § (7) bek.].
2.11.2.6. A Mûsorszolgáltatási Díj összege évente a KSH által megállapított éves fogyasztói árindex mértékének megfelelõ arányban növekszik.
2.11.2.7. A Mûsorszolgáltatási Díj összege a szerzõdéskötéskor megállapított mérték alá nem csökkenhet.
2.11.2.8. Amennyiben a Pályázó közmûsor-szolgáltatói, vagy nem nyereségérdekelt formában nyújtja be Ajánlatát, a
mûsorszolgáltatási díj éves mértékére érvényesen nem tehet ajánlatot.
2.11.2.9. Vételkörzet-bõvítés esetén a Pályázó által az 1. számú mellékletre tekintettel ajánlott nettó mûsorszolgáltatási
díj, a már korábban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett mûsorszolgáltató eredeti mûsorszolgáltatási díjának
aktuális évi nettó összegéhez adódik hozzá.
2.11.3. Mûszaki feltételek
2.11.3.1. A Pályázó köteles a mûsorszolgáltatás mûszaki feltételeire vonatkozó mindazon adatot igazolni vagy valószínûsíteni, amelyek alátámasztják azt, és egyben feltételei annak, hogy a Pályázó a Pályázati Ajánlata szerinti Jogosultság
mûsorszolgáltatását annak teljes idõtartama alatt magas színvonalon fenn tudja tartani [ÁPF 56.4.1. a) pont].
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2.11.3.2. A pályázó köteles ismertetni a tervezett mûsorszolgáltatás rendszertechnikai tervét és rövid mûszaki koncepcióját. Köteles nyilatkozni továbbá arról, hogy a mûszaki felszerelése megfelel a hazai vagy a nemzetközi szabványoknak.
2.11.3.3. A pályázó köteles ismertetni és megadni a mûsor készítéséhez felhasználni kívánt mûszaki berendezéseket,
azok alapvetõ mûszaki jellemzõit. Ezen belül külön kell bemutatni az alapvetõ stúdió berendezések, a helyszíni mûsorkészítés, valamint a helyszínek és a stúdió közötti átviteli eszközök típusjellemzõit.
2.11.3.4. Ha a pályázó maga kívánja a mûsort szétosztani, illetve maga végzi a mûsorszórást, akkor a szétosztáshoz, illetve a szóráshoz szükséges berendezések típusleírását, alapvetõ mûszaki jellemzõit is ismertetnie kell.
2.11.3.5. Hálózatba kapcsolódásra, vagy vételkörzet-bõvítésre irányuló pályázati ajánlat esetén a pályázó köteles bemutatni az összekapcsolódás technikai kivitelezését.
2.11.4. A mûsorszolgáltatás mûsorideje és mûsorterve
2.11.4.1. Pályázati ajánlat érvényesen kizárólag 24 órás mûsoridõre tehetõ, úgy, hogy a Jogosultság teljes idõtartama
alatt a magyar zenei mûsorszámok aránya a zenei mûsorszámok bemutatására fordított napi mûsoridõben, a napi
mûsoridõ legalább 30%-a legyen.
2.11.4.2. A Testület a Pályázó által benyújtott mûsorterv alapján tájékozódni kíván arról, hogy a tervezett mûsorszolgáltatás alkalmas-e a Pályázati Felhívás 1.2. szakaszában meghatározott Pályázati Cél elérésére.
A Pályázó Pályázati Ajánlatában köteles kitérni arra, hogy a tervezett mûsorszolgáltatása hogyan, és a mûsorterv mely
mûsorszámaival valósítja meg, szolgálja a Pályázati Felhívás 1.2. szakasz szerint meghatározott célját.
2.11.4.3. A Pályázó a mûsortervet oly módon köteles kialakítani, hogy azokon keresztül a Pályázat 1.2. pontjában meghatározott Pályázati Cél érvényesülhessen.
2.11.4.4. A Pályázó Pályázati Ajánlatában a 2.11.4.1. szakasszal összefüggésben köteles bemutatni az Ajánlata szerinti
Jogosultság mûsorszolgáltatására vonatkozó tervezett mûsorkoncepciót, mûsorterve elveit.
2.11.4.5. A Pályázatnak a 3. számú melléklet szerint megadott szerkezetben tartalmaznia kell a szolgáltatni kívánt mûsor
fõ jellemzõit, a tervezett napi minimum mûsoridõt és adásidõt óraszámban, a napi mûsoridõ kezdetét és végét. A Pályázó
ezen kívül köteles bemutatni a mûsorszerkezetét és a részletes mûsortervét [Törvény 96. § (1) bek. f) pont].
2.11.4.6. A Pályázó köteles ismertetni az egyes mûsorszámok rövid jellemzését.
2.11.4.7. Amennyiben a Pályázó Pályázati Ajánlatát speciális karakterisztikával nyújtotta be, részletesen ismertetnie kell
a speciális karakterisztika jellegét, annak az adott településen való megalapozottságát, szükségességét, célközönségét. A
Pályázati Ajánlat akkor minõsíthetõ speciális karakterisztikájúnak, amennyiben a Pályázó a jelen Pályázati Felhívás értelmezõ rendelkezése szerint a 3. számú mellékletben megfelelõen nyilatkozik arról.
A speciális karakterisztikájú Pályázati Ajánlatban meg kell jelölni az azt megvalósító mûsorszámokat. Amennyiben a
Pályázó speciális karakterisztikára vonatkozó ajánlatot tesz, tudomásul veszi, hogy a Testület a pályázatát ennek értelmében fogja elbírálni. A speciális karakterisztika helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, segítõ
mûsorszámokkal nem valósítható meg.
2.11.4.8. Vételkörzet-bõvítés esetén a pályázati ajánlat úgy minõsül, hogy azt a pályázó az eredeti, jogosultságának hatályos mûsortervével és az abban lévõ, ahhoz kapcsolódó hatályos és érvényes dokumentumokkal, nyilatkozatokkal nyújtja be. Ennek megfelelõen, vételkörzet-bõvítésre irányuló ajánlat esetén nem lehet érvényesen új, az eredeti jogosultság
mûsortervétõl eltérõ mûsortervet benyújtani.
2.11.4.9. Amennyiben a Pályázó eredeti jogosultságának hatályos mûsorterve nem tartalmaz valamely, jelen pályázati
felhívás szerint a pályázati ajánlat értékeléséhez szükséges adatot, a Pályázó e tekintetben köteles az eredeti mûsortervvel összhangban lévõ adatok vonatkozásában nyilatkozatot tenni.
2.11.4.10. A Pályázó által a mûsorterv bemutatásánál megadott napi, heti adatoknak egymással összhangban kell
állniuk.
2.11.4.11. A hálózatba kapcsolódó jogosultságra pályázó a 2.11.4.4–2.11.4.6. pontban meghatározottakat a saját és a hálózatos mûsorszolgáltatás idõtartamára vonatkozóan is köteles benyújtani. Hálózatba kapcsolódó mûsorszolgáltatásra
irányuló pályázat esetén a pályázati ajánlatban a napi mûsoridõ idõtartamát összességében valamint a hálózatos és saját
mûsoridõ tekintetében elkülönítve is fel kell tüntetni. Hálózatba kapcsolódás esetén a mûsorszolgáltatás napi teljes
mûsorideje a hálózatos és a saját mûsoridõ összessége.
2.11.5. Mûsorszolgáltatási Tapasztalat:
A Pályázó köteles a mûsorszolgáltatásban szerzett tapasztalatának értékeléséhez minden, az elbírálás segítéséhez általa
szükségesnek tartott dokumentumot és nyilatkozatot csatolni.
2.11.6. Az üzleti és pénzügyi terv
2.11.6.1. A Testület – elsõsorban a 6. számú mellékletben szereplõ táblázat alapján – tájékozódni kíván arról, hogy a pályázó hogyan kívánja a mûsorszolgáltatást mûködtetni, meg kíván gyõzõdni arról, hogy a pályázónak az ilyen mûködtetésre vonatkozó üzleti, pénzügyi és finanszírozási feltételezései alkalmasak a kívánt cél elérésére. A pályázónak az ÁPF
56.4.3. pontja figyelembevételével összeállított üzleti és pénzügyi tervvel kell valószínûsítenie, hogy a mûsorszolgáltatás megkezdésének gazdasági és pénzügyi feltételei megvannak. Az ÁPF 56.4.3. pont harmadik bekezdése alapján jelen
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pályázati felhívásban üzleti, pénzügyi terven a 2.11.6. pont alattiakat kell érteni. Vételkörzet-bõvítés esetén, a
vételkörzet-bõvítés technikai megvalósítására vonatkozó üzleti és pénzügyi tervet kell benyújtani.
2.11.6.2. Az üzleti és pénzügyi terv tartalma
Üzleti és pénzügyi terve szerves részeként minden pályázó köteles kiegészítõ információ formájában ismertetni üzleti
modelljét és az annak alapjául szolgáló feltételezéseket. Pénzügyi elõrejelzései benyújtásakor a pályázó sorolja fel
összes olyan feltételezését, amelyet üzleti terve elkészítéséhez felhasznált.
A Testület elfogadja, hogy a jövõbeli piaci feltételezésekre vonatkozóan az egyes pályázók különbözõ feltételezésekbõl
indulnak ki, azonban a Testület szeretné megítélni azt, hogy a pályázó alaposan megfontolta saját feltételezéseit, azok
összhangban vannak saját bevételi és költség elõirányzataival, és általában hitelesek a piaci helyzetrõl és viselkedésrõl
rendelkezésre álló információk alapján. Ha a pályázó kereskedelmi ügynökségektõl, tanácsadóktól stb. szerzett be
információkat, nevezze meg forrásait.
Vételkörzet-bõvítés esetén a bõvítés által kialakuló, teljes mûsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó üzleti és pénzügyi
tervet kell benyújtani.
Az üzleti és pénzügyi tervvel kapcsolatban benyújtandó dokumentumok listáját a 2.11.6.3. pont szerinti szakaszok
tartalmazzák.
2.11.6.3. Az üzleti és pénzügyi terv részletezése
Az üzleti és pénzügyi tervben a pályázónak különösen a következõ tételeket kell bemutatnia:
2.11.6.3.1. Összefoglaló: A pályázó foglalja össze üzleti és pénzügyi terve lényegét.
2.11.6.3.2. Stratégia és üzletpolitikai megfontolások: A pályázó ismertesse üzleti és pénzügyi terve stratégiáját és üzletpolitikai megfontolásait.
2.11.6.3.3. Eredménykimutatás-tervek és az eredménykimutatás-tervekhez kapcsolódó feltételezések.
2.11.6.3.4. Beruházások: A pályázó részletesen ismertesse az összes beruházást, beleértve az esetleges adóberendezéseket, a mûsorelosztó rendszereket, a stúdió berendezéseket, a jármûveket valamint a saját elõállítású és vásárolt, a mérlegben aktivált egyéb tárgyi és immateriális eszközöket, stb. A fenti tételeket ésszerû részletezésben, bekerülési értéküket és
a beruházás ütemezését feltüntetve kell megadni.
2.11.6.3.5. Historikus pénzügyi adatok:
A pályázó köteles mérlegeit, eredmény kimutatásait és az ezekhez csatlakozó kiegészítõ mellékleteit (együttesen „éves
pénzügyi beszámoló”, illetve „évközi pénzügyi beszámoló”) a könyvvizsgálói jelentéssel (amennyiben ennek elkészítését más jogszabály elõírja) együtt benyújtani a célból, hogy a Testület megismerje a pályázó pénzügyi, vagyoni és
jövedelmi helyzetét. (ÁPF 56.4.3. pont 1. bek.)
2.11.6.3.6. Finanszírozási struktúra: A pályázó tételesen mutassa be az általa vállalni tervezett finanszírozási megoldásokat, amelyekkel üzleti és pénzügyi terve feltételezéseinek teljesülését valószínûsíteni tudja (pl. tõke, tõkeemelés, hitel,
garanciavállalás, tulajdonosi finanszírozás stb.), és jelezze, hogy az egyes finanszírozási megoldásokat mely mellékletekben hol tünteti fel [ÁPF 56.4.3. g) pont].
2.11.7. A mûködési költségek biztosítása
2.11.7.1. A Pályázó köteles igazolni, hogy a mûsorszolgáltatáshoz szükséges mûködési költségek meghatározott összege a rendelkezésére áll [Törvény 91. § (3) bek. b) pont, 96. § (1) bek. i) pont, ÁPF 56.4:4]. Ennek keretében bankigazolással bizonyítania kell, hogy a mûködés elsõ három hónapjára szükséges forrásokat – reklámbevétel nélkül – elkülönített bankszámlán a pályázati ajánlat benyújtását megelõzõen elhelyezte.
2.11.7.2. A háromhavi mûködési költség kiszámításánál az üzleti-pénzügyi terv szerinti, abból levezethetõ, a mûködés
elsõ egész évére számított költség negyedét kell figyelembe venni. A Testület elfogad minden olyan bankszámlán elhelyezett összegrõl becsatolt bankigazolást, amelybõl kétséget kizáróan kiderül, hogy az adott összeg, egy – a pályázati felhívásban meghatározott – speciális célra való felhasználásra szól. Vételkörzet-bõvítés esetén, a bõvített vételkörzet mûködési költségeinek tekintetében kell igazolni a mûködés elsõ három hónapjára szükséges források rendelkezésre
állását.
2.12. A közmûsor-szolgáltatási jogosultságra vonatkozó különös pályázati feltételek
2.12.1. Nem nyerhet el közmûsor-szolgáltatási jogosultságot az a Pályázó, aki az ORTT felé tartozással rendelkezik.
2.12.2. A közmûsor-szolgáltatási jogosultság elnyerésére irányuló Pályázati Ajánlathoz a Pályázati Felhívás 8. számú
melléklete alapján csatolni kell:
2.12.2.1. a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy a közmûsor-szolgáltatókra vonatkozó törvényi, valamint a Pályázati Felhívásban foglalt kötelezettségeket ismeri és vállalja;
2.12.2.2. a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy a napi mûsoridejének 50%-át meghaladóan közszolgálati mûsorokat
szolgáltat;
2.12.2.3. a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy legalább heti 14 óra saját készítésû mûsort szolgáltat;
2.12.2.4. a Törvénynek, valamint a Pályázati Felhívás 2.12.3. pontnak megfelelõ Mûsorszolgáltatási Szabályzatot.
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2.12.3. A Pályázó Mûsorszolgáltatási Szabályzatának tartalmaznia kell a részletes mûsorstruktúrát, megjelölve, hogy
melyek azok a mûsorszámok, amelyek megfelelnek az 50%-ot meghaladó közszolgálati kvóta kritériumának.
2.12.4. Ha a pályázati ajánlat közmûsor-szolgáltatási jogosultságra irányul és a Testület döntése szerint a közmûsor-szolgáltatás feltételeinek nem felel meg, a Testület a pályázati ajánlatot kizárja és visszautasítja.
2.13. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatásra vonatkozó különös pályázati feltételek
2.13.1. A nem nyereségérdekeltség feltételei tárgyában kiadott, az 1357/2006. (VI. 14.) számú határozattal módosított
1069/2001. (VII. 24.) számú ORTT határozatot (7. számú melléklet) e fejezet vonatkozásában a pályázatra irányadó
szabálynak kell tekinteni.
2.13.2. A pályázó akkor minõsíthetõ nem nyereségérdekeltként, ha a pályázónak, illetve konzorciumi pályázó esetén az
abban résztvevõ tagoknak mûsorszolgáltatási díjtartozása a Testület felé nem áll fenn.
2.13.3. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóra vonatkozó pályázati ajánlatban a pályázó a mûsorszolgáltatási díj
éves mértékére nem tehet ajánlatot.
2.13.4. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatásra vonatkozó pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a 2.13.1. szakaszban megjelölt ORTT határozat:
1. a) pontja szerinti célok, illetve célcsoportok egyikének megjelölését,
1. b) értelmében tett kötelezettségvállaló nyilatkozatot,
2.3. a) pont szerinti nyilatkozatot,
2.3. b) pontja szerinti dokumentumokat, nyilatkozatokat és az
2.3. c) pont szerinti, a mellékletben található nyomtatványt kitöltve.
2.13.5. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatásra vonatkozó pályázati ajánlatnak tartalmi kérdésekben a jelen pályázati feltételek és a vonatkozó ORTT határozat rendelkezéseinek is maradéktalanul meg kell felelnie.
2.13.6. Nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatásra benyújtott pályázati ajánlatban az 1357/2006. (VI. 14.) számú ORTT
határozat 2.3. a) pontja szerinti nyilatkozatot a jogosultság teljes idõtartamára nézve kell megtenni.
2.13.7. Ha a pályázati ajánlat nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatási jogosultságra irányul és a Testület döntése szerint a nem nyereségérdekeltség feltételeinek nem felel meg, a Testület a pályázati ajánlatot kizárja és visszautasítja.
2.13.8. A pályázó a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatásra vonatkozó pályázati ajánlatában a jelen fejezetben megjelölt valamennyi dokumentumot és kötelezõ erejû nyilatkozatot különálló mellékletként köteles csatolni.
2.13.9. Amennyiben a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató megszegi a Törvényben, a mûsorszolgáltatási szerzõdésben rá vonatkozó szabályokat, akkor a Testület kimondhatja, hogy a mûsorszolgáltató nem nyereségérdekelt minõségét
elvesztette, és egyúttal felmondja a mûsorszolgáltatási szerzõdést.
2.14. A vételkörzet-bõvítés pályázati feltételei
2.14.1. Az ORTT 766/2004. (VI. 15.) számú a földfelszíni mûsorszóró rendszer révén végzett mûsorszolgáltatás vételkörzet-bõvítésének fogalmáról és az ahhoz kapcsolódó eljárásról szóló határozatát (9. számú melléklet) e fejezet vonatkozásában a pályázatra irányadó szabálynak kell tekinteni.
2.14.2. A pályázó akkor nyújthat be érvényesen vételkörzet-bõvítésre irányuló ajánlatot, amennyiben
1. az eljárás tárgyát képezõ, meglévõ mûsorszolgáltatási jogosultságának vételkörzete és a pályázati felhívás 1. számú
mellékletében megjelölt sztereo vételkörzetek szomszédosak egymással, és az eredeti, valamint a bõvítésre szolgáló vételkörzet legfeljebb 40 km-re van egymástól, valamint
2. az állásfoglalásban meghatározott vételkörzet-bõvítés fogalomban meghatározott kritériumoknak megfelel, és
3. a pályázati ajánlathoz kötelezõen csatolandó dokumentumban nyilatkozik arról, hogy a kérdéses, és jelen pályázati
felhívás 9. számú mellékletét képezõ állásfoglalás tartalmát ismeri és elfogadja, valamint
4. nyertessége esetén a szükséges, jelen pályázati felhívás 2/A. mellékleteként szereplõ szerzõdésmódosításhoz hozzájárul.
2.14.3. A vételkörzet-bõvítéssel meghirdetett jogosultságra vonatkozó és a Pályázó által az 1. számú mellékletre tekintettel ajánlott nettó mûsorszolgáltatási díj, a már korábban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett mûsorszolgáltató
eredeti mûsorszolgáltatási díjának aktuális évi nettó összegéhez adódik hozzá. A vételkörzet-bõvítésre vonatkozó szerzõdésmódosítás hatálybalépésével ez az új mûsorszolgáltatási díj képezi a szerzõdést biztosító mellékkötelezettség és a
kötbér számítási alapját.
2.14.4. A vételkörzet-bõvítésre vonatkozó pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a 2.14. pontban megjelölt és a pályázati
felhívás 9. számú mellékleteként csatolt ORTT állásfoglalás által megkívánt nyilatkozatokat, megjelöléseket és
dokumentumokat.
2.14.5. A vételkörzet-bõvítésre vonatkozó pályázati ajánlatnak a 8.1. pontban megjelölt és a pályázati felhívás 9. számú
mellékleteként csatolt ORTT állásfoglaláson kívül, a pályázati felhívás minden olyan pontjának meg kell felelnie, amely
jellegébõl következõen a vételkörzet-bõvítéssel pályázó ajánlatnak tartalmaznia kell.
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2.14.6. A vételkörzet-bõvítéssel nem jön létre új jogosultság. A kibõvített vételkörzetû jogosultság érvényességi ideje
nem változik. A vételkörzet-bõvítéssel nyertessé nyilvánított mûsorszolgáltatónak, a kibõvített vételkörzetben a korábban szerzett jogosultságon hatályos mûsorterv szerinti mûsort kell sugároznia.
2.14.7. Érvényes pályázati ajánlatot csak az nyújthat be, akinek az eljárás tárgyát képezõ, pályázati felhívás szerinti sztereo vételkörzete szomszédos az általa megpályázott vételkörzettel. Jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében szereplõ egyes mûsorszolgáltatási jogosultságok tekintetében szomszédosnak tekintendõ sztereo vételkörzeteket az 1. számú melléklet tartalmazza
2.14.8. Amennyiben a pályázati ajánlat vételkörzet-bõvítésre irányul és a Testület döntése szerint a vételkörzet-bõvítés
feltételeinek nem felel meg, a Testület a pályázati ajánlatot kizárja és visszautasítja.
2.14.9. A pályázó a vételkörzet-bõvítésre irányuló mûsorszolgáltatásra vonatkozó pályázati ajánlatban a jelen fejezetben
illetve a pályázati felhívás 9. számú mellékleteként csatolt állásfoglalásban megjelölt valamennyi dokumentumot, kötelezõ erejû nyilatkozatot különálló mellékletként köteles csatolni.
2.14.10. Vételkörzet-bõvítés céljával pályázati ajánlatot benyújtó mûsorszolgáltató érvényes ajánlatot a 9. számú mellékletben meghatározott feltételekkel nyújthat be.
2.15. A hálózatba kapcsolódó mûsorszolgáltatási jogosultságra irányuló pályázatra vonatkozó pályázati feltételek
2.15.1. Jelen pályázati felhívás lehetõvé teszi, hogy a pályázó olyan mûsorstruktúrával is benyújthasson pályázatot,
amelyben saját mûsorszolgáltatása mellett hálózatos mûsorszolgáltatás formájában más mûsorszolgáltatás is helyet kap.
Hálózatos mûsorszolgáltatóként csak olyan – a pályázóval azonos típusú (rádió) – mûsorszolgáltató jelölhetõ meg,
amelynek nem áll fenn tartozása az ORTT felé, s a Testület nem alkalmazott vele szemben a mûsorszolgáltatási szerzõdés, vagy az Rttv. 112. § (1) b) pontja szerinti írásbeli figyelmeztetést.
2.15.2. Hálózatba kapcsolódásra irányuló pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a:
– a hálózatos mûsorszolgáltató nevét,
– a pályázó és a hálózatos mûsorszolgáltató közös kérelmét a hálózatba kapcsolódásra,
– valamint a hálózatos mûsorszolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó szerzõdésmódosításhoz hozzájárul.
2.15.3. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a saját és a hálózatos mûsoridõ sugárzásának idejét, valamint
idõtartamát.
2.15.4. A pályázati ajánlatban a leendõ hálózatos mûsorszolgáltatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a hálózatba kapcsolódás következtében az Rttv. tulajdoni szabályait, így különösen az Rttv. VIII. fejezetében foglaltakat nem sérti.
2.15.5. Amennyiben a pályázó közmûsor-szolgáltatóként, vagy nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóként nyújtja be a
pályázati ajánlatát, a közmûsor-szolgáltatókra, illetve nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatókra vonatkozó feltételeknek saját mûsorideje tekintetében önmagában is meg kell felelnie.
2.15.6. A pályázó nem nyújthat be érvényesen hálózatba kapcsolódásra irányuló ajánlatot, amennyiben a hálózatos mûsorszolgáltató vételkörzete és a megszerezni kívánt mûsorszolgáltatási jogosultság vételkörzete legalább 20%-ban fedi
egymás.
2.15.7. Amennyiben a pályázati ajánlat hálózatba kapcsolódásra irányul és a Testület döntése szerint az értékelés során a
hálózatba kapcsolódás feltételeinek nem felel meg, a pályázati ajánlat érvénytelen és a Testület azt visszautasítja.

III. FEJEZET
A PÁLYÁZATI AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSA
3.1. A pályázati ajánlatok elbírálásának határideje és módja
A Pályázati Ajánlatokat a Testület a benyújtási határidõ lejártát követõ hatvan (60) napon belül a Törvény 46. § szerint
rögzített módon bírálja el. A Pályázati Ajánlatok elbírálásában az ÁPF 63.3. szakasza szerinti személy nem mûködhet
közre. A Pályázati Ajánlatok elbírálását követõen a Testület a Pályázati Ajánlatok közötti választással dönt a pályázat
nyertesérõl.
3.2. Felvilágosítás kérése
A Testület a pályázóktól az esélyegyenlõség elvének sérelme nélkül felvilágosítást kérhet annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, összehasonlítása jobban elvégezhetõ legyen.
A Testület kérdéseit és az azokra adott választ írásban kell rögzíteni. A felvilágosítás nem eredményezheti az ajánlatban
megfogalmazott pénzbeli, értékbeli vállalások, lényeges állítások változását, csak azok értelmezését szolgálhatja.
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3.3. Hiánypótlás
A Testület írásban hiánypótlásra szólítja fel azt a pályázót, amelynek Alakilag Érvényes Pályázati Ajánlata nem felel
meg maradéktalanul a Pályázati Felhívás valamennyi feltételének, egyidejûleg megjelölve a hiánypótlás szempontjait és
módjait. Valamely hiánypótlás keretében benyújtandó dokumentumnak – értelemszerûen – a Pályázati Ajánlat eredeti
benyújtási határideje napján fennálló adatokra, tényekre, körülményekre, vállalásokra, stb. kell vonatkoznia. A Pályázó
a hiánypótlással érintett valamennyi dokumentumot az értesítés kézhezvételének napjától számított 15 napon belül tartozik benyújtani. A határidõ jogvesztõ, elmulasztása esetén a Testület a Pályázati Ajánlatot visszautasítja. Nincs helye hiánypótlásnak a 3.4.1.1. a)–g) pontok, és a 3.4.3. szakasz alá tartozó adatok tekintetében.
3.4. A Pályázati Ajánlat értékelése
3.4.1. A Pályázati Ajánlat Alaki Érvényessége
A Pályázati Ajánlatok értékelése során a Testület elõször azok Alaki Érvényességét vizsgálja.
3.4.1.1. Alakilag Érvénytelen a Pályázati Ajánlat ha
a) az Ajánlatot a Pályázati Felhívásban meghatározott, illetve meghosszabbított határidõ után, vagy nem a megjelölt helyen, vagy nem a 3.4.5.1. szakasz szerint személyesen, vagy meghatalmazott útján illetve nem az elõírt csomagolásban
nyújtották be, (ez alól kivétel, ha a Pályázati Ajánlat eredeti példányát tartalmazó csomagban nem került elhelyezésre az
elektronikus formájú pályázati ajánlat),
b) A Pályázati Ajánlat nem felel meg a Felhívás 1.1.5. szakaszának,
c) a Pályázó a Pályázati Felhívás 2.6.1–2.6.3. szakaszai szerinti Pályázati Ajánlatot nyújtott be,
d) a Pályázó a Pályázati Díjra vonatkozó, a Pályázati Ajánlat 2.7.4–2.7.7. szakaszai szerinti elvárásokat, feltételeket nem
teljesítette, vagy nem megfelelõen teljesítette,
e) A Pályázó a Pályázati Felhívás 2.8.1–2.8.4. szakaszai szerinti elvárásokat, feltételeket nem, vagy nem megfelelõen
teljesítette,
f) a Pályázati Ajánlat nem felel meg a Felhívás 2.11.4.1. szakaszának,
g) a Pályázó Pályázati Ajánlatát kereskedelmi jelleggel nyújtotta be azonban az Ajánlat nem felel meg a 2.11.2.4. pontban foglaltaknak.
A 3.4.1.2. Az Alakilag Érvénytelen pályázati ajánlatok esetében hiánypótlásnak helye nincs. Az Alakilag Érvénytelen
Pályázati Ajánlatokat a Testület indokolással ellátott határozatával visszautasítja. Az Alakilag Érvénytelen Pályázati
Ajánlat a továbbiakban nem vesz részt a Pályázati Eljárásban.
3.4.1.3. Az Alakilag Érvényes Pályázati Ajánlatokat a Testület nyilvántartásba veszi, és errõl a Pályázati Ajánlat benyújtóját 5 munkanapon belül értesíti.
3.4.2. Kizárás
3.4.2.1. A Testület az ÁPF 64. pontja alapján kizárja annak a Pályázónak a Pályázatát, akinek a cselekménye a pályáztatás tisztaságát vagy az ahhoz fûzõdõ érdeket a Testület megítélése szerint súlyosan sérti.
3.4.2.2. A Testület a 3.4.2.1. pont alapján kizárja annak a Pályázónak az Ajánlatát, amelynek üzleti pénzügyi terve a Testület megítélése szerint a piaci körülményekre vonatkozóan helytelen, nem megalapozott feltételezésekbõl indul ki, illetve amelynek üzleti és pénzügyit terve nincs összhangban saját bevételi és költség elõirányzataival.
3.4.2.3. A Testület kizárja annak a Pályázónak az Ajánlatát, amelyet közmûsor-szolgáltatói jelleggel nyújtottak be, ennek ellenére nem felel meg a 2.12. pont, valamint a Pályázati Felhívás 8. számú melléklete szerint a közmûsor-szolgáltatás feltételeinek.
3.4.2.4. A Testület kizárja annak a Pályázónak az Ajánlatát, amelyet nem nyereségérdekelt jelleggel nyújtottak be, ennek
ellenére nem felel meg a 2.13. pont, valamint a Pályázati Felhívás 7. számú melléklete szerint a nem nyereségérdekelt
mûsorszolgáltatás feltételeinek.
3.4.2.5. A Testület kizárja annak a Pályázónak az Ajánlatát, amelyet vételkörzet-bõvítés céljából nyújtottak be, ennek ellenére nem felel meg a 2.14. pont, valamint a Pályázati Felhívás 9. számú melléklet szerinti vételkörzet-bõvítés feltételeinek.
3.4.2.6. A Testület kizárja annak a Pályázónak az Ajánlatát, amelyet hálózatba kapcsolódásra nyújtottak be, ennek ellenére nem felel meg a 2.15. szakasz szerint a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó feltételeknek.
3.4.2.7. A Testület kizárja annak a Pályázónak az Ajánlatát, amelyet speciális karakterisztikával nyújtottak be, ennek ellenére a Pályázati Ajánlat nem felel meg a Pályázati Felhívásban, így különösen az Értelmezõ rendelkezésekben és a
2.11.4.7. szakaszban elõírt követelményeknek.
3.4.2.8. Amennyiben az Alakilag Érvényes pályázati ajánlat, vagy annak egyes elemei oly mértékben hiányosak, hogy az
gátolja a Pályázati Ajánlatok összehasonlíthatóságát, illetve elbírálhatóságát, a Testület az Ajánlatot kizárja. Ilyen kizárásra csak akkor kerülhet sor, ha a Testület azt megelõzõen a Pályázót az adott témakörben hiánypótlásra vagy a Pályázati Ajánlat értelmezésével kapcsolatban felvilágosításra szólította fel.
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3.4.2.9. A Testület a 3.4.2.1–3.4.2.8. szakasz szerint Kizárt Pályázati Ajánlatokat indokolással ellátott határozatával
visszautasítja, és azt az összes Pályázónak megküldi. A Kizárt Pályázati Ajánlat a továbbiakban nem vesz részt a
Pályázati Eljárásban.
3.4.3. A Pályázati Ajánlatok értékelése:
3.4.3.1. Az Alakilag Érvényes Pályázati Ajánlatok értékelése az ÁPF 65.1. pont 1. bekezdése szerint, az alábbi módon
történik:
1. Mûsorszolgáltatási díj: maximum 20 pont
A legmagasabb – egy mûsorórára vetített – mûsorszolgáltatási díjajánlat 20 pontot ér.
A többi mûsorszolgáltatási díjajánlat pontszámát úgy kell kiszámítani, hogy az adott órára vetített mûsorszolgáltatási díjajánlatot el kell osztani a legmagasabb órára vetített mûsorszolgáltatási díjajánlattal, és az így kapott hányadost meg kell
szorozni 20-szal. Az így kapott szorzat (nem egész szám esetén öt tized alatt lefelé kerekítve egész számra) az adott
mûsorszolgáltatási díjajánlat pontszáma.
Nem nyereségérdekelt, illetve közmûsor-szolgáltatói jellegû pályázati ajánlat esetén, a többi mûsorszolgáltatási díjajánlatra adott pontszámok átlagolásával kiszámított pontszámot kell az értékelés során a többi ponthoz hozzáadni.
Amennyiben négy vagy több kereskedelmi, illetve nem közmûsor-szolgáltatói jellegû mûsorszolgáltatásra vonatkozó
pályázati ajánlat érkezik, a legkisebb és a legnagyobb pontértéket figyelembe nem véve a többi pontszámból egyszerû
számtani átlagot kell képezni. Amennyiben négynél kevesebb kereskedelmi, illetve nem közmûsor-szolgáltatói jellegû
pályázati ajánlat érkezik, a pontokból egyszerû számtani átlag képzésével kapható meg a közmûsor-szolgáltató pályázó
ide vonatkozó pontszáma.
2. Mûsorterv: maximum 30 pont (20+10 pont)
I/a). A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, segítõ mûsorszámok aránya az éjszakai órák
(23.00–05.00) nélküli heti mûsoridõben, a mûsoridõ legalább
30 százaléka felett:
20 pont
21–30 százaléka:
5 pont
20 százaléka vagy alatta:
0 pont
vagy
I/b). A Pályázó által a Pályázati Felhívás 3. számú mellékletében rögzítettek szerint az adott karakterisztikának megfelelõ mûsorszámok aránya az éjszakai órák (23.00–05.00 óráig) nélküli heti mûsoridõben, a mûsoridõ
50% felett
20 pont
46–50%
16 pont
42–45%
13 pont
38–41%
11 pont
34–37%
8 pont
31–33%
5 pont
30% és alatta
0 pont
Speciális karakterisztikára csak az kaphat ezen értékelési szempontok alapján pontot, aki az 3. számú mellékletben feltüntette a megkívánt arányt, és megtette az 5. számú melléklet 5., 6. számú nyilatkozatait.
Amennyiben a pályázó speciális karakterisztikájú mûsorszolgáltatatást vállal, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, segítõ mûsorszámok vállalásáért pontot nem kaphat a pályázat értékelése során.
Amennyiben a Pályázó mind a speciális karakterisztikára vonatkozóan, mind a helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet bemutató, segítõ mûsorszámokra vonatkozóan vállalást tett, a Testület a Pályázati Ajánlatot a Felhívás
1.1.6. pontja szerint speciális karakterisztikájú Pályázati Ajánlatként értékeli, és kizárólag a speciális karakterisztikára
vonatkozó Ajánlatot pontozza.
II . A pályázó mûsorterve: maximum 10 pont.
3. A Mûsorszolgáltatási Tapasztalat: maximum 2 pont
A Mûsorszolgáltatási Tapasztalatra vonatkozó vállalásokat a Pályázati Felhívás Értelmezõ rendelkezés és a 2.11.5. szakaszban rögzítetteknek megfelelõen kell közölni.
4. Egyéb, a Törvény 96. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok: maximum 2 pont, azzal, hogy a 2 pontból 1 pontot
automatikusan kap az a pályázó, aki RDS névazonosító/mûsorazonosító (RDS PI) szolgáltatást vállal a pályázati ajánlatában.
3.4.3.2. A Testület a legmagasabb pontszámot elérõ pályázót nyilvánítja nyertesnek.
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3.4.4. Eredménytelenség
A Testület fenntartja a jogot, hogy a pályáztatást az értékelés lezárását követõen eredménytelennek nyilvánítsa, ha az érvényes ajánlatokat tevõ Pályázók közül a Testület egyet sem talált alkalmasnak a mûsorszolgáltatási szerzõdés
megkötésére.
3.4.5. A Pályázati Ajánlat benyújtása
3.4.5.1. A pályázati ajánlatot személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani a Testület címén (Budapest VIII.
kerület, Reviczky u. 5.) a Pályázati Felhívásnak az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenését követõ 40. napon 10 óra és 11 óra között. A benyújtási határidõ a benyújtás napján délután 11 órakor jár le.
3.4.5.2. A Pályázati Ajánlatot egy eredeti és hét másolati példányban kell benyújtani, Pályázati Ajánlatonként külön,
feladó, cégnév vagy szimbólum, vagy más megjelölés nélküli zárt csomagolásban.
3.4.5.3. Minden egyes Pályázati Ajánlat csomagon fel kell tüntetni a Jogosultság megnevezését, és egy csomagot „Eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A Pályázó köteles csatolni az „Eredeti” megjelöléssel ellátott Pályázati Ajánlat-csomagban Pályázati Ajánlata elektronikus formájú változatát.
3.4.5.4. A Pályázati Ajánlatot a Pályázó személyesen vagy szabályszerû meghatalmazással ellátott meghatalmazottja
útján nyújthatja be.
3.4.5.5. A Pályázati Ajánlat benyújtására nyitva álló idõtartam idejére a Testület közjegyzõ jelenlétérõl gondoskodik. A
közjegyzõ a helyszínen ellenõrzi a meghatalmazás szabályszerûségét, és a Pályázati Ajánlat minden egyes benyújtott
csomagján megjelöli a benyújtás helyét, idejét, csomagolását (darabszámát), majd valamennyi csomagot ugyanazon
azonosító számmal látja el.
3.4.5.6. Amennyiben a Pályázati Ajánlat egyik csomagja sem tartalmazza az „Eredeti” megjelölést, úgy a közjegyzõ valamelyik csomagot „Eredeti” megjelöléssel látja el.
3.4.5.7. A közjegyzõ a helyszínen a Pályázó (és meghatalmazottja) nevérõl, címérõl, az egyes Pályázati Ajánlatok beadásának tényérõl, és felbontásáról közjegyzõi okiratot készít. A közjegyzõi okirat egy eredeti példányát a Pályázó (vagy
meghatalmazottja); másik eredeti példányát a Testület kapja.
3.4.5.8. Közjegyzõ jelenléte nélkül a Testület Pályázati Ajánlat benyújtását nem fogadja el.
3.4.5.9. Amennyiben a Pályázó Pályázati Ajánlatát a 2.7.13. szakasz szerinti nyilatkozattal visszavonja, a Testület köteles a Pályázó által benyújtott Pályázati Ajánlat csomagokat a Pályázónak (vagy szabályszerûen meghatalmazott meghatalmazottjának) visszaadni. A Testület a Pályázati Ajánlat csomagokat kizárólag a 3.4.5.7. szakasz szerinti közjegyzõi
okirat felmutatását követõen és annak tartalma szerint tartozik visszaadni.
3.4.5.10. A Pályázó a Pályázati Ajánlat eredeti példányát alkotó valamennyi dokumentumot eredetiben vagy hiteles másolat formájában magyar nyelven köteles benyújtani.
3.4.5.11. A Pályázó a Pályázati Ajánlat eredeti példányát alkotó valamennyi dokumentum minden oldalát tartozik eredetiben aláírni, a Pályázati Ajánlat másolati csomagjait alkotó dokumentumoknak ezen eredeti példány másolatainak kell
lenniük.
3.4.5.12. A Testület a 3.4.5. szakasz alapján benyújtott (és vissza nem vont) Pályázati Ajánlati csomagokat a Pályázati
Ajánlat benyújtására nyitva álló benyújtási határidõ lejártát követõen közjegyzõ jelenlétében felbontja (ÁPF 59.). A felbontáson a Testület által kijelölt személyek és a Pályázó vagy szabályszerûen meghatalmazott meghatalmazottja (kizárólag saját Pályázati Ajánlatának felbontásakor) jelen lehetnek. A közjegyzõ a felbontás tényérõl a helyszín, az idõpont
és a 3.4.5.7. szakasz szerinti adatok felvételével mindegyik Pályázati Ajánlatról külön közjegyzõi okiratot készít. A
közjegyzõi okiratról a Pályázó másolatot igényelhet.
3.4.6. A pályázati ajánlat nyelve
A pályázati ajánlat nyelve magyar. A pályázati ajánlat részét képezõ minden olyan dokumentumnak, amelynek az eredeti
nyelve nem magyar, a pályázó az eredeti dokumentumon kívül köteles benyújtani annak hitelesített fordítását is. Az írásbeliség és nyelv vonatkozásában az ÁPF 13. pontja is alkalmazandó.
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IV. FEJEZET
A MÛSORSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS
4.1.2. A nyertes Pályázó köteles a számla szerinti összeget a számlán megjelölt bankszámlára átutalni úgy, hogy legkésõbb a Testület döntésének napját követõ ötödik (5.) munkanapon az összeg a megjelölt bankszámlán teljes egészében
feltétel nélkül jóváírásra kerüljön.
4.1.3. A nyertes Pályázó köteles az õt nyertessé nyilvánító Testületi döntés napjától számított öt (5) munkanapon belül a
Mûsorszolgáltatási Szerzõdést megkötni.
A Szerzõdés megkötésének feltétele, hogy a 4.1.1. szakasz szerinti, a Mûsorszolgáltatási Díj elsõ féléves összege a Testület bankszámláján jóváírásra került.
4.1.4. A nyertes Pályázó a Mûsorszolgáltatási Szerzõdés megkötésének napján, a Mûsorszolgáltatási Szerzõdés aláírását
megelõzõen, a Pályázati Felhívás 3. számú mellékletének 1–5. számú mellékletei szerinti dokumentumokat köteles a
Testületnek benyújtani. A dokumentumok alakiságára a 6.7. szakasz rendelkezései az irányadóak.
4.1.5. Az ÁPF 37., 74. és 76. pontjai alapján a Testület a Mûsorszolgáltatási Szerzõdést a nyertes Pályázó helyett a Pályázat második helyezettjével a 4.1.1–4.1.4. szakaszok alkalmazásával jogosult megkötni, vagy a Pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, ha
a) a 4.1.3. szakasz szerinti összeg legkésõbb a 4.1.2. szakaszban meghatározott napon nem kerül jóváírásra; vagy
b) a nyertes Pályázó a Mûsorszolgáltatási Szerzõdést a 4.1.3. szakaszban meghatározott határidõn belül nem köti meg;
vagy
c) ha a nyertes Pályázó a 4.1.4. szakasz szerinti bármelyik dokumentumot a 4.1.3. szakasz szerinti határidõben nem
nyújtja be; vagy
d) ha a benyújtott 4.1.4. szakasz szerinti dokumentumok bármelyike a 6.7. szakasz rendelkezéseinek nem felel meg;
vagy
e) ha a benyújtott 4.1.4. szakasz szerinti dokumentumok bármelyikének tartalma alapján a nyertes Pályázó, vagy a nyertes Pályázó vagy részvényese (tagja) a 2.6.1–2.6.3. szakaszok szerinti valamely korlátozó rendelkezés alá esik.
4.1. A mûsorszolgáltatási szerzõdés megkötése
4.1.1. A Testület a Pályázót nyertessé való nyilvánításáról a döntést követõ két (2) munkanapon belül, a Mûsorszolgáltatási Díj elsõ féléves részletérõl szóló számla egyidejû megküldésével értesíti.
4.1.2. A Testület a mûsorszolgáltatási jogosultság tekintetében a nyertes pályázóval, mint mûsorszolgáltatóval mûsorszolgáltatási szerzõdést, vételkörzet-bõvítés céljából nyertessé nyilvánított pályázó esetében szerzõdésmódosítást köt. A
pályázati ajánlatnak a mûsorszolgáltatási szerzõdésben, illetve a szerzõdésmódosításban meghatározott részei a mûsorszolgáltatási szerzõdés, illetve szerzõdésmódosítás részévé válnak. A mûsorszolgáltatási szerzõdés, illetve a szerzõdésmódosítás nyelve magyar.
4.1.3. A nyertes Pályázó köteles az õt nyertessé nyilvánító Testületi döntés napjától számított 45 munkanapon belül a
Mûsorszolgáltatási Szerzõdést megkötni, illetve vételkörzet-bõvítésre irányuló nyertes Ajánlat esetén a Szerzõdés-módosítást aláírni.
4.1.4. A nyertes Pályázó köteles a számla szerinti összeget a számlán megjelölt bankszámlára átutalni úgy, hogy legkésõbb a szerzõdés megkötésének napján az összeg a megjelölt bankszámlán teljes egészében feltétel nélkül jóváírásra kerüljön.
4.1.5. Az ÁPF 37., 74. és 76. pontjai alapján a Testület a Mûsorszolgáltatási Szerzõdést a nyertes Pályázó helyett a Pályázat második helyezettjével a 4.1.1–4.1.4. szakaszok alkalmazásával jogosult megkötni, vagy a Pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, ha
a) a 4.1.4. szakasz szerinti összeg legkésõbb a 4.1.4. szakaszban meghatározott napon nem kerül jóváírásra; vagy
b) a nyertes Pályázó a Mûsorszolgáltatási Szerzõdést a fenti határidõn belül nem köti meg; vagy
c) ha a nyertes Pályázó, vagy a nyertes Pályázó vagy részvényese (tagja) a 2.6.1–2.6.3. szakaszok szerinti valamely korlátozó rendelkezés alá esik.
4.1.6. Ha a Pályázat második helyezettjére a 4.1.5. szakaszok valamelyike alkalmazandó, akkor a Testület a Pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.
4.2. A Mûsorszolgáltatás megkezdése
A mûsorszolgáltatást a mûsorszolgáltatási szerzõdésben megállapított idõpontban, de legkésõbb a szerzõdés aláírását
követõ 180 napon belül kell megkezdeni.
A Törvény 95. § (10) bekezdése és az ÁPF 56.4.7. pontja alapján amennyiben a mûsorszolgáltatási jogosultság jogosultja a mûsorszolgáltatást az adott határidõ elteltéig neki felróható okból nem kezdi meg, a vonatkozó jogosultsága
megszûnik.
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V. FEJEZET
EGYEBEK
5.1. Értesítések
5.1.1. A Testület valamennyi pályázót írásban értesíti arról, hogy az adott mûsorszolgáltatási jogosultság tekintetében
nyertest hirdetett.
5.1.2. A Testület a pályázat második helyezettjét a döntéstõl számított öt (5), a többi pályázót nyolc (8) munkanapon belül értesíti a döntésérõl.
5.1.3. Az Alakilag Érvénytelen és ezért visszautasított Pályázati Ajánlat benyújtóját a Testület, indokolással ellátva az
errõl szóló döntés meghozatalát követõ nyolc (8) napon belül értesíti arról, hogy Ajánlata érvénytelen és az eljárás
további szakaszában nem vehet részt.
5.1.4. Amennyiben a Testület az adott Mûsorszolgáltatási Jogosultság tekintetében nem tud eredményt hirdetni, errõl
nyolc (8) munkanapon belül értesíti a pályázókat.
5.2. Határidõk, kézbesítés
5.2.1. Amennyiben a Pályázati Felhívás szerinti valamely határnap, vagy a határidõ utolsó napja munkaszüneti- vagy pihenõnapra esik, a lejárat idõpontja a következõ munkanap. A döntés napja az a nap, amikor a Testület a döntéssel érintett
tárgyban határozatot hoz. Az értesítés napja az a nap, amikor a címzetthez az értesítést igazolható módon személyesen
vagy elsõbbségi, tértivevényes levélben kézbesítik vagy faxon megküldik. (A Testület döntésérõl értesítõ fax abban az
esetben minõsül megküldöttnek, ha azt levélben is megismétlik. E rendelkezés az értesítés napjának számítását nem
érinti.)
5.3. Felelõsség kizárása
5.3.1. A mûsorszolgáltatási jogosultság megszerzése nem eredményezi vagy garantálja a mûsorszóráshoz, a mûsorterjesztéshez jogszabályi elõírás alapján és/vagy egyébként szükséges hatósági és/vagy egyéb engedélyek meglétét vagy
megadását. Az ilyen engedélyeket és a mûsorszóráshoz vagy más módon megvalósuló mûsorterjesztéshez kapcsolódó
vagy ahhoz szükséges technikai, pénzügyi, jogi és egyéb információkat a pályázó maga saját költségére illetve felelõsségére szerzi be. A valamely mûsorszolgáltatáshoz szükséges bármely hatósági és/vagy egyéb engedély beszerzése, az azzal kapcsolatos eljárás illetve valamennyi eljáró személy, szerv (szervezet) tekintetében a Testület idõkorlátozás nélkül,
minden felelõsséget kizár.
5.3.2. Az ÁPF 84. pontja alapján a Pályázati Felhívásban közölt információk nem jelentik a pályázaton való indulásra
vonatkozó döntés meghozatalához vagy a Pályázati Ajánlat elkészítéséhez vagy a mûsorszolgáltatáshoz szükséges valamennyi adat, információ, engedélyezési eljárás, jogi elõírás, pénzügyi és technikai valamint piaci szempontok közlését
vagy ismertetését. A Pályázattal illetve a Pályázati Ajánlattal kapcsolatban bármely információt a Pályázó maga köteles
beszerezni.
5.3.3. A Pályázó Pályázati Ajánlatát saját kockázatára és költségére készíti, teszi meg és nyújtja be, mindezek tekintetében a Testület idõkorlátozás nélkül minden felelõsséget kizár.
VI. FEJEZET
DOKUMENTUMOK, MELLÉKLETEK, NYILATKOZATOK
6.1. A Pályázó köteles a Pályázati Felhívás 3–9. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat a megadott szerkezetben
megtenni, a meghatározott dokumentumokat csatolni.
6.2. Konzorciumi Pályázati Ajánlathoz csatolni kell a Konzorciumi Tagok között létrejött Konzorciumi Megállapodást,
valamint a társasági szerzõdés tervezetet. A Konzorciumi Megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a pályázaton való
nyertességük esetén a Konzorcium Tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy változatlan formában aláírják a társasági
szerzõdést.
6.3. A Pályázó köteles benyújtani a 30 napnál nem régebbi cégmásolatát vagy cégkivonatát (cégjegyzékbe be nem jegyzett cég esetén a cégmásolat helyett a pályázónak az illetékes cégbíróság érkeztetõ bélyegzõjével ellátott bejegyzésre
irányuló kérelme /nyomtatvány nyújtandó be).
6.4. A Pályázó köteles csatolni társasági szerzõdését, illetve alapító okiratát az esetleges módosításokkal együtt, és
aláírási címpéldányát.
6.5. A Pályázó köteles a 2.11.5. szakasz szerinti, a Mûsorszolgáltatási Tapasztalat elbírálásához minden, általa az elbírálás segítéséhez szükségesnek tartott dokumentumot és nyilatkozatot csatolni.
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6.6. A Pályázó köteles a 30 napnál nem régebbi hivatalos igazolásokat csatolni arra vonatkozóan, hogy a Pályázónak, a
Pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ vállalkozás(ok)nak nincs lejárt adó-, vám-, illeték, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége. A pályázathoz csatolni kell a fizetési késedelem mértékére vonatkozó,
valamint a jellegének megítéléséhez szükséges adatokat, információkat.
6.7. A dokumentumok formája
6.7.1. A Pályázó a Pályázati Felhívás 3-9. számú mellékleteiben szereplõ adatokat, dokumentumokat és nyilatkozatokat
a Pályázati Felhívásban megadott formában és szerkezetben köteles benyújtani.
6.7.2. Valamely okirat, szerzõdés vagy egyéb irat, dokumentum eredetiben vagy hiteles másolatban nyújtandó be.
6.7.3. A Pályázónak a nyilatkozatokat vagy egyéb dokumentumokat a cégjegyzése szabályai szerint aláírva kell
benyújtania.
6.7.4. A nyilatkozatoknak a 3.4.5.1. szakasz szerinti benyújtási határidõ napjára kell vonatkoznia.
6.7.5. A Pályázati Felhívás valamennyi Mellékletét az alaki követelmények betartásával, azok értelemszerû kitöltésével,
a dátum feltüntetésével és cégszerû aláírással kell benyújtani.
6.8. A dokumentumok módosulása
Ha a pályázó pályázati ajánlatában szereplõ, a pályázat elbírálása szempontjából jelentõs adatok az ajánlat benyújtását
követõen módosulnak, a pályázó köteles a változásokról a Testületet haladéktalanul értesíteni. A tájékoztatással egyidejûleg a módosulás tárgyát érintõ pályázati felhívás szerinti dokumentumokat is az eredetivel megegyezõ formában kell
benyújtani.

1. számú melléklet
A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRGYA
Sorszám

1.

Telephely

Miskolc

Frekvencia (MHz)

101,6

Vételkörzet (fõ)

180 000 fõ körzeti

Mûsoridõ

24 óra

Minimális mûsorszolgáltatási díj

8 470 000 Ft + áfa

Miskolc 101,6 MHz vonatkozásában szomszédos vételkörzet:
– Kazincbarcika 88,8 MHz
– Eger 101,3 MHz
– Eger 101,9 MHz
– Eger 106,9 MHz
– Eger 100,7 MHz
– Tiszaújváros 89,6 MHz,
– Szikszó 93,6 MHz
– Tokaj 101,8 MHz
– Encs 95,4 MHz

2. számú melléklet
MÛSORSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS TERVEZET
A jelen Mûsorszolgáltatási Szerzõdés (a továbbiakban a „Szerzõdés”) létrejött egyrészrõl az
Országos Rádió és Televízió Testület, 1088 Budapest, Reviczky u. 5. (a továbbiakban a „Testület”), és másrészrõl a
[.................] 1(a továbbiakban a „Mûsorszolgáltató”) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
(A) A felek megállapítják, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a „Törvény”) rendelkezései
értelmében a Testület feladatai közé tartozik a mûsorszolgáltatási jogosultság pályáztatása, mûsorszolgáltatási szerzõdés
megkötése és a mûsorszolgáltatási szerzõdéssel összefüggõ feladatok ellátása.

1

A Pályázó neve és címe kitöltendõ.
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(B) A felek megállapítják, hogy a Törvény 41. § (1) a) bekezdése értelmében a Testület [...........]-án2 az Oktatási és Kulturális Közlöny [.....]3 számában megjelent Pályázati Felhívással (a „Pályázati Felhívás”) pályázatot hirdetett [Pályázati
Felhívás 1. számú melléklete szerinti, …………….,4 körzeti rádió Mûsorszolgáltatási Jogosultságra az alábbi adatokkal: ………….(település)…………MHz, sztereó ellátottság: ……. fõ]5 A Mûsorszolgáltató6 a megjelölt mûsorszolgáltatásra vonatkozó Pályázati Felhívásra 2010. [..........]-án* Pályázati Ajánlatot nyújtott be a Mûsorszolgáltatási Jogosultság megszerzésére (a „Pályázati Ajánlat”).
A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg:
Értelmezõ rendelkezések:
Aktuális információk: az idõszerû, mindennapi tájékozódást elõsegítõ, közérdeklõdésre számot tartó hírek, adatok,
ismeretek, tájékoztatás.
ÁPF: a Mûvelõdési Közlöny XL. évfolyam 27. szám/II. kötetében, az Országos Rádió és Televízió Testület által közétett
Általános Pályázati Feltételek és annak módosításai. (Az ÁPF egységes szerkezetben a Testület honlapján, a
www.ortt.hu oldalon letölthetõ)
Dtv: a mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény.
Hírmûsor: A Testület önálló hírmûsornak tekinti azokat a közérdeklõdésre számot tartó idõszerû országos és helyi, illetve külföldi eseményekrõl (politika, kultúra, sport stb.) beszámoló, rövid közlésekbõl álló mûsorszámokat, amelyek alkalmasak arra, hogy az állampolgárok számára folyamatosan biztosítsák a társadalmi, politikai, gazdasági életben és a
nemzetközi eseményekben való eligazodásához szükséges közéleti információkat, azaz bemutassák, hozzáférhetõvé,
megismerhetõvé, ezáltal megítélhetõvé tegyék a társadalom egészére, de legalábbis széles rétegeire kiható problémákat.
Ismétlés: Korábban a mûsorban elhangzott rögzített hanganyag, amely külön technikai beavatkozás nélkül lejátszható,
tehát számítógéprõl kerül közlésre.
Központi elem: A központi elemek azok a mûsorszámok, mûsorszám-típusok amelyek a mûsorszolgáltatás gerincét alkotják, fix elemek, amelyek a mûsorszolgáltatást leginkább jellemzik és csak a szerzõdés módosításával változtathatók.
Központi elemként megjelölhetõ akár a mûsorszám címe, rövid jellemzése, akár típusa pl. magazinmûsor, hírmûsor,
kívánságmûsor, riportmûsor, film, ismeretterjesztõ mûsor stb.
Magyar zenei mûsorszám: az a zenei mûsorszám,
e) amelynek szerzõje (zeneszerzõ, szövegíró) magyar, vagy
f) amelynek elõadója, illetõleg elõadóinak többsége magyar, vagy
g) amely magyar nyelven került elõadásra, vagy amely valamely magyarországi kisebbség nyelvén került elõadásra, ha
az adott kisebbség kultúrájával van összefüggésben, vagy
h) az az instrumentális zenei mûsorszám, amely a magyar vagy valamely magyarországi kisebbségi kultúra részét képezi.
Mûsorszolgáltatás alapvetõ jellegzetessége: a mûsorszolgáltatás jellegzetes vonásainak, a mûsorszolgáltatást többi mûsorszolgáltatástól megkülönböztetõ sajátos arculatának rövid, szöveges összefoglalása.
Ptk: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. évi törvény.
Speciális karakterisztika: speciális karakterisztikájú az a mûsorszolgáltatás, amely az éjszakai órák (23.00–05.00 óráig)
nélküli heti mûsoridõ több mint 30%-ában azonos típusú, jellegû, tematikájú, vagy azonos célcsoportnak szóló mûsorszámokat szolgáltat, a jelen Pályázati Felhívás 3. számú mellékletében összegszerûen megjelöli, és az 5. számú melléklet
5. és 6. számú nyilatkozataiban vállalja a speciális karakterisztikát, és vállalja, hogy annak megfelelõ mûsorszámokat
szolgáltat.
2

A Pályázati felhívás közzétételének dátuma kitöltendõ.
Az Oktatási és Kulturális Közlöny vonatkozó száma kitöltendõ.
Közmûsor-szolgáltatói, nem nyereségérdekelt, vagy kereskedelmi.
5
A Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti adatokkal kitöltendõ.
6
Konzorcium pályázó esetén e tényre értelemszerûen utalni kell.
*
A Pályázati Ajánlat benyújtásának dátuma kitöltendõ.
3
4
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Speciális karakterisztika lehet különösen: a vételkörzetben élõ nemzeti-etnikai kisebbségnek szóló mûsorszolgáltatás,
vagy jelenleg az adott településen mûködõ mûsorszolgáltatóktól eltérõ zenei profilú mûsorszolgáltatás vagy „hír és beszélgetés” jelleg vagy egyéb, speciális (de pontosan) meghatározott célközönségnek szóló mûsorszolgáltatás, vagy többnyelvû mûsorszolgáltatás, vagy az adott város felsõfokú képzéséhez, annak intézményrendszeréhez kapcsolódó mûsorszolgáltatás, vagy hátrányos helyzetûeknek szóló mûsorszolgáltatás. A speciális karakterisztika helyi közélettel
foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, segítõ mûsorszámokkal nem valósítható meg.
Törvény: a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény.

I. A MÛSORSZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATAI
1.1. A Mûsorszolgáltató a Testület számára a Pályázati Felhívásnak megfelelõen megtette a megkívánt valamennyi nyilatkozatát, amelyeket jelen szerzõdés aláírásával ismételten megerõsít, s azok tartalmáért felelõsséget vállal.
1.2. A Mûsorszolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a Mûsorszolgáltatási Jogosultság elbírálásától jelen Szerzõdés aláírásáig terjedõ idõszakban bekövetkezett változás miatt az 1.1. szakasz szerinti nyilatkozatainak tartalmában változás
következett be, úgy azt a Testületnek idõközben, írásban bejelentette. Az elbírálás szempontjából releváns körülmények
tekintetében a szerzõdés megkötéséig változás nem történhet.
1.3. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerzõdés szerinti Mûsorszolgáltatási Jogosultságának
érvényességi ideje alatt az analóg földfelszíni rendszerrõl a digitális földfelszíni rendszerre történõ átállás során felmerülõ mindennemû jogszabályi kötelezettség teljesítése és jog gyakorlása tekintetében az eljáró szervekkel együttmûködik.

II. A SZERZÕDÉS TÁRGYA
2.1. A Testület, tekintettel a Mûsorszolgáltató Pályázati Ajánlatában foglaltakra valamint a jelen Szerzõdés I. fejezete
szerinti nyilatkozataira, Mûsorszolgáltatót a jelen Szerzõdés preambulumának (B) szakaszában megjelölt körzeti rádió
mûsorszolgáltatás végzésére jogosítja fel a jelen Szerzõdés feltételei szerint (a „Mûsorszolgáltatási Jogosultság”). A
Mûsorszolgáltatási Jogosultság megszerzésére tekintettel a Mûsorszolgáltató vállalja, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultságot az arra vonatkozó jogszabályi elõírásokkal és a jelen Szerzõdés feltételeivel összhangban gyakorolja, és a
Testületnek a jelen Szerzõdés rendelkezései szerint mûsorszolgáltatási díjat fizet.
2.2. A Mûsorszolgáltató a Mûsorszolgáltatási Jogosultság alapján a jelen Szerzõdés szerinti idõtartamban és adásidõben
az adásidõ beosztás szerint, saját megkülönböztetõ azonosítási jelét használva, a jelen Szerzõdés 9.1. pontjának és IV. fejezetének megfelelõ rádiómûsor szolgáltatására jogosult és köteles a mûsorszolgáltatás alapvetõ adatainak megfelelõen
(a „Mûsorszolgáltatás”). A Mûsorszolgáltatás alapvetõ adatait a Pályázati Ajánlat tartalmazza (az „Alapvetõ Adatok”).
2.3. A Mûsorszolgáltatási Jogosultság 201..[.......]7napján kezdõdik. A Jogosultság a mûsorterjesztés a digitális átállás
szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 38. § (2) bekezdésében a rádiómûsorok terjesztése digitális átállásának céldátumára tekintettel 2014. december 31. napjáig, illetve ugyanezen rendelkezésben rögzített együttes feltételek teljesülésétõl függõ hosszabb idõtartamra, de legfeljebb 7 évre szól.
2.4. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a mûsorszolgáltatási jogosultság eredeti, jelen Szerzõdés 2.3. pontja szerinti idõtartama alatt az analóg földfelszíni rendszerrõl a digitális földfelszíni rendszerre történõ átállás bekövetkezik, az esetleges jogszabályváltozásból adódó megváltozott jogszabályi kötelezettségeiknek a felek – ha a mûsorszolgáltatási jogosultság az adott frekvencián fenntartható – kölcsönösen együttmûködve eleget tesznek.
2.5. Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultságot, annak teljes idõtartama alatt
személyesen gyakorolja és azt semmilyen módon, sem közvetlenül, sem közvetetten át nem ruházza, nem engedményezi, nem terheli meg, vagy egyébként el nem idegeníti.
2.6. A felek megállapodnak abban, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság az annak gyakorlásához egyébként szükséges
engedélyeket nem tartalmazza, azokat nem helyettesíti vagy pótolja. Az ilyen engedélyeket a Mûsorszolgáltató saját hatáskörében, költségére, illetve felelõsségére köteles beszerezni, és azok megszerzéséért a Testület semmiféle felelõsséggel nem tartozik. A Mûsorszolgáltató kijelenti, hogy e körülményre a Pályázati Felhívás a figyelmét felhívta, és Pályázati
Ajánlatát ezen körülmény ismeretében és erre tekintettel tette meg.
2.7. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy mûsorszolgáltatási jogosultságának megkezdésétõl számított 2
éven belül nem kezdeményezi hálózatba kapcsolódását, vagy pályázat nélküli vételkörzet-bõvítését.

7

A szerzõdés aláírását követõ nap kitöltendõ.
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III. A MÛSORSZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁG TARTALMA
3.1. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosultsága teljes idõtartama alatt a Törvény hatályos rendelkezéseit mindvégig megtartja.
3.2. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes idõtartama alatt, az
„Alapvetõ Adatok” szerinti (a) adásidõben, az adásidõ-beosztás szerint, (b) mûsoridõben, (c) állandó megnevezést és
szignált használva szolgáltat rádiómûsort.
3.3. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes idõtartama alatt, megszakítás nélkül, a rá irányadó jogszabályoknak megfelelõ cég- illetve szervezeti formában végzi.
3.4. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, és helyt áll azért, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság idõtartama
alatt sem õ, sem valamely [részvényese] [tagja] (a kuratórium tagja) (alapítója)8 nem fogja sérteni a rá vonatkozó korlátozó rendelkezéseket.
3.5. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatást a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes
idõtartama alatt helyi mûsorszolgáltatásként, a jelen Szerzõdésbeli mûsorszórási kapacitás maximális vételkörzete teljes
kihasználásával végzi.
3.6. A Mûsorszolgáltató tudomásul veszi, hogy a Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében megadott várható vételkörzethez képest a megvalósított vételkörzet esetében +/– 20%-os eltérés lehetséges.
3.7. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatást legkésõbb 200.. [.....] hó [..]9 napjáig jelen
Szerzõdés rendelkezéseinek megfelelõen megkezdi, és a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes idõtartama alatt megszakítás nélkül végzi.
3.8. A Mûsorszolgáltató a Mûsorszolgáltatás tartalmát a Törvény és a Szerzõdés keretei között és feltételei szerint önállóan határozza meg azzal, hogy azért a Törvény és a jelen Szerzõdés szerint felelõsséggel tartozik.
3.9. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa alkalmazott mûszaki berendezések a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes idõtartama alatt alkalmasak a Mûsorszolgáltatás magas színvonalú szolgáltatására. A Mûsorszolgáltató továbbá vállalja, hogy a Pályázati Ajánlatában benyújtott dokumentumok szerint vállaltakkal megegyezõ vagy
annál magasabb színvonalú mûszaki berendezésekkel biztosítja, s e berendezések célszerû és üzembiztos üzemeltetését
megfelelõ kezelõszemélyzet látja el.
3.10. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Törvény 21. § (3) bekezdése alapján értéknövelõ szolgáltatásra harmadik személlyel csak úgy köt szerzõdést, ha a szerzõdésben e harmadik személy kifejezetten tudomásul veszi,
hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság megszûnésével az értéknövelõ szolgáltatási jog is megszûnik, és ezzel kapcsolatban a harmadik személy a Testülettel szemben semmiféle igényt nem támaszt.
IV. A MÛSORSZOLGÁLTATÁS MÛSORTERVE10
4.1. A mûsorszolgáltatás alapvetõ jellegzetessége:…………………………
4.2. A mûsorszolgáltatás speciális karakterisztikája 11:…………..
4.3. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a mûsorszolgáltatás teljes idõtartama alatt a magyar zenei mûsorszámok aránya a zenei mûsorszámok bemutatására fordított napi mûsoridõben, a napi mûsoridõ legalább 30%-a.
4.4. Egyes mûsorszámok százalékos aránya
Mûsorszámok

A teljes mûsoridõ minimális százalékaként
heti

napi

Helyi közélettel, mindennapi élettel foglalkozó
mûsorszámok aránya
Speciális karakterisztikának megfelelõ mûsorszámok aránya
Nem nyereségérdekelt pályázat esetén az adott
célcsoportnak megfelelõ mûsorszámok aránya
Közmûsor-szolgáltatói ajánlat esetén a közszolgálati mûsorszámok aránya

8

A nem kívánt szövegrész törlendõ.
A mûsorszolgáltatási jogosultság elsõ napjának dátumától számított 180. nap dátuma kitöltendõ.
10
A pályázati ajánlat alapján kerül kitöltésre.
11
Kizárólag speciális karakterisztikára benyújtott Ajánlat esetén.
9

Az éjszakai órák (23.00–05.00 óráig) nélküli
mûsoridõ minimális százalékaként
heti

napi
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4.5. A mûsorterv egyes egységeinek százalékos aránya:
Mûsorszámok

A teljes mûsoridõ minimális százalékaként
heti

napi

Az éjszakai órák (23.00–05.00 óráig) nélküli
mûsoridõ minimális százalékaként
heti

napi

A szöveg aránya
Az ismétlések aránya

4.6. A mûsorterv központi elemei12:
Központi elemek megjelölése

Fõmûsoridõ (06.30–09.30 óráig):
9.30–18.00 óráig
…..
18.00–06.30 óráig
…

4.7. A mûsorszámok éves/havi/heti/napi minimális vállalások nem nyereségérdekelt jogosultság esetén
Éves minimális
mûsorperc

Havi minimális
mûsorperc

Heti minimális
mûsorperc

Napi minimális
mûsorperc

a) A nemzeti, etnikai vagy más kisebbségi célt szolgáló
b) Kulturális célt szolgáló
c) Hátrányos helyzetû csoportnak szóló
d) A vételkörzetben élõ, lakó, dolgozó stb. lakóhelyi
közösség közéleti fórumaként szolgáló

V. TÁJÉKOZTATÁS
5.1. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság gyakorlásáról, a Mûsorszolgáltatásról és az egyébként ezekkel összefüggõ kérdésekrõl a Testületnek a Törvény, a Testület állásfoglalásai és a jelen
Szerzõdés rendelkezései szerint tájékoztatást ad.
5.2. A Mûsorszolgáltató a jelen fejezet szerinti tájékoztatási vagy bejelentési kötelezettségét, kifejezetten ellenkezõ kikötés hiányában, ésszerû határidõn belül saját költségére köteles teljesíteni.
5.3. A Mûsorszolgáltató az Alapvetõ Adatokat, illetve a jelen szerzõdés IV. fejezetében foglaltakat csak a Testület hozzájárulásával módosíthatja. Az alapvetõ jellegzetességeken kívül esõ mûsorelemek megváltozása esetén a Mûsorszolgáltatót a Testület felé tájékoztatási kötelezettség terheli.
5.4. A Mûsorszolgáltató köteles az adataiban beállt változást a Testületnek bejelenteni, az erre vonatkozó valamennyi
dokumentumot a Testületnek átadni, és egyben a Testületnek nyilatkozni, hogy a változás következtében a Mûsorszolgáltató a korlátozó rendelkezéseket nem sérti. A Mûsorszolgáltató a változás bejelentésekor köteles a Testületnek az Általános Pályázati feltételek (a továbbiakban: ÁPF) 56.1. pontja szerinti adatokat megküldeni. A Mûsorszolgáltató e
kötelezettségét a változás megtörténtének dátumától számított tíz (10) napon belül köteles teljesíteni.
5.4.1. A tervezett hálózatba kapcsolódást az abba kapcsolódók kötelesek a Testületnek elõzetesen, a Törvény
108. §-ának megfelelõen bejelenteni.
5.5. A Testület jogosult a Szerzõdés teljesítését rendszeresen ellenõrizni és a Mûsorszolgáltató mûködését a helyszínen –
tagjai vagy megbízottjai által – vizsgálni. A Testület az ellenõrzés módjáról, amennyiben ahhoz a Mûsorszolgáltató közremûködése szükséges, a Mûsorszolgáltatót tájékoztatja. A Mûsorszolgáltató ezen szerzõdés aláírásával hozzájárul,
hogy a Nemzeti Hírközlési Hatóság szakemberei a helyszínen ellenõrzést végezzenek. A Mûsorszolgáltató az ellenõrzéshez és a helyszíni vizsgálathoz ezennel hozzájárul, és kötelezettséget vállal arra, hogy a Testület által megkívánt
adatokat, információkat, dokumentumokat stb. szolgáltatja.

12
A központi elemek azok a mûsorelemek, amelyek a mûsorszolgáltatás gerincét alkotják, azaz olyan fix elemek, amelyek a mûsorszolgáltatást leginkább jellemzik és ennél fogva csak a szerzõdés módosításával változtathatók. Központi elemek megjelölésekor nem a mûsorszám címét, hanem típusát kell megjelölni:
pl. magazinmûsor, hírmûsor, kívánságmûsor, riportmûsor stb.
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5.6. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal a Törvény 89. §-a szerinti dokumentumok elkészítésére, megõrzésére,
szolgáltatására és önellenõrzésre.
5.7. A Mûsorszolgáltató köteles a Testületnek bejelenteni, ha Mûsorszolgáltatási Jogosultsággal, a Mûsorszolgáltatással
vagy ezekkel egyébként összefüggõ kérdésekkel kapcsolatban közigazgatási, bírósági vagy választottbírósági eljárás indult ellene, és köteles ezen eljárások befejezõdésérõl a Testületet tájékoztatni. Amennyiben az ezen eljárásokat lezáró
határozatok, egyezségek stb. a Mûsorszolgáltatóra kötelezettséget rónak, a Mûsorszolgáltató köteles a Testületet
tájékoztatni a kötelezettségek teljesítésérõl.
5.8. A Mûsorszolgáltató a Mûsorszolgáltatás megkezdésével egyidejûleg köteles a Testületnek megküldeni azt az eljárási szabályzatot (valamint módosításait), amely a hallgatók panaszainak a Mûsorszolgáltató részérõl való kezelését szabályozza. A Mûsorszolgáltató köteles a panaszokról és azok elintézési módjáról rendszeres nyilvántartást vezetni, és azt a
Testületnek félévente megküldeni.
5.9. A Mûsorszolgáltató a Testület kérésére köteles a Testület elõtt megjelenni, és tevékenységérõl beszámolni.
5.10. A Mûsorszolgáltató köteles a Törvény 96. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személlyel kapcsolatos adatokat az
azokban történt változást követõ tíz (10) napon belül a Testületnek nyilatkozatban bejelenteni.
5.11. A Mûsorszolgáltató köteles a Szerzõdés 3.10. szakasza szerinti harmadik személlyel kötött szerzõdést, az annak
létrejöttétõl számított tizenöt (15) napon belül a Testületnek megküldeni.
5.12. A Mûsorszolgáltató köteles a Testületet haladéktalanul tájékoztatni arról, ha a mûsorszolgáltatás megkezdésére
vonatkozó szerzõdéses kötelezettségének neki felróható okból elõreláthatólag nem tud eleget tenni.
5.13. A Mûsorszolgáltató köteles a Testületnek minden év május 31-ig az elõzõ évi beszámolóját megküldeni.
5.14. A Mûsorszolgáltató köteles a Testületnek bejelenteni a bankszámlaszámát, adószámát valamint annak megváltozását, a változást követõ 30 napon belül.

VI. MÛSORSZOLGÁLTATÁSI DÍJ
Jelen fejezet rendelkezései nem vonatkoznak a közmûsor-szolgáltatói és nem nyereségérdekelt jellegû ajánlatot
benyújtó pályázókra.
6.1. A Mûsorszolgáltató köteles a Testületnek a Mûsorszolgáltatási Jogosultságért annak teljes idõtartamára, minden további feltétel és felszólítás nélkül, mûsorszolgáltatási díjat fizetni. A mûsorszolgáltatási díj összege évi [..........] + áfa
(azaz [..........])13 forint plusz áfa (a „Díj”), amelyet a Mûsorszolgáltató a jelen fejezet rendelkezései szerint köteles a Testületnek megfizetni.
6.2. A Mûsorszolgáltató a 6.2.1. szakasz kivételével a Díjat negyedévente elõre, a negyedév elsõ hónapjának 15. napjáig
esedékesen köteles megfizetni. A mûsorszolgáltatási díj akkor számít megfizetettnek, amikor a Szerzõdés 6.4. pontja
szerinti számlán jóváírásra került.
6.2.1. Mûsorszolgáltató jelen szerzõdés megkötését követõ elsõ félévre esedékes díjat, azaz [..........] (azaz [..........])14 forintot plusz áfát a jelen Szerzõdés megkötését megelõzõen, a Pályázati Díj 80%-ának beszámítása mellett, az 6.4. szakasznak megfelelõen megfizette, mely összeg befizetését a Testület jelen Szerzõdés aláírásával is elismeri és nyugtázza.
6.3. Az egyes részletek fizetendõ esedékes összegének kiszámítása az alábbiak szerint történik:
6.3.1. A Mûsorszolgáltatási Díj negyedéves részleteinek számítási alapja az adott (naptári) évre fizetendõ Díj.
6.3.2. Az adott (naptári) évre fizetendõ Díj összegét 2010-re a jelen szerzõdés 6.1. pontja határozza meg, amely összeg
évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított és közzétett „Éves Fogyasztói Árindex” mértékének megfelelõ
arányban növekszik. A díjkorrekciót a 6.1. szakaszban szereplõ áfa nélküli összeg vonatkozásában kell elvégezni.
6.3.3. Szerzõdõ felek megállapodnak abban, hogy a 6.3.2. szakasz szerinti díjkorrekció minden elõzetes egyeztetés,
vagy nyilatkozat nélkül, automatikusan elvégezendõ; s az ily módon képzett emelt Díjnak megfelelõ negyedéves Díjrészlet a KSH közleményének közzétételét követõ elsõ díjfizetéskor alkalmazandó. A KSH közlemény közzétételét követõ elsõ, emelt Díjrészlet megfizetése után a következõ év március 31-ig az emelt éves Díjnak megfelelõ összeget fizeti
meg a Mûsorszolgáltató.
6.3.4. A Mûsorszolgáltatási Díj a 6.1. szakaszban meghatározott összegnél kevesebb nem lehet.
6.4. A Mûsorszolgáltató a Díj esedékes részletét az Országos Rádió és Televízió Testület számlája alapján, a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01400843 számú számlájára köteles megfizetni.
13
14

A Pályázati Ajánlatban megfizetni vállalt mûsorszolgáltatási díj összege kitöltendõ.
A díj 50%-a, a legközelebbi egész számra felfelé kerekítve kitöltendõ.
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6.5. A Díj esedékes részletének késedelmes megfizetése esetén a Mûsorszolgáltató késedelmi kamatot köteles a Testületnek fizetni. Késedelem esetén a Mûsorszolgáltató a Díj esedékes részletének megfizetését követõen, utólag fizeti meg a
késedelmi kamatot. A késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.

VII. SZERZÕDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
7.1. A Mûsorszolgáltató a Szerzõdés nem teljesítése vagy nem szerzõdésszerû teljesítése esetén beálló fizetési kötelezettsége biztosítására köteles a Testületnek bankgaranciát/óvadékot 15nyújtani. A felek megállapodnak abban, hogy
amennyiben a Mûsorszolgáltató a Szerzõdést nem vagy nem szerzõdésszerûen teljesíti, úgy a Testület a Mûsorszolgáltató minden további megkérdezése nélkül e biztosítéki összegbõl magát közvetlenül kielégítheti. 16
Óvadék esetén az alábbi 7.1.1–7.1.6. pontok kerülnek a szerzõdésbe
7.1.1. A Mûsorszolgáltató köteles az óvadékot pénzben nyújtani. Ennek összege a tárgy évben érvényes éves bruttó Mûsorszolgáltatási Díj egynegyed (1/4-ed) része, azaz [..........] (azaz [..........]) forint (az „Óvadéki Összeg”), amelyet a Mûsorszolgáltató köteles az 6.4. szakaszban megjelölt számlára, a Szerzõdés megkötését követõ tizenöt (15) napon belül
megfizetni. Az Óvadéki Összeg akkor számít megfizetettnek, ha az a számlán jóváírásra kerül.
A 7.1.1. pont rendelkezései a közmûsor-szolgáltatói és nem nyereségérdekelt jelleget elnyerõ pályázókra az alábbiak
szerint vonatkoznak: A Mûsorszolgáltató köteles az óvadékot pénzben nyújtani. Ennek összege a pályázati felhívásban
meghirdetett minimális bruttó mûsorszolgáltatási díj összegének egynegyed (1/4-ed) része, azaz [..........] (azaz [..........])
forint (az „Óvadéki Összeg”), amelyet a Mûsorszolgáltató köteles az Országos Rádió és Televízió Testületnek a Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01400843 számú számlájára a szerzõdés megkötését követõ tizenöt (15) napon
belül megfizetni. Az óvadéki összeg akkor számít megfizetettnek, ha az a számlán jóváírásra kerül.
A minimális díj összege évente, minden elõzetes egyeztetés és nyilatkozat nélkül, automatikusan a KSH által megállapított éves fogyasztói árindex mértékének megfelelõ arányban növekszik. A díjkorrekciót az áfa nélküli összeg
vonatkozásában kell elvégezni.
7.1.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Mûsorszolgáltató köteles biztosítani, hogy az óvadék a Mûsorszolgáltatás
teljes idõtartama alatt megszakítás nélkül a teljes Óvadéki Összeg erejéig a Testület rendelkezésére álljon. Erre tekintettel, amennyiben az Óvadéki Összegbõl a Testület a 7.1.3. szakasz feltételei szerint közvetlenül kielégíti magát, és errõl a
Mûsorszolgáltatót tájékoztatja, a Mûsorszolgáltató köteles a Testületnek a 6.4. szakasz szerinti számlára (a közmûsor-szolgáltatói és nem nyereségérdekelt jelleget elnyerõ pályázatok esetében a rájuk vonatkozó 7.1.1. pont szerinti
számlára) olyan összeget a fenti értesítés kézhezvételétõl számított 3 napon belül megfizetni, hogy a Testületnek a teljes
Óvadéki Összeg a rendelkezésére álljon. A Mûsorszolgáltató ezen kötelezettsége a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes
idõtartama alatt folyamatosan fennáll azzal, hogy a Mûsorszolgáltató akkor is köteles az Óvadéki Összeget teljesen
feltölteni, ha az esetbeli közvetlen kielégítés jogosságát egyébként vitatja.
7.1.3. A Testület az óvadékból akkor elégítheti ki magát közvetlenül, ha a Mûsorszolgáltató a Szerzõdést nem vagy nem
szerzõdésszerûen teljesíti, és ezzel a Testület felé fizetési kötelezettsége áll be. A teljesség igénye nélkül ilyen esetnek
minõsül, pl. ha a Szerzõdés nem teljesítése vagy nem szerzõdésszerû teljesítése folytán a Mûsorszolgáltatónak a Testület
felé kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, kártalanítás vagy egyéb jogcímen fizetési kötelezettsége keletkezik, stb.
7.1.4. Amennyiben a Szerzõdés lejártát megelõzõ legutolsó negyedév kezdetekor a Mûsorszolgáltatónak a Testülettel
szemben fizetési kötelezettsége nem áll fenn, úgy a Testület az óvadéki összeg nála lévõ részét a Mûsorszolgáltató részére visszafizeti.
7.1.5. A Mûsorszolgáltató helyett az Óvadéki Összeg megfizetését harmadik személy is teljesítheti.
7.1.6. Az esedékes Óvadéki Összeg vagy annak részlete késedelmes megfizetése esetén a Mûsorszolgáltató késedelmi
kamatot köteles a Testületnek fizetni. Késedelem esetén a Mûsorszolgáltató az Óvadéki Összeg esedékes részletének
megfizetését követõen, utólag fizeti meg a késedelmi kamatot . A késedelmi kamat mértéke a mindenkori, az MNB által
közzétett jegybanki alapkamat kétszerese.
Bankgarancia nyújtása esetén az alábbi szöveg kerül a 7.1.1–7.1.5. pontok helyébe (és a 7.1.6. pont kimarad)
7.1.1. A Mûsorszolgáltató köteles a Szerzõdés megkötésétõl számított tizenöt (15) napon belül a Testületnek átadni a pályázati ajánlatában megjelölt pénzintézet által kiállított és az ÁPF 82. pontjának maradéktalanul megfelelõ bankgaranci15
16

A Pályázati Ajánlatnak megfelelõen, óvadék, vagy bankgarancia szabályozása a 7.11–7.1.6 pontokban, értelemszerûen kitöltendõ.
Bankgarancia esetén ez a szövegrész értelemszerûen kimarad.
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ára vonatkozó okmányokat. Ennek összege a tárgy évben érvényes éves bruttó Mûsorszolgáltatási Díj egynegyed
(1/4-ed) része, azaz […..] (azaz […..] ) forint (a „Bankgarancia Összege”).
A 7.1.1. pont rendelkezései a közmûsor-szolgáltatói és nem nyereségérdekelt jelleget elnyerõ pályázókra az alábbiak
szerint vonatkoznak: A bankgarancia összege a pályázati felhívásban meghirdetett bruttó minimális mûsorszolgáltatási
díj egynegyed (1/4-ed) része, azaz [..........] (azaz [..........]) forint („a Bankgarancia Összege”), amelyre vonatkozóan a
pályázati ajánlatában megjelölt pénzintézet által kiállított, és az ÁPF 82. pontjának maradéktalanul megfelelõ okmányokat a Mûsorszolgáltató köteles a Szerzõdés megkötésétõl számított tizenöt (15) napon belül a Testületnek átadni.
A minimális díj összege évente, minden elõzetes egyeztetés és nyilatkozat nélkül, automatikusan a KSH által megállapított éves fogyasztói árindex mértékének megfelelõ arányban növekszik. A díjkorrekciót az áfa nélküli összeg
vonatkozásában kell elvégezni.
7.1.2. A felek megállapodnak abban, hogy Mûsorszolgáltató köteles biztosítani azt, hogy a jogosultság teljes idõtartama
alatt a fenti bankgarancia rendelkezésre álljon.
7.1.3. A Testület a bankgarancia alapján, az azt kiállító pénzintézettõl akkor követelhet teljesítést, ha a Mûsorszolgáltató
a szerzõdést nem vagy nem szerzõdésszerûen teljesíti, és ezzel a Testület felé fizetési kötelezettsége áll be. A teljesség
igénye nélkül ilyen esetnek minõsül, ha a Szerzõdés nem vagy nem szerzõdésszerû teljesítése folytán a Mûsorszolgáltatónak a Testület felé kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, kártalanítás vagy egyéb jogcímen fizetési kötelezettsége keletkezik stb.
7.1.4. A bankgarancia beváltásáról a Testület a Mûsorszolgáltatót haladéktalanul értesíti.
7.1.5. A Mûsorszolgáltató a jogosultság teljes idõtartama alatt köteles gondoskodni arról, hogy a Testületnek a 7.1.3.
pontban szabályozottak szerinti eljárását követõen a jelen szerzõdést biztosító új, az eredetileg nyújtottal azonos összegû
bankgarancia a fenti értesítés kézhezvételétõl számított 5 napon belül rendelkezésre álljon.
7.2. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Szerzõdést olyan okból, amelyért felelõs, nem teljesíti,
vagy nem szerzõdésszerûen teljesíti, a Testületnek kötbért fizet. A Testület a kötbért meghaladó kárát a kötbér megfizetése esetén is érvényesítheti, illetve a kötbér mellett a Mûsorszolgáltatóval szemben a Szerzõdés szerinti egyéb
szankciókat alkalmazhatja.
7.2.1. A Mûsorszolgáltató különösen az alábbi esetekben tartozik a Testületnek kötbért fizetni.
7.2.2. A Törvény 90. § (5) bekezdése értelmében a kötbér alapja a kötbérkövetelés keletkezésének évében érvényes éves
Mûsorszolgáltatási Díj ÁFA nélküli összege, amely 20…. évben a jelen Szerzõdés 6.1. pontja szerinti Díj áfa nélküli
összegét jelenti, kivéve, ha a szerzõdést a közmûsor-, illetve nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató szegte meg. Ez
utóbbi esetben a kötbér alapja jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében szereplõ minimális mûsorszolgáltatási díj
ÁFA nélküli összege. A minimális díj összege évente, minden elõzetes egyeztetés és nyilatkozat nélkül, automatikusan a
KSH által megállapított éves fogyasztói árindex mértékének megfelelõ arányban növekszik. A díjkorrekciót az áfa nélküli összeg vonatkozásában kell elvégezni.
7.2.3. A Szerzõdés nem teljesítése vagy nem szerzõdésszerû teljesítése esetén fizetendõ kötbér mértéke az elsõ alkalommal nem haladhatja meg a kötbér alapjának húsz (20), második alkalommal pedig harminc (30) százalékát. A Törvény
90. § (5) bekezdése értelmében a kötbér mértéke egyébként esetenként nem haladhatja meg a kötbér alapjának ötven
(50) százalékát.
7.2.4. Amennyiben a Testület felhívását követõ tizenöt (15) napon belül a Mûsorszolgáltató a felhívás szerinti kötbért a
Testületnek nem fizeti meg, a Testület saját választása szerint jogosult a kötbér mértéke erejéig magát az óvadékból közvetlenül kielégíteni, (a következõ tagmondat a közmûsor-és nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóra nem vonatkozik)
vagy a neki már megfizetett Díj terhére a kötbér mértékének megfelelõ összeget a kötbérre elszámolni.
7.2.5. Amennyiben a Testület az elõzõ szakasz szerint a kötbér mértékének megfelelõ összeget a Díj terhére számol el,
úgy ezen összeg a Mûsorszolgáltató által a Testületnek már megfizetett Díj összegét csökkenti. A Testület értesítésétõl
számított tizenöt napon belül a Mûsorszolgáltató köteles a Testületnek a vonatkozó összeget Díj hátralékként megfizetni. Az ilyen Díj hátralék megfizetésére a Szerzõdés V. fejezetének a rendelkezései értelemszerûen irányadóak.
A 7.2.5. pont rendelkezései a közmûsor-és nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóra nem vonatkozik.
7.3.1. A Mûsorszolgáltató kötelezi magát arra, hogy a Törvényben, vagy a jelen Szerzõdésben szabályozott esetekben a
Testületnek kötbért fizet. A Testület a kötbér követelése mellett a Mûsorszolgáltatóval szemben egyéb szankciókat is jogosult alkalmazni. Az ugyanazon rendelkezés többszöri vagy folytatólagos megszegése esetén a kötbér többször is kiszabható.
A 7.3.6. pont szerinti esetben többszöri megszegésnek az minõsül, ha a Mûsorszolgáltató a szerzõdésszegõ magatartást
megállapító, kötbért érvényesítõ testületi határozatot követõen ugyanazt a magatartást ismételten elköveti. Folytatólagos
megszegésnek az minõsül, ha a Mûsorszolgáltató az adott szerzõdéses elem tekintetében folyamatosan nem teljesíti kötelezettségvállalását. Ebben az esetben a folytatólagosság akkor is megállapítható, ha a Mûsorszolgáltató a vállalást a
vállalási idõszakra vetítve 50%-nál kisebb arányban teljesíti.
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A kötbér kiszabására egyébként a 7.2. szakasz – különösen a 7.2.3. szakasznak a kötbér legmagasabb mértékére vonatkozó – rendelkezései alkalmazandók.
7.3.2. Ha a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 3.7. szakaszát megszegi, és a Mûsorszolgáltatást a hivatkozott szakasszal összhangban és határidõn belül nem kezdi meg, úgy a Mûsorszolgáltató köteles a kötbér alapjának ötven (50) százalékával
megegyezõ mértékû meghiúsulási kötbért a Testületnek megfizetni.
7.3.3. Ha a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 3.3. szakaszát megszegi vagy 3.4. szakasza megszegésével a Korlátozó Rendelkezéseket sérti, úgy a Testület a Mûsorszolgáltatót írásban felhívja, hogy a szerzõdésszegést harminc (30) napon belül
szüntesse meg. Amennyiben a Mûsorszolgáltató a Testület ezen felhívásának a határidõn belül nem tesz eleget, úgy a
Mûsorszolgáltató köteles a kötbér alapjának ötven (50) százalékával megegyezõ mértékû kötbért a Testületnek
megfizetni.
7.3.4. Ha a Testület hitelt érdemlõen tudomást szerez arról, hogy a Mûsorszolgáltató a pályázati eljárás során tett nyilatkozatai a Szerzõdés megkötésekor a valóságnak nem feleltek meg, úgy a Mûsorszolgáltató köteles az egyes nyilatkozatok megszegéséért a kötbér alapjának ötven (50) százalékával megegyezõ mértékû kötbért a Testületnek megfizetni.
7.3.5. Ha a Mûsorszolgáltató a jelen Szerzõdés megszegésével, a Mûsorszolgáltatást nem a Pályázati Ajánlata szerint
megadott óraszámban és megszakítás nélkül végzi, úgy a Mûsorszolgáltató köteles minden ilyen nap után a kötbér alapjának öt (5,0) százalékával megegyezõ mértékû hibás teljesítési kötbért a Testületnek megfizetni. A Testület írásban felhívja a Mûsorszolgáltatót, hogy a szerzõdésszegést azonnal szüntesse meg. Amennyiben a Mûsorszolgáltató a Testület
ezen felhívásának nem tesz eleget, úgy a Mûsorszolgáltató köteles minden ilyen nap után a kötbér alapjának tíz (10) százalékával megegyezõ mértékû késedelmi kötbért a Testületnek megfizetni.
7.3.6. Ha a Mûsorszolgáltató a Szerzõdésnek a mûsortervre, mûszaki elõírásokra, illetve a tájékoztatási kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseit megszegi, és a Mûsorszolgáltatást nem ezeknek megfelelõen végzi, úgy a Mûsorszolgáltató
köteles minden ilyen feltétel megszegéséért a kötbér alapjának öt (5,0) százalékával megegyezõ mértékû hibás teljesítési
kötbért a Testületnek megfizetni. A Testület, írásban felhívja a Mûsorszolgáltatót arra, hogy a szerzõdésszegést azonnal
szüntesse meg. Amennyiben a Mûsorszolgáltató a Testület ezen felhívásának nem tesz eleget, úgy a Mûsorszolgáltató
köteles minden ilyen feltétel megszegéséért a kötbér alapjának tíz (10) százalékával megegyezõ mértékû késedelmi kötbért a Testületnek megfizetni. Folytatólagos szerzõdésszegés esetén a kötbér mértéke a kötbér alapjának tíz (10) százaléka, ugyanazon szerzõdésszegés többszöri folytatólagos megszegése esetén a kötbér alapjának tizenöt (15) százaléka.
Kötbér kiszabására e pont szerinti esetekben a szerzõdésszegéstõl számított hat hónapon belül van lehetõség.
7.3.7. Amennyiben a mûsorszolgáltató a szerzõdés 5.4.1. szakaszát megszegi és jogosulatlanul kapcsolódik hálózatba és
szolgáltat mûsort, a Testület felszólítja 15 napos határidõ tûzésével a jogosulatlan hálózatba kapcsolódás megszüntetésére. A határidõ eredménytelen elteltét követõen kötbért köteles a Testületnek fizetni.
7.4.1. Amennyiben a Mûsorszolgáltatónak a Testülettel szemben egyidõben több jogcímen áll fenn fizetési kötelezettsége, úgy a Testület a Mûsorszolgáltató által fizetett összegeket, a fizetés megjelölt jogcímének figyelmen kívül hagyásával, jogosult más jogcímen és/vagy sorrendben is elszámolni.

VIII. A SZERZÕDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI
8.1. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a Mûsorszolgáltató a jelen Szerzõdés 3.7. szakasza
szerinti határidõ leteltéig és az ugyanezen szakaszban leírt módon a Mûsorszolgáltatást neki felróható okból nem kezdi
meg, úgy a Mûsorszolgáltatási Jogosultsága megszûnik.
8.2. A Szerzõdés megszegése esetén a Testület a Törvényben és a Polgári Törvénykönyvben valamint az ÁPF-ben megfogalmazott jogkövetkezményeket alkalmazza, így különösen:
– felhívja a Mûsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére,
– írásbeli figyelmeztetésben megállapítja a jogsértést, és felhívja a Mûsorszolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve arra, hogy a jövõben tartózkodjon a jogsértéstõl,
– meghatározott idõre, de legfeljebb harminc napra felfüggesztheti a mûsorszolgáltatási jogosultság gyakorlását,
– érvényesíti a szerzõdésben megállapított kötbért,
– bírságot szab ki,
– azonnali hatállyal felmondja a szerzõdést,
– kizárhatja a Mûsorszolgáltatási Alapból való támogatást.
8.3. A Testület az ÁPF 78. pontjában szabályozott esetekben, vagy módon, vagy idõtartamban a mûsorszolgáltatási jogosultság gyakorlását felfüggesztheti. A Testület e jogát a Mûsorszolgáltatóhoz intézett határozatával gyakorolhatja, melyben naptári nap, óra és perc szerint megjelöli a felfüggesztés kezdõ idõpontját.
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8.4. A felek megállapodnak abban, hogy a Testület a Szerzõdést a 8.4.1–8.4.2. szakaszok szerinti esetekben jogosult
írásban felmondani:
8.4.1. A Testület jogosult a Szerzõdést azonnali hatállyal felmondani, ha
8.4.1.1. a Szerzõdést nem lehetett volna megkötni és a jogsértõ állapot még fennáll; vagy
8.4.1.2. a Szerzõdés a Törvény VIII. fejezetében foglaltakat sérti, és a Mûsorszolgáltató a jogsérelmet a Gazdasági Versenyhivatal, illetve a Testület határozatában foglaltak szerint 180 napon belül nem orvosolta; vagy
8.4.1.3. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 3.7. szakaszát megszegi, és a Mûsorszolgáltatást a hivatkozott szakasz szerint
nem kezdi meg; vagy
8.4.1.4. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 2.4. szakaszát megszegi, és a Mûsorszolgáltatási Jogosultságot nem személyesen gyakorolja, átruházza, engedményezi, megterheli vagy egyébként más módon elidegeníti; vagy
8.4.1.5. a Mûsorszolgáltató a rá vonatkozó korlátozó rendelkezések feltételeit megszegi, és azt a Testület írásbeli felhívására hatvan (60) napon belül nem orvosolja; vagy
8.4.1.6. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 3.2. szakaszát megszegi, és a Mûsorszolgáltatást folyamatosan több mint tizennégy (14) napig szünetelteti vagy nem a hivatkozott szakasz feltételei szerint végzi; vagy
8.4.1.7. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 7.1.1. szakaszát megszegi, és a teljes Óvadéki Összeget az annak esedékességétõl számított harminc (30) napon belül a Testületnek nem fizeti meg; vagy
8.4.1.8. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 8.1.2. szakaszát megszegi, és az Óvadéki Összeget az annak esedékességétõl
számított harminc (30) napon belül az Óvadéki Összeg teljes mértéke erejéig a Testületnek nem fizeti meg (tölti fel);
vagy
8.4.1.9. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés III. fejezetében foglaltakat súlyosan vagy ismételten, vagy folyamatosan a Testület felhívása ellenére megszegi; vagy
8.4.1.10. a Mûsorszolgáltató a megszûnésérõl határoz, vagy ha a Mûsorszolgáltatót jogerõs közigazgatási vagy bírósági
jogerõs végzés vagy határozat mûsorszolgáltatói tevékenysége vagy mûködése felfüggesztésére kötelezi (kivéve a Testület ilyen határozatát), vagy ha ellene csõd- vagy felszámolási eljárás indult; vagy
8.4.1.11. ha a Mûsorszolgáltatót a jelen szerzõdés megkötésétõl számítva második alkalommal kellene a Törvény 112. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli figyelmeztetésben részesíteni; vagy
8.4.1.12. ha a mûsorszolgáltató a szerzõdés 5.4.1. szakaszát megszegi, és azt a Testület írásbeli felhívására harminc
(30) napon belül nem orvosolja.
8.4.1.13. ha a Mûsorszolgáltató, vagy a mûsor szórását végzõ vállalkozás nem rendelkezik a mûsor sugárzásához szükséges, érvényes rádióengedéllyel.
8.5. A Szerzõdés Testület általi akár azonnali hatállyal, akár 15 napos határidõvel történõ felmondása esetén a felmondásnak a Mûsorszolgáltató részére való kézbesítése napját, illetve a felmondási határidõ utolsó napját követõ elsõ napon
megszûnik. A Mûsorszolgáltató a Szerzõdés megszûnésének napján köteles a Mûsorszolgáltatással felhagyni, és
kezdeményezni a rádióengedély visszavonását.
A Mûsorszolgáltató a jelen Szerzõdés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Testületet, hogy a jelen Szerzõdésnek a
Testület általi akár azonnali hatállyal, akár 15 napos határidõvel történõ felmondása folyományaképpen való megszûnésérõl tájékoztassa a rádióengedélyt kiadó hatóságot és kezdeményezze az ilyen hatósági engedély visszavonását. A Mûsorszolgáltató egyben lemond arról a jogáról, hogy a rádióengedélyt visszavonó határozatban foglaltakat vitassa.
A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzõdés Testület általi akár azonnali hatállyal, akár 15 napos
határidõvel történõ felmondásának a Mûsorszolgáltató általi esetleges megtámadása nem érinti az ilyen felmondás fenti
bekezdések szerinti joghatásainak a beállását; azonban abban az esetben, ha a bíróság a felmondás jogellenességét vagy
megalapozatlanságát állapítja meg, a Testület köteles megtéríteni a Mûsorszolgáltató igazolt kárát.

IX. EGYEBEK
9.1. A szerzõdõ felek rögzítik, hogy a szerzõdés tárgyát képezõ Mûsorszolgáltatási Jogosultságra kiírt Pályázati Felhívásban foglaltakkal egyezõen, a Mûsorszolgáltató által benyújtott Pályázati Ajánlat részét képezõ, a Pályázati Felhívás
3., 4., 5. számú mellékletében foglaltakat, illetve a Testület elvi határozatában meghatározott, a közmûsor-szolgáltatókra/nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatókra vonatkozó 7. és 8. számú mellékletei szerinti kötelezettségeket 17 a Szerzõdés részének nyilvánítják, úgy, hogy azok jelen Szerzõdés Mellékleteként kezelendõk. A jelen szerzõdés csak e
Mellékletekkel együtt érvényes és hatályos.
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Kizárólag közmûsor-szolgáltató, vagy nem nyereségérdekelt jelleggel mûködõ mûsorszolgáltatókra vonatkozik.
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9.2. Amennyiben a jelen Szerzõdés valamely rendelkezése érvénytelennek minõsülne, az a Szerzõdés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. A felek megállapodnak abban, hogy ilyen esetben egymással jóhiszemû tárgyalásokat
folytatnak annak érdekében, hogy az érvénytelen rendelkezést egy annak tartalmával érdemben megegyezõ érvényes
rendelkezéssel váltsák fel, és a Szerzõdést annak megfelelõen módosítsák.
9.3. A jelen Szerzõdés irányadó joga a magyar jog. A Szerzõdéssel kapcsolatos jogviták elbírálására, amennyiben arra a
Törvény, az ÁPF vagy a Pályázati Felhívás rendelkezést nem tartalmaz, a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
9.4. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, bármely jogvita eldöntésére, amely a jelen Szerzõdésbõl vagy
azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszûnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek a hatásköri szabályok figyelembevétele mellett alávetik magukat a Fõvárosi Bíróság, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. E rendelkezés nem érinti az ÁPF 86. pontjában szabályozott
eseteket.
9.5. A jelen Szerzõdést a felek öt, egymással mindenben megegyezõ eredeti példányban írták alá.
A felek a jelen Szerzõdést gondosan elolvasták, jogi képviselõikkel megbeszélték, az azokban foglalt szolgáltatásokat és
ellenszolgáltatásokat egymással arányban állónak nyilvánították, és a Szerzõdést, mint akaratukkal mindenben
megegyezõt jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Budapesten, ….év.. [.....] hó [...]18 napján.
Országos Rádió és Televízió Testület
_________________________

[....................]19
_________________________ 20

2/A számú melléklet
MÛSORSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉSMÓDOSÍTÁS TERVEZET VÉTELKÖRZET-BÕVÍTÉS ESETÉN
A jelen Mûsorszolgáltatási Szerzõdésmódosítás (a továbbiakban a „Szerzõdésmódosítás”) létrejött egyrészrõl az
Országos Rádió és Televízió Testület, 1088 Budapest, Reviczky u. 5. (a továbbiakban a „Testület”), és másrészrõl a
(……….)21 (a továbbiakban a „Mûsorszolgáltató”) között. Jelen Szerzõdésmódosítás a Felek között ( ……)22 napján aláírt, (………)23 mûsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó Mûsorszolgáltatási Szerzõdést („Szerzõdés”) alulírott helyen
és napon, az alábbiak szerint módosítja.
A Szerzõdés Preambulum része az alábbi ( )24 ponttal egészül ki.
(C) A Felek megállapítják, hogy a Törvény 41. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a Testület (…….) napján25 a
Kulturális Közlöny […….]26. számában megjelent Pályázati Felhívással (a „Pályázati Felhívás”) pályázatot hirdetett a
[Pályázati Felhívás 1. számú melléklete … sorszámú körzeti rádió Mûsorszolgáltatási Jogosultságra az alábbi
adatokkal: ellátottság:...fõ, a........ rádió, sztereo vételkörzet tekintetében]27. A Mûsorszolgáltató a megjelölt mûsorszolgáltatási jogosultságra, a (…….)28 frekvencia mûsorszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bõvítése céljával
nyújtott be Pályázati Ajánlatot („Pályázati Ajánlatok”).

18

A szerzõdés megkötésének napja kitöltendõ.
A Mûsorszolgáltató cég neve kitöltendõ.
20
Mind a Testület, mind a Mûsorszolgáltató részérõl cégszerûen aláírandó.
21
A Pályázó neve és címe kitöltendõ.
22
A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés megkötésének napja kitöltendõ.
23
A mûsorszolgáltatási jogosultság(helyi/körzeti/televízió/rádió) és a frekvencia kitöltendõ.
24
A hatályos szerzõdés Preambulum részének megfelelõen kitöltendõ.
25
A Pályázati Felhívás közzétételének dátuma kitöltendõ.
26
A Kulturális Közlöny vonatkozó száma kitöltendõ.
27
A Pályázati Felhívás 1. sz. melléklet adatai szerint kitöltendõ.
28
A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés tárgyát képezõ frekvencia kitöltendõ.
19
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A pályázó Mûsorszolgáltatót a Testület (……..)29 számú határozatával a (……….)30 frekvencia(ák) tekintetében vételkörzet-bõvítéssel nyilvánította nyertesnek.
A határozatok érelmében a Mûsorszolgáltató (……….)31 mûsorszolgáltatási jogosultsága, a (………)32 MHz mûsorszolgáltatási jogosultság vételkörzetével bõvül ki.
A Felek megállapítják, hogy a vételkörzet-bõvítéssel nem jön létre új jogosultság, annak érvényességi ideje nem változik, a Mûsorszolgáltató a vételkörzet-bõvítés tekintetében ennek megfelelõen a (…….)33 frekvencia mûsorszolgáltatási
jogosultság szerinti mûsort sugározza.
Értelmezõ rendelkezések:
Aktuális információk: az idõszerû, mindennapi tájékozódást elõsegítõ, közérdeklõdésre számot tartó hírek, adatok,
ismeretek, tájékoztatás.
ÁPF: a Mûvelõdési Közlöny XL. évfolyam 27. szám/II. kötetében, az Országos Rádió és Televízió Testület által közétett
Általános Pályázati Feltételek és annak módosításai. (Az ÁPF egységes szerkezetben a Testület honlapján, a
www.ortt.hu oldalon letölthetõ)
Dtv: a mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény.
Hírmûsor: A Testület önálló hírmûsornak tekinti azokat a közérdeklõdésre számot tartó idõszerû országos és helyi, illetve külföldi eseményekrõl (politika, kultúra, sport stb.) beszámoló, rövid közlésekbõl álló mûsorszámokat, amelyek alkalmasak arra, hogy az állampolgárok számára folyamatosan biztosítsák a társadalmi, politikai, gazdasági életben és a
nemzetközi eseményekben való eligazodásához szükséges közéleti információkat, azaz bemutassák, hozzáférhetõvé,
megismerhetõvé, ezáltal megítélhetõvé tegyék a társadalom egészére, de legalábbis széles rétegeire kiható problémákat.
Ismétlés: Korábban a mûsorban elhangzott rögzített hanganyag, amely külön technikai beavatkozás nélkül lejátszható,
tehát számítógéprõl kerül közlésre.
Központi elem: A központi elemek azok a mûsorszámok, mûsorszám-típusok amelyek a mûsorszolgáltatás gerincét alkotják, fix elemek, amelyek a mûsorszolgáltatást leginkább jellemzik és csak a szerzõdés módosításával változtathatók.
Központi elemként megjelölhetõ akár a mûsorszám címe, rövid jellemzése, akár típusa pl. magazinmûsor, hírmûsor,
kívánságmûsor, riportmûsor, film, ismeretterjesztõ mûsor stb.
Magyar zenei mûsorszám: az a zenei mûsorszám,
i) amelynek szerzõje (zeneszerzõ, szövegíró) magyar, vagy
j) amelynek elõadója, illetõleg elõadóinak többsége magyar, vagy
k) amely magyar nyelven került elõadásra, vagy amely valamely magyarországi kisebbség nyelvén került elõadásra, ha
az adott kisebbség kultúrájával van összefüggésben, vagy
l) az az instrumentális zenei mûsorszám, amely a magyar vagy valamely magyarországi kisebbségi kultúra részét képezi.
Mûsorszolgáltatás alapvetõ jellegzetessége: a mûsorszolgáltatás jellegzetes vonásainak, a mûsorszolgáltatást többi mûsorszolgáltatástól megkülönböztetõ sajátos arculatának rövid, szöveges összefoglalása.
Ptk: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. évi törvény.
Speciális karakterisztika: speciális karakterisztikájú az a mûsorszolgáltatás, amely az éjszakai órák (23.00–05.00 óráig)
nélküli heti mûsoridõ több mint 30%-ában azonos típusú, jellegû, tematikájú, vagy azonos célcsoportnak szóló mûsorszámokat szolgáltat, a jelen Pályázati Felhívás 3. számú mellékletében összegszerûen megjelöli, és az 5. számú melléklet
29

A Pályázatokat elbíráló Testületi határozat száma kitöltendõ.
A Pályázati Felhívásban meghirdetett frekvencia/csatorna megjelölése.
31
A mûsorszolgáltatási jogosultság kitöltendõ.
32
A Pályázattal megnyert frekvencia/csatorna feltüntetése.
33
A Mûsorszolgáltatási szerzõdés tárgyát képezõ frekvencia megjelölése.
30

13. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

1465

5. és 6. számú nyilatkozataiban vállalja a speciális karakterisztikát, és vállalja, hogy annak megfelelõ mûsorszámokat
szolgáltat.
Speciális karakterisztika lehet különösen: a vételkörzetben élõ nemzeti- etnikai kisebbségnek szóló mûsorszolgáltatás,
vagy jelenleg az adott településen mûködõ mûsorszolgáltatóktól eltérõ zenei profilú mûsorszolgáltatás, vagy „hír és beszélgetés” jelleg, vagy egyéb, speciális (de pontosan) meghatározott célközönségnek szóló mûsorszolgáltatás vagy többnyelvû mûsorszolgáltatás, vagy az adott város felsõfokú képzéséhez, annak intézményrendszeréhez kapcsolódó mûsorszolgáltatás vagy hátrányos helyzetûeknek szóló mûsorszolgáltatás. A speciális karakterisztika helyi közélettel
foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, segítõ mûsorszámokkal nem valósítható meg.
Törvény: a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény.
A Felek megállapodnak, hogy a (……..)34 napján a (………)35 frekvencia tekintetében létrejött Szerzõdés az alábbiak szerint módosul.
A Szerzõdés 1.1. pontja helyébe az alábbi 1.1. pont lép.
1.1. A Mûsorszolgáltató a Testület számára a Pályázati Felhívásoknak megfelelõen megtette a megkívánt valamennyi
nyilatkozatát, amelyeket jelen Szerzõdésmódosítás aláírásával ismételten megerõsít, s azok tartalmáért felelõsséget vállal. A Felek megállapodnak abban, hogy erre tekintettel a Pályázati Ajánlatokban szereplõ nyilatkozatokat ezennel, azok
teljes terjedelmében, kifejezetten a Szerzõdés részévé teszik.
A Szerzõdés 2.1. pontja a következõk szerint módosul.
2.1. A Testület, tekintettel a Mûsorszolgáltató Pályázati Ajánlataiban foglaltakra valamint a Szerzõdés I. fejezete szerinti
nyilatkozataira, a Mûsorszolgáltatót a Szerzõdés preambulumának (B) szakaszában megjelölt, valamint a jelen Szerzõdésmódosítás ( )36 szakaszában foglalt vételkörzet-bõvítésnek megfelelõen, a Szerzõdés feltételei szerint, a kibõvített vételkörzet tekintetében jogosítja fel helyi/körzeti rádió mûsorszolgáltatás végzésére (a „Mûsorszolgáltatási Jogosultság”).
A Mûsorszolgáltatási Jogosultság megszerzésére tekintettel a Mûsorszolgáltató vállalja, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultságot az arra vonatkozó jogszabályi elõírásokkal és a Szerzõdés feltételeivel összhangban gyakorolja, és a
Testületnek a Szerzõdés rendelkezései szerint mûsorszolgáltatási díjat fizet.
A Szerzõdés az alábbi 2.4. ponttal egészül ki. A fejezet számozása ennek megfelelõen módosul.
2.4. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a mûsorszolgáltatási jogosultság eredeti idõtartama alatt az analóg
földfelszíni rendszerrõl a digitális földfelszíni rendszerre történõ átállás bekövetkezik, az esetleges jogszabályváltozásból adódó megváltozott jogszabályi kötelezettségeiknek a felek – ha a mûsorszolgáltatási jogosultság az adott
frekvencián fenntartható – kölcsönösen együttmûködve eleget tesznek.
3.6. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy (……..)37 frekvencia tekintetében a Mûsorszolgáltatást legkésõbb (………)38 napjáig a Szerzõdés rendelkezéseinek megfelelõen megkezdi, és a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes idõtartama alatt megszakítás nélkül végzi.
A Szerzõdés kiegészül a következõ ponttal:
3.7. A Mûsorszolgáltató tudomásul veszi, hogy a Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében megadott várható vételkörzethez képest a megvalósított vételkörzet esetében +/– 20%-os eltérés lehetséges. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget
vállal arra, hogy a mûsorszolgáltatás teljes idõtartama alatt a magyar zenei mûsorszámok aránya a zenei mûsorszámok
bemutatására fordított napi mûsoridõben, a napi mûsoridõ legalább 30%-a.
A Szerzõdés 6.1. pontja helyébe az alábbi 6.1. pont lép, az 6.2.1. és az 6.3.2. pont az alábbiak szerint módosul.39
6.1. A Mûsorszolgáltató a Szerzõdés aláírásával köteles a Testületnek a Mûsorszolgáltatási Jogosultságért annak teljes
idõtartamára, minden további feltétel és felszólítás nélkül, mûsorszolgáltatási díjat fizetni. A mûsorszolgáltatási díj
összege jelen Szerzõdésmódosítás aláírásával, a (…….) 40 MHz frekvenciára vonatkozó és a (…….) 41 MHz frekvenciá34

A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés megkötésének dátuma kitöltendõ.
A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés tárgyát képezõ frekvencia kitöltendõ.
36
A hatályos Szerzõdés Preambulum részének megfelelõen kitöltendõ.
37
A Pályázatban megnyert frekvencia(ák) megjelölése.
38
A szerzõdéskötést követõ 180 napon belül.
39
Kizárólag kereskedelmi jogosultság esetén.
40
A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés tárgyát képezõ frekvencia megjelölése.
41
A Pályázattal megnyert frekvencia(ák) megjelölése.
35
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ra a Pályázatai Felhívásban meghirdetett nettó mûsorszolgáltatási díjak összege plusz áfa, azaz (……..) azaz
(………………) forint plusz áfa (a „Díj”), amelyet a Mûsorszolgáltató a jelen fejezet rendelkezései szerint köteles a
Testületnek megfizetni.
6.2.1. Mûsorszolgáltató jelen Szerzõdésmódosítás megkötését követõ elsõ félévre, a kibõvített vételkörzetre vonatkozó
díjat (…….) Ft, azaz (…………) forint plusz áfát a jelen Szerzõdés megkötését megelõzõen, a Pályázati Díj 80%-ának
beszámítása mellett, az 6.4. szakasznak megfelelõen megfizette, mely összeg befizetését a Testület jelen Szerzõdésmódosítás aláírásával is elismeri és nyugtázza.
6.3.2. Az adott (naptári) évre fizetendõ Díj összegét 2010-re a jelen szerzõdés 6.1. pontja határozza meg, amely összeg
évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított és közzétett „Éves Fogyasztói Árindex” mértékének megfelelõ
arányban növekszik. A díjkorrekciót az 6.1. szakaszban szereplõ áfa nélküli összeg vonatkozásában kell elvégezni.
A Szerzõdés 7.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul.
7.1.1. A Mûsorszolgáltató köteles az óvadékot pénzben nyújtani. Ez az összeg a Szerzõdésmódosítás aláírásától érvényes éves bruttó Mûsorszolgáltatási Díj egynegyed (1/4-ed) része, azaz (…….) azaz (……………)forint (az „Óvadéki
Összeg”), amely összegnek a Mûsorszolgáltató Szerzõdésének 6.4. szakaszban megjelölt számláján, a Szerzõdésmódosítás megkötését követõ tizenöt (15) napon belül rendelkezésre kell állnia. Az Óvadéki Összeg akkor számít
megfizetettnek, ha az a számlán jóváírásra kerül.
A Szerzõdés 8.4.1.6. pontja helyébe az alábbi pont kerül.
7.4.1.6. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 3.2. szakaszát megszegi, és a Mûsorszolgáltatást folyamatosan több mint tizennégy (14) napig szünetelteti, vagy nem a hivatkozott szakasz szerint végzi; vagy
A Szerzõdés 8.4.1. pontja az alábbi ponttal egészül ki.
8.4.1.12. ha a mûsorszolgáltató a szerzõdés 5.4.1. szakaszát megszegi, és azt a Testület írásbeli felhívására harminc
(30) napon belül nem orvosolja.
A Szerzõdés 9.1. pontja helyébe az alábbi pont lép.
9.1. A Szerzõdõ Felek rögzítik, hogy a Szerzõdés tárgyát képezõ Mûsorszolgáltatási Jogosultságra kiírt Pályázati Felhívásokban foglaltakkal egyezõen, a Mûsorszolgáltató által benyújtott Pályázati Ajánlatok részét képezõ 3. számú melléklet 1. b) és c) pontja, 4. , 5., 6., számú mellékletekben körülírt adatokat és megkívánt nyilatkozatokat a Szerzõdés részének nyilvánítják, úgy, hogy azok a Szerzõdés Mellékleteként kezelendõk. A Szerzõdés csak e Mellékletekkel együtt érvényes és hatályos.
Jelen Szerzõdésmódosítást a felek öt, egymással mindenben megegyezõ eredeti példányban írták alá. A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés fenti módosítással nem érintett rendelkezései érvényben maradnak. Jelen Szerzõdésmódosítást a felek öt,
egymással mindenben megegyezõ eredeti példányban írták alá.
A felek a jelen Szerzõdésmódosítást gondosan elolvasták, jogi képviselõikkel megbeszélték, az azokban foglalt szolgáltatásokat és ellenszolgáltatásokat egymással arányban állónak nyilvánították, és mint akaratukkal mindenben
megegyezõt jóváhagyólag aláírták.
Kelt Budapesten, (…….) (……..) hó (…..)42 napján.
Országos Rádió és Televízió Testület

(…………) 43
44

________________________

42

A szerzõdésmódosítás aláírásának napja kitöltendõ.
A mûsorszolgáltató cég neve kitöltendõ.
44
A Testület és a Mûsorszolgáltató részérõl cégszerûen aláírandó.
43

_____________________
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3. számú melléklet (1)
A MÛSORSZOLGÁLTATÁS ALAPVETÕ ADATAI
1. A pályázó neve:
2. A pályázó címe, telefonszáma:
3. A cégbíróság, bíróság neve, ahol nyilvántartásba vették:
4. A megpályázott Mûsorszolgáltatás vételkörzete:
5. A Mûsorszolgáltatás állandó megnevezése:
6. A Mûsorszolgáltatás szignálja:
7. A mûsorszolgáltató tevékenységéért személyes felelõsséget viselõ büntetlen elõéletû személy
neve:
címe:
aki a személyes – sajtójogi (1986. II. törvényben meghatározott) – felelõsséget viseli a mûsorszolgáltató
tevékenységéért.
8. A pályázó bankszámlaszáma:
9. A pályázó adószáma:
10. Az igénybe venni kívánt mûsorszórási lehetõség megnevezése:
Dátum:
Aláírás:

3. számú melléklet (2)
A MÛSORTERV
Vételkörzet-bõvítés esetén a pályázati ajánlat úgy minõsül, hogy azt a pályázó az eredeti jogosultságának hatályos mûsortervével és az abban lévõ, ahhoz kapcsolódó hatályos, érvényes dokumentumokkal, nyilatkozatokkal nyújtja be. Ennek megfelelõen érvényesen nem lehet új, az eredeti, bõvítendõ jogosultság mûsortervétõl eltérõ mûsortervet benyújtani.
Amennyiben a Pályázó eredeti Pályázati Ajánlatában, illetve Mûsorszolgáltatási Szerzõdésében az itt megjelöltek közül
valamely adat nem szerepel, kérjük – a hatályos Mûsorszolgáltatási Szerzõdéssel összhangban – szíveskedjenek az
alábbiakat értelemszerûen kitölteni.
Hálózatba kacsolódásra irányuló pályázati ajánlat esetén az adatokat a teljes és a saját mûsoridõ vonatkozásában külön-külön szíveskedjenek megadni.
1. A mûsorszolgáltatás alapvetõ jellegzetessége:………………………………
2. Speciális karakterisztikájú Pályázati Ajánlat esetében a mûsorszolgáltatás speciális karakterisztikája:
……………………………………………………………………………
3. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a mûsorszolgáltatás teljes idõtartama alatt a magyar zenei mûsorszámok aránya a zenei mûsorszámok bemutatására fordított napi mûsoridõben, a napi mûsoridõ legalább 30%-a.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

1468

13. szám

4. Egyes mûsorszámok százalékos aránya:
A teljes mûsoridõ minimális százalékaként
Mûsorszámok
heti

napi

Az éjszakai órák (23.00–05.00 óráig) nélküli
mûsoridõ minimális százalékaként
heti

napi

Helyi közélettel, mindennapi élettel foglalkozó
mûsorszámok aránya
Speciális karakterisztikának megfelelõ mûsorszámok aránya
Nem nyereségérdekelt pályázat esetén az adott
célcsoportnak megfelelõ mûsorszámok aránya
Közmûsor-szolgáltatói ajánlat esetén a közszolgálati mûsorszámok aránya

5. A mûsorterv egyes egységeinek százalékos aránya:
A teljes mûsoridõ minimális százalékaként
Mûsorszámok
heti

napi

Az éjszakai órák (23.00–05.00 óráig) nélküli
mûsoridõ minimális százalékaként
heti

napi

A szöveg aránya
Az ismétlések aránya

6. A mûsorterv központi elemei47:
Központi elemek megjelölése

Fõmûsoridõ (06.30–09.30 óráig):
9.30–18.00 óráig
…..
18.00–06.30 óráig
…

7. A mûsorszámok éves/havi/heti/napi minimális vállalások nem nyereségérdekelt jogosultság esetén
Éves minimális
mûsorperc

Havi minimális
mûsorperc

Heti minimális
mûsorperc

Napi minimális
mûsorperc

a) A nemzeti, etnikai vagy más kisebbségi célt szolgáló
b) Kulturális célt szolgáló
c) Hátrányos helyzetû csoportnak szóló
d) A vételkörzetben élõ, lakó, dolgozó stb. lakóhelyi
közösség közéleti fórumaként szolgáló

Dátum
Aláírás

45

Speciális karakterisztikára irányuló Pályázati Ajánlat esetén a helyi közélettel foglalkozó mûsorszámokkal a speciális karakterisztika nem valósítható meg.
Speciális karakterisztikára irányuló Pályázati Ajánlat esetén a helyi közélettel foglalkozó mûsorszámokkal a speciális karakterisztika nem valósítható meg.
47
A központi elemek azok a mûsorelemek, amelyek a mûsorszolgáltatás gerincét alkotják, azaz olyan fix elemek, amelyek a mûsorszolgáltatást leginkább jellemzik és ennél fogva csak a szerzõdés módosításával változtathatók. Központi elemek megjelölésekor nem a mûsorszám címét, hanem típusát kell megjelölni:
pl. magazinmûsor, hírmûsor, kívánságmûsor, riportmûsor stb.
46
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4. számú melléklet
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a mûsor szórását saját jogosultság alapján vagy más, erre jogosult szolgáltatásának
igénybevételével kívánja megoldani.
2. A pályázó nyilatkozata a tervezett kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatásokról.
Kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatások A Mûsorszolgáltató által bejelentett szolgáltatás48
A Mûsorszolgáltató által bejelentett szolgáltatás48

Kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatások
Kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatás
PS (mûsornév)
PI (mûsorazonosító)
RT (rádiószöveg)
CT (idõ és dátum)
AF (alternatív frekvenciasávok listája)
Egyéb
Dátum
Aláírás

5. számú melléklet
NYILATKOZATOK
Vételkörzet-bõvítés esetén a 3. l)-m) pont kivételével amennyiben a nyilatkozatban szereplõ tények vonatkozásában változás nem következett be, a nyilatkozatokat nem kell megtenni, mivel ekkor a korábbi hatályos nyilatkozatok kerülnek
figyelembevételre.
1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem esik a pályázati felhívás 2.6.1. és 2.6.2. pontjának hatálya alá.
2. A pályázó nyilatkozata, hogy a mûsorszolgáltató vezetõ tisztségviselõinek kiválasztási módja megfelel a Társasági
törvénynek. A többségi önkormányzati tulajdonú társaság az ÁPF 36.3. pontjának megfelelõ nyilatkozatot tesz.
3. A pályázó nyilatkozata arról, hogy
a) van-e közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése magyar napilapot vagy hetilapot kiadó, lapterjesztõ, továbbá
magyarországi mûsorszolgáltatást végzõ, illetõleg magyarországi mûsorszolgáltatási jogosultságot igénylõ gazdasági
társaságban; ha van, azok felsorolása a fent jelzett tevékenységek megjelölésével és a közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedés nagyságának feltüntetésével;
b) vele szemben a Törvény szerinti kizáró vagy korlátozó okok nem állnak fenn, illetve más, folyamatban lévõ pályázatának elfogadása esetén nem keletkezne vele szemben ilyen kizáró vagy korlátozó ok;
c) tudomásul veszi, hogy a mûsorszolgáltatási szerzõdés fennállásának teljes idõtartama alatt köteles megfelelni a Törvényben meghatározott személyi feltételeknek (mûsorszolgáltatási jogosultság a Törvény 85–88. §, mûsorszolgáltató tulajdoni viszonyaira vonatkozó rendelkezések, Törvény 109. §, 122–127. §);
d) gazdasági társaság vagy közhasznú társaság cégformájú pályázó vezetõ tisztviselõinek állampolgársága, neve, címe,
minden más tisztségviselõi vagy hivatali beosztása, munkaviszonya;
e) azoknak a gazdasági társaságoknak és alapítványoknak a felsorolása, amelyek (i) a gazdasági társaság vagy közhasznú társaság cégformájú pályázóban 5%-ot meghaladó vagy a törvény szerinti befolyásoló részesedéssel rendelkeznek, illetve amelyek (ii) az ilyen vállalkozásokban 5%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel, vagy a törvény szerinti befolyásoló részesedéssel rendelkeznek és (iii) mindezek közül befolyásoló részesedéssel rendelkezõ vállalkozások vezetõ
48

A pályázó által vállat kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatás kipipálandó.
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tisztségviselõi valamint mindezek társasági részesedéssel rendelkezõ közeli hozzátartozóinak neve, címe, foglalkozása,
munkahelye, illetve társasági részesedése ,valamint a befolyásoló részesedés módját, mértékét bemutató (igazoló)
dokumentumok;
f) van-e olyan gazdasági társaság és alapítvány, illetve ezek felsorolása, amelyekben (i)a gazdasági társaság vagy közhasznú társaság cégformájú pályázó 5%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel vagy a törvény szerinti befolyásoló részesedéssel rendelkezõ vállalkozás 5%-ot meghaladó tulajdoni résszel, vagy a törvény szerinti befolyásoló részesedéssel
rendelkezik, illetve amelyek (ii) az ilyen vállalkozásban 5%-ot meghaladó tulajdoni résszel, vagy a törvény szerinti befolyásoló részesedéssel rendelkeznek végül (iii) mindezek lakóhelye (székhelye), cégnyilvántartási (bírósági nyilvántartási száma) és a befolyásoló részesedés módját, mértékét bemutató (igazoló) dokumentumok;
g) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
1. bíróság által elrendelt végelszámolás alatt áll-e, vagy az ellene indított csõd-, illetve felszámolási eljárás folyamatban
van-e,
2. a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás(ok) végelszámolás alatt áll(nak)-e vagy az ellene indított csõd-, illetve felszámolási eljárás(ok) folyamatban
van(nak)-e,
3. a pályázó hálózatos mûsorszolgáltatóként, illetve hálózatba kapcsolódó mûsorszolgáltatóként mûködik-e, ha igen nevezze meg a hálózatba kapcsolt mûsorszolgáltatókat, illetve a hálózatos mûsorszolgáltatót,
4. a pályázónak, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése
alatt álló vállalkozás(oka)t illetõen megállapított-e 5 (öt) évnél nem régebben jogerõre emelkedett: bírósági ítélet, versenyfelügyeleti határozat, a Testület által hozott határozat, vagy a Testület Panaszbizottsága által hozott állásfoglalás az
üzletvitele körében elkövetett jogszabálysértésrõl,
5. megállapított-e 5 (öt) évnél nem régebben jogerõre emelkedett bírósági ítélet, államigazgatási határozat, vagy a Testület által hozott határozat a pályázót, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás(oka)t illetõen a mûsorszolgáltatási szerzõdésben a meghatározott bármely kötelezettség megszegését,
6. folyamatban van-e illetve lefolytattak-e 5 (öt) évnél nem régebben a pályázóval, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozással szemben végrehajtási eljárást,
7. folyamatban van-e a pályázóval a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozással (vállalkozásokkal) szemben olyan polgári per, amely meghaladja 3 (három)
évi mûsorszolgáltatási díj 20%-át,
h) hivatalos igazolások arra vonatkozóan, hogy a pályázónak, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás(ok)nak van-e lejárt adó-, vám-, illeték, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége.
A pályázó nyilatkozzon, arról, hogy nyertessége esetén a mûsorszolgáltatási szerzõdés megkötésének idõpontjában a
Testület rendelkezésére bocsátja azon hivatalos igazolásokat, amelyek dokumentálják, hogy a pályázó, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás(ok)nak,
van-e az elkülönített állami pénzalapokkal szemben lejárt fizetési kötelezettsége, illetve van-e vagy volt-e a Mûsorszolgáltatási Alappal szemben bármilyen lejárt fizetési kötelezettsége. A pályázathoz csatolni kell a fizetési késedelem
mértékére vonatkozó, valamint a jellegének megítéléséhez szükséges adatokat, információkat.
Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében csak azon alap kezelõjétõl kell igazolást csatolni, amellyel szemben a pályázónak, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt
álló vállalkozás(ok)nak jogszabály alapján fizetési kötelezettsége áll fenn.
i) milyen mûsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkezik (szerzõdés vagy nyilvántartásba vétel alapján), vagy ilyen jogosultság megszerzése folyamatban van.
j) A közmûsor-szolgáltatás esetén az 8. sz. melléklet szerinti kötelezõ nyilatkozatok,
k) nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatás esetén az 7. számú mellékletnek megfelelõ dokumentumok, nyilatkozatok és
adatlap
l) A pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy amennyiben nem vételkörzet-bõvítésre, vagy hálózatba kapcsolódásra pályázott, nyertessége esetén a jogosultság megszerzésétõl számított két éven belül nem kezdeményezi hálózatba kapcsolódását, vagy pályázat nélküli vételkörzet-bõvítését.
m) Vételkörzet bõvítése esetén a pályázati ajánlatot benyújtó mûsorszolgáltató nyilatkozata arról, hogy
1. a 9. számú mellékletben foglalt ORTT állásfoglalás tartalmát ismeri és elfogadja;
2. nyertessége esetén a szükséges szerzõdésmódosításhoz hozzájárul;
3. az eljárás tárgyát képezõ, meglévõ mûsorszolgáltatási jogosultságának vételkörzete és a pályázati felhívás 1. számú
mellékletében megjelölt sztereo vételkörzetek szomszédosak egymással, azaz az eredeti, valamint a bõvítésre szolgáló vételkörzet legfeljebb 40 km-re van egymástól (ebben a kérdésben kizárólag jelen pályázati felhívás 1. számú
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mellékletében megjelölt településen jogosultsággal rendelkezõ mûsorszolgáltatók tekinthetõk szomszédos vételkörzetben lévõnek);
4. az állásfoglalásban meghatározott vételkörzet-bõvítés fogalomban meghatározott kritériumoknak megfelel.
n) hálózatba kapcsolódásra irányuló pályázat esetén a pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a:
– a hálózatos mûsorszolgáltató nevét,
– a pályázó és a hálózatos mûsorszolgáltató közös kérelmét a hálózatba kapcsolódásra,
– valamint a hálózatos mûsorszolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó szerzõdésmódosításhoz hozzájárul.
o) A Pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy nyertessége esetén óvadékot (vagy) bankgaranciát kíván nyújtani a
szerzõdés betartásának biztosítására.
4. A pályázó nyilatkozata arról, hogy
a) pályázati ajánlatában vállalt kötelezettségek teljesítéséért feltétlen helytállást vállal, biztosítja annak anyagi fedezetét,
és
b) kötelezi magát, hogy az ajánlatában vállalt kötelezettségeit tartalmazó szerzõdést ír alá a Testülettel, melynek megszegése esetén a Törvényben, az ÁPF-ben, a pályázati felhívásban és a mûsorszolgáltatási szerzõdésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására kerül sor úgy, hogy a szerzõdésszegés következtében beálló fizetési kötelezettség biztosítására a pályázó által rendelkezésre bocsátott biztosítékból a Testület közvetlenül kielégítheti igényét.
5. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati felhívás 1.1.6. pontjában jelzett speciális karakterisztikával nyújtja-e be
pályázatát vagy sem.
6. Speciális karakterisztikával benyújtott ajánlat esetén a Pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy milyen speciális
karakterisztikával nyújtja be ajánlatát, illetve, hogy mûsortervében melyek azok a mûsorszámok, amelyek e speciális karakterisztikának megfelelnek, a mûsorszámok idõtartamának, és rövid jellemzésének leírásával.
Dátum
Aláírás
6. számú melléklet
ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI TERV
Vételkörzet-bõvítés esetén a bõvítés által kialakult, teljes mûsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó üzleti és pénzügyi tervet
kell benyújtani. Értelemszerûen a Pályázó mûködése elsõ három évének tervezett költség-bevétel adatait kell kitölteni
6/I. Tervezett költségek
Költségek

2010.

2011.

2012.

A költségeket költségnemek szerint csoportosítva a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabály 5. számlaosztálya alapján kell megadni.
6/II. Tervezett bevételek
Bevételek

2010.

2011.

2012.

A bevételeket csoportosítva a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabály 9. számlaosztálya alapján kell megadni.
Dátum
Aláírás
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7. számú melléklet
A NEM NYERESÉGÉRDEKELTSÉG FELTÉTELEINEK VALÓ MEGFELELÉSRÕL
1. Az Rttv. 2. §-ának 34. pontja értelmében az a mûsorszolgáltató minõsül nem nyereségérdekeltnek,
a) amelyik által végzett mûsorszolgáltatás az alábbi célok, illetve célcsoportok egyikének a megvalósítására, illetve szolgálatára irányul:
aa) kisebbségeknek szóló mûsorszolgáltatás, vagy
ab) kulturális célt vállaló mûsorszolgáltatás, vagy
ac) hátrányos helyzetûeknek szóló mûsorszolgáltatás, vagy
ad) a lakóhelyi közösség közéleti fórumaként szolgáló mûsorszolgáltatás (A mûsorszolgáltatás akkor minõsül e kategória szerint, ha az adott közösségben élõk számára nyújt lehetõséget a megszólalásra, funkciója a véleménynyilvánítás fórumának biztosítása.)
és
b) a mûsorszolgáltatásból származó pénzügyi eredményét az egyéb tevékenységébõl származó pénzügyi eredményétõl
elkülönítetten tartja nyilván, és azt kizárólag a mûsorszolgáltatás folytatására, illetve fejlesztésére használja fel.
1.1. Nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá az a mûsorszolgáltató nyilvánítható, amely kérelmében vállalja a vonatkozó törvényi kötelezettségeket, vállalja továbbá, hogy napi mûsoridejének 50%-át meghaladóan mûsorszolgáltatása az
általa kiválasztott cél, illetve célcsoport megvalósítására, szolgálatára irányul.
2. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítés kezdeményezése
2.1. Nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítését az Rttv.-ben szabályozott bármilyen módon mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett mûsorszolgáltató a mûsorszolgáltatási jogosultságának tartama alatt bármikor – legkorábban a
mûsorszolgáltatási jogosultsága megszerzésére irányuló eljárás megkezdésekor (Rttv. 95. §, 113. §, 146. §) – jogosult
kezdeményezni.
2.2. A 2.1. pont szerinti lehetõséggel nem élhet a mûsorszolgáltató annak a mûsorszolgáltatásnak a vonatkozásában,
amelyre már az ORTT-nél pályázat útján mûsorszolgáltatási lehetõséghez jutott.
2.3. Nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítésének kezdeményezésekor a mûsorszolgáltató
a) határozott kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy ha a Testület nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsíti, akkor a mûsorszolgáltatási jogosultságának tartama alatt nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóként
mûködik;
b) csatolja mindazokat a dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat, amelyek alapján a kérelmezõ megítélése szerint a
Testület állást foglalhat nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítése kérdésében;
c) a jelen melléklet szerinti nyomtatványt kitölti, valamint
d) tudomásul veszi, hogy nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítésével a mûsorszolgáltatási jogviszonya
módosul.
2.4. A mûsorszerkezeti koncepciónak összességében kell megfelelnie az 1. a) pont szerinti célnak, illetve célcsoportnak.
2.5. A mûsorszámoknak összességükben kell megfelelniük a mûsorszerkezeti koncepciónak.
2.6. Rádió mûsorszolgáltatás esetében az 1.a) szerinti célnak, illetve célcsoportnak a megvalósítására irányuló mûsor
szolgáltatását köteles felvállalni a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató.
2.7. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató óránként három perc reklámot sugározhat.
3. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítés
A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítésrõl szóló határozatban a Testület
a) a kérelmezõ által meghatározott cél, illetve célcsoport tekintetében (illetve, amennyiben ez szerepel a kérelemben,
idõtartamra) a kérelmezõt nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsíti azzal, hogy
b) a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató a jelen határozatában foglaltakat is betartani köteles.
4. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató különös kötelezettségei
4.1. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítésének teljes tartama
alatt a mûsorszolgáltató számára (az Rttv.-ben, egyéb jogszabályokban, a Testület által kidolgozott szabályzatokban, az
Általános Pályázati Feltételekben, valamint a mûsorszolgáltatási szerzõdésben) meghatározott kötelezettségeken túl –
köteles
a) eleget tenni a Testület fenti, 3. pont szerinti határozatában foglalt követelményeknek;
b) a nem nyereségérdekeltség feltételeinek való megfelelés teljesítésérõl a Testületnek – az Rttv. 90. § (6) bekezdése és
jelen határozatban foglaltak szerint – szóban és írásban – beszámolni.
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4.2. A 4.1. b) pontja szerinti írásbeli beszámoló benyújtásának konkrét határidejét, a beszámoló elkészítése során a nem
nyereségérdekelt mûsorszolgáltató által figyelembe veendõ részletes szempontokat a Testület határozatban állapítja
meg, amit az írásbeli beszámoló határidejét megelõzõ legalább 60 nappal írásban közöl a nem nyereségérdekelt
mûsorszolgáltatóval.
4.3. A Testület kívánságára – amennyiben a beszámolót nem tartja kielégítõnek – a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató köteles az írásbeli beszámolót a Testület által kitûzött határidõre további információkkal kiegészíteni.
4.4. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató tûrni köteles, hogy a Testület ellenõrizze a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató tevékenységét, így különösen
a) gazdálkodásának a Testület által megbízott könyvvizsgáló,
b) mûsorszolgáltatási tevékenységének, illetve annak a vételkörzet lakossága általi értékelésének a Testület által megbízott közvélemény-kutató vagy más szakértõ általi ellenõrzését, illetve vizsgálatát, s ennek során köteles rendelkezésre
állni, s a kívánt dokumentumokat rendelkezésre bocsátani.
4.5. Az ORTT Mûsorfigyelõ és Mûsorelemzõ Szolgálata a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatók vállalásait az Rttv.
89. §-a alapján havi egy, sorsolással kiválasztott adásnap tekintetében ellenõrzi.
5. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató kötelezettségének jogkövetkezményei
Ha a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató megsérti az Rttv.-ben, egyéb jogszabályokban, a Testület által kiadott bármely szabályzatban, az Általános Pályázati Feltételekben, a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatókra vonatkozó bármely határozatban, valamint – földfelszíni sugárzás esetén – a mûsorszolgáltatási szerzõdésben meghatározott bármely
kötelezettségét, a Testület jogosult
a) megvonni a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatói minõsítést, valamint
b) az Rttv. 112. §-ában és 135. §-ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni.
6. Egyéb rendelkezések
6.1. A Testület és/vagy a könyvvizsgáló (egyéb szakértõ) a fenti 4.4. pont szerinti ellenõrzés megkezdését legalább 3
nappal megelõzõen köteles írásban tájékoztatni a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatót az ellenõrzés (vizsgálat)
megkezdésérõl.
6.2. Ha a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató a vállalt célt vagy célcsoportot módosítani kívánja, a jelen határozatban foglalt eljárási rendet lehet megfelelõen alkalmazni.
6.3. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató ebbéli minõségének megszüntetését a Testülethez címzett kérelmével
kezdeményezheti. Az eljárásra jelen határozatot kell megfelelõen alkalmazni.
Szíveskedjenek kitölteni:
Éves adásidõ
mûsorperc

a)
b)
c)
d)

Havi minimális
mûsorperc

Heti minimális
mûsorperc

Napi minimális
mûsorperc

Nemzeti és etnikai kisebbségeknek
szóló mûsorszolgáltatás
Kulturális célt vállaló mûsorszolgáltatás
A hátrányos helyzetûeknek szóló
mûsorszolgáltatás
A lakóhelyi közösség közéleti
fórumaként mûködõ mûsorszolgáltatás

8. számú melléklet
A KÖZMÛSOR-SZOLGÁLTATÓVÁ MINÕSÍTÉS FELTÉTELEIRÕL
1. Közmûsor-szolgáltatóvá minõsítését a földfelszíni mûsorszolgáltató kezdeményezheti kizárólag a jogosultsága megszerzésére irányuló eljárás megkezdésekor (Rttv. 95. §), amennyiben mûsorszolgáltatási díjtartozása nincs. Konzorciumi pályázó esetén az abban részt vevõ tagoknak, mint pályázóknak nem lehet mûsorszolgáltatási díjtartozása.
2.1. Közmûsor-szolgáltatóvá az a mûsorszolgáltató minõsíthetõ, amelyik pályázatában vállalja a közmûsor-szolgáltatóra
vonatkozó törvényi kötelezettségeket, vállalja, hogy napi mûsoridejének 50%-át meghaladóan közszolgálati mûsorokat
szolgáltat, legalább heti 14 óra saját készítésû mûsort szolgáltat, valamint a kérelmével együtt benyújtja a mûsorszolgáltatási szabályzatát a Testülethez.
A mûsorszolgáltatási szabályzatnak tartalmaznia kell, a közmûsor-szolgáltató részletes mûsorstruktúráját, továbbá meg
kell jelölni melyek azok a mûsorszámok, amelyek megfelelnek az 50%-ot meghaladó közszolgálati kvóta kritériumának.
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2.2. Közmûsor-szolgáltatóvá minõsítésének kezdeményezésekor a pályázó határozott kötelezettségvállaló nyilatkozatot
tesz arra vonatkozóan, hogy ha a Testület közmûsor-szolgáltatóvá minõsíti, akkor a mûsorszolgáltatási jogosultságának
tartama alatt közmûsor-szolgáltatóként mûködik.
3. A Testület a mûsorszolgáltatási szabályzat elfogadásával nyilvánítja a közmûsor-szolgáltatóvá a mûsorszolgáltatót. A
Testület az elfogadott mûsorszolgáltatási szabályzatot a Közlönyben teszi közzé.
4.1. A Testület a mûsorszolgáltatót a szabályzat elfogadásával a Testületi döntés napjával nyilvánítja közmûsor-szolgáltatóvá.
4.2. A közmûsor-szolgáltatóvá minõsítés napjától a közmûsor-szolgáltató mentesül a mûsorszolgáltatási díj fizetésének
kötelezettsége alól.
5. Az ORTT Mûsorfigyelõ és Mûsorelemzõ Szolgálata a közmûsor-szolgáltatók vállalásait a Törvény 89. § (4) bekezdés
c) pontja alapján a Testület által elfogadott munkaterv alapján ellenõrzi.
6. Ha a közmûsor-szolgáltató mûsorszolgáltató megszegi a Törvényben, a mûsorszolgáltatási szerzõdésben, vagy a közzétett mûsorszolgáltatási szabályzatban a rá, mint közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó szabályokat, akkor a Testület a jogsértés megállapítása mellett a Szerzõdés és a Törvény szerinti szankciókat alkalmazhatja különösen az alábbiakat.
– az Rttv. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján felhívja a mûsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére,
– az Rttv. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján írásbeli figyelmeztetésben megállapítja a jogsértést és felhívja a mûsorszolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve arra, hogy a jövõben tartózkodjon a jogsértéstõl,
– az Rttv. 112. § (1) bekezdés c) pontja alapján meghatározott idõre, de legfeljebb 30 napra felfüggeszti a mûsorszolgáltatási jogosultság gyakorlását
– az Rttv. 112. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvényesíti a szerzõdésben megállapított kötbért,
– a Mûsorszolgáltatási szerzõdés alapján határozott idõre kizárja a mûsorszolgáltatót a Mûsorszolgáltatási Alap támogatásaiból,
– a fenti szankciók közül, az írásbeli figyelmeztetés, a kötbér és a Mûsorszolgáltatási Alap támogatásaiból határozott
idõre történõ kizárás más joghátránnyal együtt is alkalmazható.
Amennyiben a mûsorszolgáltatóval szemben a szerzõdés megkötése óta másodszor kellene alkalmazni a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli figyelmeztetést, a Testület jogosult a Mûsorszolgáltatási szerzõdét azonnali hatállyal
felmondani.
7. A mûsorszolgáltató a közmûsor-szolgáltatói minõsítésérõl csak annak testületi elfogadása után egy évvel mondhat le
azzal, hogy az a mûsorszolgáltató, amelyik státuszát pályázat keletkeztette csak az adott pályázati eljárás elveire figyelemmel mondhat le. Amennyiben a pályázati felhívás lehetõséget adott közmûsor-szolgáltatói, nem nyereségérdekelt és
kereskedelmi pályázatok benyújtására is, a státuszról történõ lemondás megengedhetõ. Amennyiben a pályázati felhívás
kizárólag nem nyereségérdekelt, illetve közmûsor-szolgáltatói státuszú mûsorszolgáltatásra volt kiírva, a lemondás a pályázati eljárás elveire tekintettel nem megengedhetõ és az automatikusan a mûsorszolgáltatási jogosultság elvesztését
eredményezi. A lemondás tudomásul vételét a Testület határozatban mondja ki és az a testületi határozat napjától
mentesíti a mûsorszolgáltatót a közmûsor-szolgáltatókra vonatkozó szabályok alól.

Az Országos Rádió és Televízió Testület ajánlása a közmûsor-szolgáltatók Mûsorszolgáltatási
Szabályzatainak kidolgozásához
Az ajánlásban rögzítettek minimális feltételei a Mûsorszolgáltatási Szabályzatnak, ugyanakkor az ajánlásban szereplõ
pontok nem azt jelentik, hogy a Mûsorszolgáltatási Szabályzatban csak ezekrõl lehet rendelkezni. A mûsorszolgáltató a
Mûsorszolgáltatási Szabályzatban önmagára, az általa sugározott mûsorokra, illetõleg az általa foglalkoztatottakra nézve egyéb kötelezõ szabályokat állapíthat meg, bármilyen általa fontosnak vélt terület tekintetében.
I. A közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó általános szabályok
1. A közmûsor-szolgáltató különösen tiszteletben tartja a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
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2. A közmûsor-szolgáltató rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre
számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve.
3. A közmûsor-szolgáltató biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja
érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.
4. A közmûsor-szolgáltató különös figyelmet fordít:
a) az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
c) a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
d) az életkoruk testi, lelki és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû
csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a gyermekek védelmét szolgáló, az igénybevehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok fõmûsoridõben történõ bemutatására,
e) az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
5. A közmûsor-szolgáltató az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot nem tesz közzé.
II. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai
Mind a mûsorszolgáltatók, mind az egyes mûsorszámok, mind a mûsorkészítõk függetlenségének – anyagi és szakmai –
biztosítékait ki kell fejteni. Ilyen biztosíték a tulajdonosok függetlensége pártoktól, vagy ennek analógiájára társadalmi
szervezet esetén az alapszabály kimondhatja, hogy párt nem lehet tagja, illetve politikai mozgalmat nem támogatnak.
Biztosíték továbbá az is, hogy a mûsorszolgáltató nem fogad el pártoktól, politikai mozgalmaktól támogatást, valamint
mûsoraiban a pártok tisztségviselõi, szakértõi, szaktanácsadói és képviselõk a mûsorszolgáltatás keretében kommentárt,
hírmagyarázatot, jegyzetet nem hozhatnak nyilvánosságra.
III. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek
1. A közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, vitatott kérdésekrõl a tájékoztatásnak sokoldalúnak,
tényszerûnek, idõszerûnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie.
2. A mûsorszolgáltató a vételkörzetében (országos, körzeti, helyi) élõ hallgatókat jelentõsen érintõ ügyekben köteles a
jellemzõ véleményeket bemutatni, ideértve az eltérõ véleményeket is.
3. A különbözõ vélemények megszólaltatásánál a mûsorkészítõnek abból kell kiindulnia, hogy a véleménynyilvánítás
szabadságának keretein belül bárki szabadon kifejtheti a vitatott kérdéssel kapcsolatos véleményét, hangot adhat politikai meggyõzõdésének. Ugyanakkor a mûsorkészítõnek ügyelnie kell arra, hogy ez mások személyiségi jogait vagy jó érzését ne sértse. Ha ilyen vélemény megjelenése elkerülhetetlen, akkor hangsúlyozottan közölni kell a mûsorban, hogy az
elhangzott vélemény a megszólaló egyéni véleménye.
4. A hírmûsorokban a mûsorkészítõ újságírói és szakvéleményén kívül személyes véleményének nem adhat hangot, azt
még közvetve sem sugallhatja.
5. A hírmagyarázatokat és hírelemzéseket a hírektõl világosan megkülönböztetve kell közölni.
6. A mûsorkészítõ köteles a mûsorban elhangzó értesülések hitelességét ellenõrizni. ha egy témában a források egymásnak ellentmondóak, erre a hírmûsorban utalni kell.
7. A tényszerû tájékoztatás során is kerülni kell a szükségtelenül durva, félelmet keltõ, túlságosan naturális részletek
közlését. A televízióknál ez különösen vonatkozik a események képanyagainak kiválasztására.
8. Az elhangzott tévedéseket a lehetõ leghamarabb és maradéktalanul helyesbíteni kell.
IV. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények
1. A mûsorszolgáltató valamennyi mûsorszolgáltatásával hozzájárul az anyanyelvi kultúra ápolásához.
2. A mûsorkészítõknek a mûsorszolgáltatás során érvényesíteniük kell a helyes nyelvhasználatot.
3. A mûsorszámokban kerülni kell az anyanyelvet rontó és szegényítõ kifejezéseket, valamint az indokolatlan
rövidítéseket.
4. A mûsorszámokban tilos az öncélú káromkodás és a trágárság.
5. A gyermekeknek és a kiskorúaknak szóló mûsorokban különösen nagy figyelmet kell fordítani a helyes és szép
beszédre.
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V. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatásának rendje, figyelemmel a törvény
26. § (2) bekezdésében foglaltakra is
1. A mûsorszolgáltatás során teret kell engedni a nemzeti és etnikai kisebbségeket érintõ kérdéseknek.
2. A nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó mûsorszámokban figyelmet kell fordítani a kisebbségi kultúrának, a
kisebbségi értékek megõrzésének.
3. A nemzeti és etnikai kisebbségeknek szóló mûsorszámokban lehetõség szerint biztosítani kell a saját anyanyelv
használatát.
VI. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatásának rendszere
1. A mûsorszolgáltató mûsorai elõsegítik a kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokszínûséget.
2. A mûsorszolgáltató kiemelt helyet biztosít a nemzeti és egyetemes kultúra alkotásainak.
3. A mûsorszolgáltató a nézõk ismereteinek bõvítése érdekében mûsoraiban rendszeresen beszámol a hazai és nemzetközi tudományos élet legújabb felfedezéseirõl, népszerûsíti a tudományos közgondolkodást.
4. Tudományos kérdésekben is lehetõséget kell adni az eltérõ álláspontok vélemények bemutatására.
5. A mûsorszolgáltató köteles mûsoraiban a vallások iránt tiszteletet és türelmet tanúsítani.
6. A mûsorszámokban nem hangozhat el világnézeti, illetve vallási meggyõzõdést sértõ vélemény, megjegyzés.
7. A vallási, hitéleti mûsorok – ideértve a szertartások közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát és
nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világnézeti meggyõzõdések ellen.
VII. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételi módja
1. Megkülönböztetõ hangjelzéssel kell ellátni a reklámot, a közérdekû közleményt, a jótékonysági felhívást, a politikai
és választási hirdetést, a kiskorúak számára nem ajánlott mûsorszámot, a támogatott mûsorszámot, a vallási és világnézeti mûsorszámot, a kommentárt és a hírmagyarázatot.
VIII. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések
1. A kiskorúaknak szóló gyermek- és ifjúsági mûsorok elõsegítik a szellemi, társadalmi, erkölcsi fejlõdését, a világ megismerését, a helyes magatartásminták megismerését. Továbbá lehetõség szerint népszerûsítik az egészséges életmódot, a
különbözõ kultúrák, a természet megismerését, valamint mindezek tiszteletét, és az egymás iránti tolerancia fejlesztését.
2. A mûsorokban az erõszak öncélú alkalmazását mintaként bemutató, illetve a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot közzétenni tilos.
3. Kiskorú csak a törvényes képviselõje hozzájárulásával szerepeltethetõ a mûsorokban.
4. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más
áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék.
IX. A reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása
1. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a mûsorszolgáltató e törvény szerint felelõsséggel nem
tartozik.
2. A közmûsor-szolgáltatónál a reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a
hat percet. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám
idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít. A közmûsor-szolgáltató televíziós vásárlási mûsorablakot nem tehet közzé.
3. A közmûsor-szolgáltatásban reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között
tehetõ közzé. A sport- és más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között
és a szünetekben közzétehetõ.
4. Közmûsor-szolgáltató mûsorában alkoholtartalmú ital nem reklámozható.
5. Közmûsor-szolgáltató mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és
forgalmazója.
6. Közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve
politikai hirdetésben.
7. Közszolgálati mûsorszolgáltatásban és a közmûsor-szolgáltatásban csak az alábbi mûsorszámok támogathatók:
a) vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok,
b) mûvészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok,
c) a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok,
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d) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.
8. A Nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül
megelõzõen és azt közvetlenül követõen reklám nem közölhetõ.
9. Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklám nem közölhetõ.
10. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdés reklám útján a mûsorszolgáltatásban nem terjeszthetõ.
11. A reklám tényállításainak valósnak és tisztességesnek kell lenniük.
12. Nem tehetõ közzé vallási vagy politikai meggyõzõdést sértõ reklám.
13. A reklám nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.
14. Választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint lehet politikai hirdetést mûsorszolgáltatásban közzétenni. Választási idõszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már elrendelt
népszavazással összefüggésben közölhetõ.
15. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más
áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék A reklám a játék tényleges természetét és lehetõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ.
16. A reklám nem mutathat be kiskorút erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõszakra.
17. A reklám nem építhet a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik vagy más személyek iránti bizalmára, továbbá a kiskorúak
tapasztalatlanságára és hiszékenységére.
18. Televíziós vásárlás nem szólíthatja fel a kiskorúakat áruk beszerzésére (vásárlására, bérletére) vagy szolgáltatások
igénybevételére.
19. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, nem gyakorolhat szerkesztõi befolyást más mûsorszámok tartalmára.
X. A közérdekû közlemények közzététele
1. A közérdekû közlemény az állami vagy helyi, területi önkormányzati feladatot ellátó szervezet, illetve természetes
személy kérésére és általa meghatározott tartalommal közzétett mûsorszám, amely a lakosság figyelmének felkeltését
szolgálja, vagy nem politikai cél elõmozdítására közzétett olyan mûsorszám, mely közérdekû cél támogatására szólít fel,
ilyen eseményt vagy célt népszerûsít, továbbá az ilyen cél megvalósulását veszélyeztetõ körülményre hívja fel a
figyelmet.
2. A közmûsor-szolgáltató a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és a politikai hirdetés tartalmáért e törvény
szerint felelõsséggel nem tartozik.
3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen meg kell nevezni.
4. A közérdekû közlemény közzétételéért a közmûsor-szolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet.
5. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg. A korlátozás nem vonatkozik a rendkívüli helyzetekben közzéteendõ szerinti közérdekû közleményre.
XI. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosítékai, a mûsorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában való részvételük biztosítékai, tiszteletben
tartva az állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését
A mûsorkészítõ munkáját a jogszabályoknak megfelelõen, lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül végzi. A Mûsorszolgáltatási Szabályzatban rögzíteni lehet: a mûsorkészítéssel összefüggésben csak a felelõs szerkesztõ utasíthatja a
mûsorkészítõt, valamint minden olyan esetben, amikor kísérlet történik a mûsorkészítõi függetlenség megsértésére, a
mûsorkészítõ köteles felettesét tájékoztatni.
A Mûsorszolgáltatási Szabályzat rendelkezhet a mûsorkészítés- és szerkesztés kapcsán a szakmai, magatartási és etikai
szabályokról, továbbá a közremûködõkkel kapcsolatos magatartás szabályairól. A mûsorkészítõnek lehetõvé kell tennie
például, hogy minden szereplõ kifejthesse a véleményét. A vélemény kinyilvánítása azonban nem lehet alkotmány- vagy
törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyûlölet keltésére. A mûsorkészítõ
felelõssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt esetben – akár technikai eszközökkel is megakadályozza.
Meg kell határozni a vezetõi pályáztatás feltételeit, a mûsorkészítésért felelõs személy tulajdonostól függetlenségének
biztosítékait, valamint a Törvény 3. § (1) bekezdésének utolsó mondata szerinti függetlenségének a tulajdonos vonatkozásában megfogalmazott garanciáit. Érdemes meghatározni továbbá a fõszerkesztõ ellenõrzésének lehetõségét és módját, illetõleg meghatározásra kerülhet az is, hogy a mûsorkészítõk kinek tartoznak felelõsséggel a mûsorukban
elhangzottakkal kapcsolatban a szervezeten belül.
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XII. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai és
hírmûsorokban foglalkoztatottakra
A mûsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen közremûködõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – mûsorszolgáltatónál politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.
Ennek alapján a politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottak pártban, illetõleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget
nem viselhetnek, a mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni sokoldalú tájékoztatás követelményének,
így különösen a mûsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetõleg világnézetet.
A szabályozásnak meg kell felelnie annak a törvényi követelménynek, miszerint a közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem
hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
XIII. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai
Ezek meghatározásakor figyelemmel kell lenni a Törvény azon rendelkezésére, miszerint a közmûsor-szolgáltató köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem
sértheti más nemzetek méltóságát, ezen követelmény betartatásának szabályait, illetõleg azok megsértõivel szemben
alkalmazandó szankciók is ezen pontban helyezhetõk el.
Megfogalmazhatók továbbá a mûsorkészítõ kötelességei és jogai a mûsor elkészítése során. Ajánlott továbbá a mûsorszolgáltatónál elfogadott etikai elvek megfogalmazása, illetõleg az azon szabályok megsértõivel szemben alkalmazható
szankciók részletezése, illetõleg alapvetõ szakmai végzettség követelménye kiköthetõ.
XIV. A Mûsorszolgáltatási Szabályzatnak rendelkeznie kell arról, hogy a megrendelései, a külsõ munkatársak
megbízásai ne teremtsenek lehetõséget jogosulatlan elõnyszerzésre az alkalmazottaik számára.
Érdemes szabályozni, hogy a mûsorszolgáltató alkalmazottaitól, munkatársaitól és azok közvetlen hozzátartozóitól, illetõleg ezek tulajdonában lévõ vállalkozásoktól milyen feltételek fennállása esetén rendelhet mûsorszámot. Lehetséges
szabályozni, hogy a mûsorszolgáltató milyen vállalkozásoktól nem rendel meg mûsorokat, a mûsorszolgáltatónak vagy
valamely alkalmazottjának az adott vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedéseire figyelemmel. A mûsorszolgáltató
jogosult bármilyen általa fontosnak vélt területet a Mûsorszolgáltatási Szabályzatban szabályozni.

9. számú melléklet
A MÛSORSZOLGÁLTATÁS VÉTELKÖRZET-BÕVÍTÉSE
1. A vételkörzet-bõvítés fogalma:
Az ÁPF. 38.2. pontja felhatalmazása alapján a Testület rögzíti, hogy a vételkörzet-bõvítés olyan speciális eljárást jelent,
amelynek során a már korábban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett és mûsorszolgáltatási szerzõdéssel rendelkezõ
mûsorszolgáltató vételkörzete a pályázati felhívásban lehetõvé tett vételkörzet-bõvítéssel, a pályázati felhívásban meghirdetett és az eljárás során testületi döntéssel elnyert telephelyre vonatkozó vételkörzettel bõvül.
A vételkörzet-bõvítéssel nem jön létre új jogosultság. A kibõvített vételkörzetû jogosultság érvényességi ideje nem változik. A vételkörzet-bõvítéssel nyertessé nyilvánított mûsorszolgáltatónak, a kibõvített vételkörzetben a korábban szerzett jogosultságon hatályos mûsorterv szerinti mûsort kell sugároznia.
A vételkörzet bõvítés feltétele, hogy az eljárás tárgyát képezõ, pályázati felhívás szerinti sztereo vételkörzetek szomszédosak legyenek egymással, azaz az eredeti, valamint a bõvítésre szolgáló vételkörzet legfeljebb 40 km-re legyen
egymástól.
A vételkörzet-bõvítéssel meghirdetett jogosultságra vonatkozó és a pályázati felhívás 1. számú mellékletében megjelölt
nettó mûsorszolgáltatási díj, a már korábban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett mûsorszolgáltató eredeti mûsorszolgáltatási díjának aktuális évi nettó összegéhez adódik hozzá. A vételkörzet-bõvítésre vonatkozó szerzõdésmódosítás
hatálybalépésével ez az új mûsorszolgáltatási díj képezi a szerzõdést biztosító mellékkötelezettség és kötbér számítási
alapját.
2. A vételkörzet-bõvítésre vonatkozó eljárás
A vételkörzet-bõvítés lehetõségével meghirdetett pályázati felhívás külön fejezetben tárgyalja a pályázati eljárás
speciális szabályait.
A vételkörzet-bõvítés céljával pályázati ajánlatot benyújtó mûsorszolgáltató érvényes ajánlatot akkor nyújthat be, ha a
vételkörzet-bõvítés fogalomban meghatározott kritériumoknak megfelel és a pályázati ajánlathoz kötelezõen csatolandó
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dokumentumban nyilatkozik arról, hogy a jelen állásfoglalás tartalmát ismeri és elfogadja, valamint hogy nyertessége
esetén a szükséges szerzõdésmódosításhoz hozzájárul.
3. A vonatkozó szerzõdésmódosításra vonatkozó szabályok
A korábban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett és vételkörzet-bõvítés céljával benyújtott, majd a pályázati eljárásban nyertessé nyilvánított mûsorszolgáltatóval a Testület szerzõdésmódosítást hajt végre. A korábban szerzett mûsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó mûsorszolgáltatási szerzõdés Preambulum része és egyéb pontjai az alábbi elveket
és tartalmi kritériumokat követve kerülnek módosításra.
A szerzõdésmódosítások lebonyolításakor a mûsorszolgáltató korábban szerzett jogosultágára vonatkozó mûsorszolgáltatási szerzõdés tartalma, a pályázati felhívás részét képezõ mûsorszolgáltatási szerzõdés szövegével összevetésre és a
szükséges mértékben kiegészítésre illetve módosításra kerül.
A szükséges kiegészítéseken túl, a vételkörzet kibõvítését végrehajtó szerzõdésmódosítás a következõket is tartalmazza.
A hivatkozott testületi határozat alapján a mûsorszolgáltató korábban szerzett jogosultsága, a pályázati felhívásban vételkörzet-bõvítéssel meghirdetett jogosultság vételkörzetével bõvül. A vételkörzet-bõvítéssel nem jön létre új jogosultság. A szerzõdésmódosítás tartalmazza a kibõvített vételkörzet ellátott lakosság szám szerinti nagyságát (körzeti) valamint a szerzõdésmódosítás hatálybalépésétõl aktuális mûsorszolgáltatási díjat, azzal, hogy a hatálybalépéssel az aktuális
díj képezi a mûsorszolgáltatási szerzõdést biztosító mellékkötelezettség és kötbér számításának alapját. A szerzõdésmódosítás rögzíti, hogy a mûsorszolgáltató a kibõvített vételkörzetben az eredeti, korábban szerzett mûsorszolgáltatási
jogosultságra vonatkozó hatályos mûsortervnek megfelelõ mûsort sugároz.
Budapest, 2010. március 17.
Országos Rádió és Televízió Testület

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodavezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

2. sz. Napközi Otthonos Óvoda
2370 Dabas,
Táncsics M. u. 2.
Óvodavezetõ
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Lf: Az intézmény tevékenységének irányítása, munkájának
koordinálása, jogszerû
mûködésének biztosítása a hatályos jogszabályokban, az alapító
okiratban, valamint a
fenntartói és egyéb
szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban
foglaltak szerint.

Az adott intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v.,
legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy., pedagógus
munkakörben fennálló
határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejûleg pedagógus-munkakörben történõ
határozatlan idõre szóló alkalmazás, pedagógus szakvizsga,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar
állampolgárságú, vagy
külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával
rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 5 évre, 2015. július
31-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. május 30.
Pehi: 2010. július 31.
A pályázatot postai úton kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
1787/2010. valamint a munkakör
megnevezését: óvodavezetõ
Csatolandó: részletes szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, hiteles om., b.,
nyilatkozat, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
Nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy
zárt ülésen tárgyalja a képviselõ-testület a pályázatot.
Pc: Dabas Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2370 Dabas, Szent István tér 1/b
Elektronikus úton: oktatas@dabas.hu, vagy elektronikus adathordozón.
f: dr. Kozák Beatrix, oktatási
referens
Telefon: (29) 561-264

Dabas Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2370 Dabas,
Szent István tér 1/b
www.dabas.hu
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Gödöllõ Város
Önkormányzata
2100 Gödöllõ,
Szabadság tér 7.

2

Egyetem téri Óvoda
2100 Gödöllõ,
Egyetem tér 14.
Óvodavezetõ

3

4

Fõiskolai v., 10 év pedagógus munkakörben
szerzett szgy., legalább
3–5 év vgy.

ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 5 évre, 2015. július
31-ig szól.
Ill, p.: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján (kozigallas.gov.hu) történõ megjelenést
követõ 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejárta utáni elsõ testületi ülés.
A pályázatot 2 példányban, zárt
borítékban kell benyújtani, „Pályázat az Egyetem téri Óvoda
óvodavezetõi állására” megjelöléssel, vagy „Pályázat az Martinovics úti Óvoda óvodavezetõi
állására”, vagy „Pályázat a Szent
János utcai Óvoda óvodavezetõi
állására”, vagy „Pályázat a Kazinczy körúti Óvoda óvodavezetõi
állására” megjelöléssel.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., vpr. a fejlesztési elképzelésekkel, om., b.
Pc: dr. Gémesi György
polgármester
2100 Gödöllõ,
Szabadság tér 7.

Felsõfokú, óvodapedagógusi v. és szakvizsga, 5 év szgy., magyar
állampolgárság, büntetlen elõélet.
Elõny: legalább 5 év
szgy.

ÁEI: 2010. augusztus 16.
A megbízás 2015. augusztus
15-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill. Kjt. szerint
Pbhi: 2010. július 2.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.A borítékon kérjük feltüntetni: „Intézményvezetõ
pályázat” az intézmény nevének
megjelölésével.
Pehi: 2010. július 16.
Csatolandó: hiteles om., b., szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztõ
elképzelés, eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek, szakmai tevékenységének ismertetése.
Nyilatkozat, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.

Martinovics úti Óvoda
2100 Gödöllõ,
Martinovics u. 16.
Óvodavezetõ

Szent János utcai
Óvoda
2100 Gödöllõ,
Szent János utca 6.
Óvodavezetõ

Kazinczy körúti Óvoda
2100 Gödöllõ,
Kazinczy körút 32.
Óvodavezetõ

Nagyfüged Község
Képviselõ-testülete

„Csicsergõk” Napközi
Otthonos Óvoda
Nagyfüged
Heves megye
3282 Nagyfüged,
Szabadság út 5.
Óvodavezetõ
(magasabb vezetõ)
Lf: Óvodai nevelés irányítása, óvodai vezetõi
feladatok ellátása.
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Újléta Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4288 Újléta,
Kossuth u. 20.

2

Újlétai Napközi
Otthonos Óvoda
Óvodavezetõ

3

Közokt.tv. 17. § és
18. §-ban elõírtak szerint, legalább 5 év
szgy.
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Pc: Nagyfüged Község Képviselõ-testülete
3282 Nagyfüged,
Kossuth Lajos út 15.
Személyesen Juhász Jánosné
polgármester
Heves-megye
3282 Nagyfüged,
Kossuth Lajos út 15.
ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 2015. július 31-ig szól.
Pbhi: a KSzK honlapján (kozigallas.gov.hu) történõ megjelenést
követõ 30. nap.
Pehi: 2010. július 31.
Ill: Kjt. szerint.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani, „Pályázat az Újlétai
Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetõi (megbízott magasabb vezetõi) álláshelyére” megjelöléssel.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., vpr., om., b., hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljáráson belüli
kezelésérõl.
Pc: Polgármesteri Hivatal
Szabó Sándor polgármester
4288 Újléta, Kossuth u. 20.

Igazgató
Algyõ Nagyközség
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
6750 Algyõ,
Kastélykert u. 40.

Algyõi Általános
Iskola
6750 Algyõ,
Kastélykert u. 59.
Igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., pedagógus szakvizsga, legalább 5 év szgy.,
büntetlen elõélet és
cselekvõképesség, vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny: közoktatási intézményben szerzett
legalább 5 év vgy.

ÁEI: 2010. augusztus 15.
A megbízás 2015. augusztus
15-ig szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. április 30.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ testületi ülés.
Csatolandó: szakmai ön., b., om.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
nyilatkozat, amelyben a pályázó
hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a véleményezésre, illetve a
döntésre jogosult testület, bizottság tagjai megismerhetik.
Pc: dr. Piri József polgármester
Algyõ Nagyközség Önkormányzata
6750 Algyõ, Kastélykert u. 40.
f: (62) 517-517
www.algyo.hu
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Dabas Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2370 Dabas,
Szent István tér 1/b
www.dabas.hu

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
2371 Dabas,
Rákóczi u. 2/a
Igazgató
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Lf: Az intézmény tevékenységének irányítása, munkájának
koordinálása, jogszerû
mûködésének biztosítása a hatályos jogszabályokban, az alapító
okiratban, valamint a
fenntartói és egyéb
szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban
foglaltak szerint.

Az adott intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v.,
legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy., pedagógus
munkakörben fennálló
határozatlan idõre
szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg pedagógusmunkakörben történõ
határozatlan idõre szóló alkalmazás, pedagógus szakvizsga,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy
letelepedett személy.
Elõny: vgy.

Kapuvár Városi
Önkormányzat
www.kapuvar.hu

Metrum Alapfokú
Mûvészeti Iskola
Gyõr-Moson-Sopron
megye, Kapuvár,
Kossuth Lajos u. 13.
Igazgató
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Közokt.tv. szerint: legalább 5 év feletti szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 5 évre, 2015. július
31-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. május 30.
Pehi: 2010. július 31.
A pályázatot postai úton kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
1786/2010. valamint a munkakör
megnevezését: igazgató
Csatolandó: részletes szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, hiteles om., b.,
nyilatkozat, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
Nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy
zárt ülésen tárgyalja a képviselõ-testület a pályázatot.
Pc: Dabas Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2370 Dabas, Szent István tér 1/b
Elektronikus úton: oktatas@dabas.hu, vagy elektronikus adathordozón.
f: dr. Kozák Beatrix, oktatási
referens
Telefon: (29) 561-264
ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 5 évre, 2015. július
31-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. április 14.
Pehi: 2010. június 15.
A pályázatot postai úton kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
01-155/2010, valamint a munkakör megnevezését: igazgató
Csatolandó: szgy. igazolás, szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülõ fejlesztési elképzelésekkel, om., b.,
nyilatkozat, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
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Nagyfüged Község
Képviselõ-testülete

Nagyfüged Általános
Iskola és Napközi
Otthon Iskola
Heves megye
3282 Nagyfüged,
Lajos út 9.
Igazgató
(magasabb vezetõ)
Lf: általános iskolai
oktatás-nevelés irányítása.

Fõiskola, pedagógus
szakvizsga, 5 év szgy.,
legalább 3–5 év vgy.,
magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.
Elõny: legalább 5 év
szgy.

Nagyoroszi Község
Önkormányzat
2645 Nagyoroszi,
Felszabadulás út 1.

Börzsöny Általános
Iskola
Igazgató

Közokt.tv. és Kjt., valamint a nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 08.)
MKM rendelet szerint,
valamint 5 év szgy.,
büntetlen elõélet.
Elõny: pedagógus
szakvizsga
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Pc: Kapuvár Városi
Önkormányzat
9330 Kapuvár, Fõ tér 1.
f: Hámori György polgármester
Telefon: (96) 596-001
ÁEI: 2010. augusztus 16.
A megbízás 2015. augusztus
15-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill. Kjt. szerint
Pbhi: 2010. július 2.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.A borítékon kérjük feltüntetni: „Intézményvezetõ
pályázat” az intézmény nevének
megjelölésével.
Pehi: 2010. július 16.
Csatolandó: hiteles om., b., szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztõ
elképzelés, eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek, szakmai tevékenységének ismertetése.
Nyilatkozat, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
Pc: Nagyfüged Község
Képviselõ-testülete
3282 Nagyfüged,
Kossuth Lajos út 15.
Személyesen Juhász Jánosné
polgármester
Heves megye
3282 Nagyfüged,
Kossuth Lajos út 15.
ÁEI: 2010. szeptember 1.
A megbízás 5 évre szól, amely
meghosszabbítható.
Pbhi: a közzétételt követõ
30. nap.
Pehi: a Pbhi. lejártát követõ
30. nap.
Csatolandó: om., b.
Pc: Hornyák Endre polgármester
(személyesen vagy postán kell benyújtani)
2645 Nagyoroszi,
Felszabadulás út 1.
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Sajókaza Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Sajókaza Általános
Iskola
Igazgató (magasabb
vezetõ)
3720 Sajókaza,
Ady u. 2.

Tarpa Nagyközség
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4931 Tarpa,
Kossuth u. 23.
Telefon: (45) 488-006

Esze Tamás Általános
Iskola és Óvoda
Igazgató (magasabb
vezetõ)
Lf: általános iskola és
óvoda vezetése, az ehhez kapcsolódó feladatok, pedagógiai
feladatok, tanügyi igazgatási feladatok, személyzeti munka
ellátása, gazdálkodási
feladatok.
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Közokt.tv. 17. § (1)–(2)
bekezdésében felsorolt
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, továbbá
pedagógus szakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakképzettség, legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
nevelési-oktatási intézményben, pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, büntetlen
elõélet, magyar állampolgárság
Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, legalább 5 év
pedagógus munkakörben szerzett szgy., a
nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.

ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 5 évre, 2015. július
31-ig szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján (kozigallas.gov.hu) történõ megjelenést
(2010. március 19.) követõ 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi
ülésen.
A pályázatot 3 példányban személyesen vagy postai úton kell
benyújtani.
Csatolandó: b., om., szakmai ön.,
részletes vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, írásbeli nyilatkozat,
hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.
Pc: Sajókaza Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
3720 Sajókaza, Petõfi u. 2.
f: Stefán László polgármester
Telefon: (48) 355-001
ÁEI: 2010. július 19.
A megbízás 5 évre szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül.
Pehi: 2010. július 14.
A pályázatot ajánlott küldeményként postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
„Intézményvezetõi pályázat”
Csatolandó: saját kézzel írott
szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, közjegyzõ által
hitelesített om, vagy eredeti okiratok, b., nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt
vevõk megismerhetik, nyilatkozat
arról, hogy a képviselõ-testület a
pályázatot nyílt vagy zárt ülésen
tárgyalja. Hiánypótlásnak helye
nincs, csak b. pótolható
3 napon belül.
Pc: Tarpa Önkormányzat
polgármestere
4931 Tarpa, Kossuth u. 23.
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Újléta Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4288 Újléta,
Kossuth u. 20.

Újlétai Általános Iskola
Igazgató

Közokt.tv. 17. § és
18. §-ban elõírtak szerint, legalább 5 év
szgy.
Elõny: vgy.

Vásárosnamény Város
Képviselõ-testülete

Lónyay Menyhért
Szakközép- és Szakképzõ Iskola
Igazgató
4800 Vásárosnamény,
Kossuth u. 19.
Lf: Ellátja a Közokt.tv.
54. § (1)–(2) bekezdése
és az 55. § (2) bekezdése
szerinti feladatokat. Irányítja, összehangolja az
intézmény munkáját,
gondoskodik az intézmény mûködéséhez
szükséges belsõ szabályzatok elkészítésérõl, elõterjesztésérõl,
betartásáról. Ellátja az
intézmény képviseletét,
kapcsolatot tart a fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi
szervezetekkel. A jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen ellátja a beosztásával összefüggõ
munkáltatói jogosítványokat és a munkaköri
leírása szerint a munkakörébe tartozó egyéb
feladatokat.

Közokt.tv. 18. §-a szerint: egyetemi szintû
tanári v. és szakképzettség, pedagógusszakvizsga, legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
az intézményben pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg pedagógus-munkakörben történõ, határozatlan idõre
szóló kinevezés.
A közalkalmazotti jogviszony létesítése újonnan létesített
jogviszony esetén – a
Kjt. 21/A. § (4)–(5) bekezdéseiben foglaltak
kivételével – 3 hónap
próbaidõ kikötésével.
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ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 2015. július 31-ig szól.
Pbhi: a KSzK honlapján (kozigallas.gov.hu) történõ megjelenést
követõ 30. nap.
Pehi: 2010. július 31.
Ill: Kjt. szerint.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani, „Pályázat az Újlétai
Általános Iskola igazgatói (megbízott magasabb vezetõi) álláshelyére” megjelöléssel.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., vpr., om., b., hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljáráson belüli
kezelésérõl.
Pc: Polgármesteri Hivatal
Szabó Sándor polgármester
4288 Újléta, Kossuth u. 20.
ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 2015. július 31-éig,
5 évre szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján (kozigallas.gov.hu) történõ megjelenést
követõ 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ
(a Pbhi. után 21 nap) lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázatot kizárólag papír alapon, zárt borítékban, postai úton,
ajánlott küldeményként “Pályázat
a Lónyay Menyhért Szakközépés Szakképzõ Iskola igazgatói álláshelyére” jeligével ellátva lehet
benyújtani.
Csatolandó: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelésekkel, b.,
eredeti v-t igazoló oklevél, vagy
közjegyzõ által hitelesített om.,
korábbi foglalkoztatási viszonyaira vonatkozó igazolások, nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
Nyilatkozatát arról, hogy a pályázata elbírálására nyilvános vagy
zárt testületi ülésen kerüljön sor.
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Vizsoly Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3888 Vizsoly,
Szent János út 155.

2

Rákóczi Zsigmond
Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
Igazgató
3888 Vizsoly,
Szent János út 96.

3

Nevelési-oktatási intézményben pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú v.
és szakképzettség, legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
Elõny: legalább 5 év
vgy., illetve pedagógus
szakvizsga.

1487
4

Pc: Vásárosnamény Város polgármestere
4800 Vásárosnamény,
Tamási Á. u. 1.
A pályázat eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést
kap.
f: Vásárosnamény Város Polgármesteri Hivatala Oktatási-mûvelõdési-ifjúsági referense
4800 Vásárosnamény,
Tamási Á. u. 1.
Tel/fax: (45) 470-022/19 mellék,
vagy e-mail: trencsenyi@vasarosnameny.hu
Aki egyúttal biztosítja azt is, hogy
a pályázók az intézményt megismerhessék.
ÁEI: 2010. július 1.
A megbízás 5 évre, 2015. június
30-ig szól.
Ill. és p.: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján (kozigallas.gov.hu) történõ megjelenést
(2010. március 16.) követõ
30. nap.
Pehi: 2010. június 15.
A pályázatot írásban személyesen
vagy postai úton, ajánlott küldeményként „Igazgatói álláshelyre
pályázat” feliratozással, három
példányban kell benyújtani.
Csatolandó: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelésekkel, hiteles
om. és szgy. igazolás, b.
Pc: Hernádcéce-Korlát-Vizsoly
községi önkormányzatok körjegyzõje
3888 Vizsoly, Szent János út 155.
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Egyéb
1

2

3

4

Hevesi Kistérség
Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa
3360 Heves,
Erzsébet tér 2.

Hevesi Kistérség
Többcélú Társulása
Nevelési Tanácsadója
Igazgató
3360 Heves,
Arany János u. 36/B

Pszichológus szakképesítés és klinikai, pedagógiai vagy tanácsadói
szakvizsga, gyógypedagógus szakképesítés
és gyógypedagógus
szakvizsga, vagy megkezdett gyógypedagógus szakvizsga,
gyermekpszichiáter, a
szakképesítésnek megfelelõ munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy.

ÁEI: 2010. július 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
15. nap.
Pehi: a 2010. májusi vagy júniusi
Társulási Tanácsi ülés.
Csatolandó: szakmai ön., vpr.,
om., b.
Pc: Hevesi Kistérség Többcélú
Társulása – Szén József elnök
3360 Heves, Hunyadi u. 25.

Vásárosnamény Város
Képviselõ-testülete

Kölcsey Ferenc
Általános Mûvelõdési
Központ
4800 Vásárosnamény,
Damjanich u. 34.
Igazgató
Lf: Ellátja a Közokt.tv.
54. § (1)–(2) bekezdése
és az 55. § (2) bekezdése szerinti feladatokat.
Irányítja, összehangolja
az intézmény munkáját,
gondoskodik az intézmény mûködéséhez
szükséges belsõ szabályzatok elkészítésérõl, elõterjesztésérõl,
betartásáról. Ellátja az
intézmény képviseletét,
kapcsolatot tart a fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi
szervezetekkel. A jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen ellátja a
beosztásával összefüggõ munkáltatói jogosítványokat és a
munkaköri leírása szerint a munkakörébe tartozó egyéb feladatokat.

Közokt.tv. 18. §-a szerint: felsõfokú szintû
tanári v. és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga,
legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy., az
intézményben pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg pedagógus-munkakörben történõ, határozatlan idõre
szóló kinevezés.
A közalkalmazotti jogviszony létesítése újonnan létesített
jogviszony esetén – a
Kjt. 21/A. § (4)–(5) bekezdéseiben foglaltak
kivételével – 3 hónap
próbaidõ kikötésével.

ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 2015. július 31-éig,
5 évre szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján (kozigallas.gov.hu) történõ megjelenést
követõ 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ
(a Pbhi. után 21 nap) lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázatot kizárólag papír alapon, zárt borítékban, postai úton,
ajánlott küldeményként „Pályázat
a Kölcsey Ferenc ÁMK igazgatói
álláshelyére” jeligével ellátva lehet benyújtani.
Csatolandó: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelésekkel, b.,
eredeti v-t igazoló oklevél, vagy
közjegyzõ által hitelesített om.,
korábbi foglalkoztatási viszonyaira vonatkozó igazolások, nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
Nyilatkozatát arról, hogy a pályázata elbírálására nyilvános vagy
zárt testületi ülésen kerüljön sor.
Pc: Vásárosnamény város polgármestere
4800 Vásárosnamény,
Tamási Á. u. 1.
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A pályázat eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést
kap.
f: Vásárosnamény Város Polgármesteri Hivatala Oktatási-mûvelõdési-ifjúsági referense
4800 Vásárosnamény,
Tamási Á. u. 1.
Tel/fax: (45) 470-022/19 mellék,
vagy e-mail: trencsenyi@vasarosnameny.hu
Aki egyúttal biztosítja azt is, hogy
a pályázók az intézményt megismerhessék.

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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Pedagógus
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Erkel Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény,
2700 Cegléd, Kút u. 2.

1 fõ ütõhangszeres
tanár
Határozatlan idejû
kinevezéssel.

Zenemûvészeti fõiskola

Szalkszentmárton
Községi Önkormányzat
Petõfi Sándor
Többcélú Közoktatási
Intézménye
6086
Szalkszentmárton,
Petõfi tér 12.
www.szalkszentmarton.sulinet.hu

Testnevelõtanár
Határozatlan idõre.

Fõiskolai szakképesítés.

Kölcsey Ferenc Gimnázium – Zalaegerszeg
8900 Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 49–53.

Matematika–német
nyelv
középiskolai tanár
Határozatlan idejû.

Részletes kiírást lásd a
KSZK honlapján!

Matematika–bármely
szak középiskolai tanár
Határozatlan idejû.
Magyar–bármely szak
középiskolai tanár
Határozott idejû.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
Pbhi: 2010. augusztus 10.
Pehi: 2010. augusztus 24.
Ill: Kjt. szerint.
Étkh.
A pályázatot egy példányban
nyomtatott formában kell benyújtani.
Csatolandó: om., szakmai ön., b.
Pc: Erkel Ferenc AMI
2700 Cegléd, Kút u. 2.
f: P. Szabó Zoltánné igazgatónõ
Telefon: (53) 311-590
ÁEI: 2010. augusztus 16.
Pbhi: 2010. június 15.
Pehi: 2010. június 30.
Ill: Kjt. szerint.
Szolgálati garzonlakást tudunk
biztosítani.
Csatolandó: kézzel írt szakmai
ön., om., b.
Pc: Farkas Márta igazgató
e-mail: igazgato@petofi-szszmarton.sulinet.hu
Telefon: (76) 539-014
ÁEI: 2010. augusztus 16.
Ill: Kjt. szerint
f: Titkárság (92) 511-587
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Egyéb
1

2

Béke Ligeti Általános
Iskola, Speciális
Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény

Béke Ligeti Általános
Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Zala megye,
8900 Zalaegerszeg,
Béke ligeti u. 6.
pedagógiai szakszolgálat
Logopédus
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Lf: Zalaegerszeg város
óvodáiban beszédjavítás, beszédfogyatékos
tanulók ellátása, diszlexia prevenció.
Logopédus
Határozott idejû tartósan távollévõ kolléga
visszatéréséig tartó
közalkalmazotti
jogviszony.
Lf: Zalaegerszeg város
óvodáiban beszédjavítás, beszédfogyatékos
tanulók ellátása, diszlexia prevenció.

3

Fõiskola, logopédia
szakos tanár

4

ÁEI: 2010. szeptember 1.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. július 1.
Pehi: 2010. augusztus 16.
Ill: Kjt. szerint.
A pályázatot postai úton kell benyújtani. A borítékon fel kell
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
75-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: logopédus.
Csatolandó: om., b. szakmai ön.
Pc: Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
8900 Zalaegerszeg,
Béke ligeti u. 6.
A pályázatot postai úton kell benyújtani. A borítékon fel kell
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
75-2/2010., valamint a munkakör megnevezését: logopédus.

Pályázati felhívás
kulturális intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:
adv: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, illetve
betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
étkh: étkezési hozzájárulás
1

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban
megjelentetni.
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f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
héfe: helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ny: nyilatkozat a pályázat a képviselõ-testület nyilvános, vagy zárt ülésén történõ tárgyalásáról
ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Zala Megyei
Múzeumok
Igazgatósága
8900 Zalaegerszeg,
Batthyány u. 2.

Balatoni Múzeum
8360 Keszthely,
Múzeum u. 2.
Területi múzeum
igazgató

Szev., közgyûjteményi
területen: tt., legalább
5 év vgy., büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. május 1.
A megbízás 5 évre szól.
Ill. és p: Kjt. szerint.
Pbhi: a megjelenést követõ
30. nap.
Csatolandó: sz. ön., vpr., hiteles
om., b.
Pc: Zala Megyei Múzeumok
Igazgatósága
Dr. Vándor László megyei
múzeumigazgató
8901 Zalaegerszeg, Pf.176
Telefon: (92) 346-736
Fax: (92) 511-972
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A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások
Az oktatási és kulturális miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, továbbá
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a
Kaposvári Egyetem (Kaposvár)
rektori megbízatásának ellátására.
A megbízás 2010. augusztus 1-jétõl 2014. június 30-ig szól.
A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári kinevezés,
– felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret.
A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján az egyetem irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– az egyetem képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– az egyetem képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti – rendelkezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és összefogása.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos
életben való részvételét,
– a felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, további
minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az
egyetem szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.
A pályázatokat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján
http://www.ksz.hu történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani papíralapon, egy eredeti és egy
másolati példányban, az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére (Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsõoktatási
Fõosztály 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben dr. Vass Júlia fõtitkár ad.
Cím: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40., Telefon: 82/505-925.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 9.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Kaposvári Egyetem rektori megbízatására”.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Óvodavezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Napsugár Óvoda
Albertirsa, Pesti u. 29.
Óvodavezetõ
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Feladat: az óvoda nevelõ-oktató munkájának irányítása, az

Óvodapedagógus vagy
konduktor óvodapedagógus v., pedagógus
szakvizsga, legalább 5
év pedagógus munkakörben szerzett szgy.
Magasabb vezetõ beosztás ellátására
megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval

ÁEI: 2010. szeptember 1.
A megbízás 5 évre, 2015. augusztus 31-ig szól.
Ill: Kjt. szerint.
Vp: 225 %.
Pbhi: 2010. május 15.
Pehi: 2010. júniusi képviselõ-testületi ülés.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.

Albertirsa Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
Albertirsa,
Irsay K. u. 2.

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok
gyakorlása és döntéshozatal az intézmény
mûködésével kapcsolatosan minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály, vagy szabályzat nem utal más
hatáskörébe.

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ. Közalkalmazotti
jogviszony a Kjt. 20. §
(2) bekezdésében meghatározott személlyel
létesíthetõ.

A borítékra kérjük írják rá a „Pályázat” megnevezést, a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító
számot: 2505/2010., valamint a
munkakör megnevezését: „óvodavezetõ”
Csatolandó: b., om., szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozatot a pályázati anyag
kezelésérõl az adatvédelmi törvény figyelembevételével, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
Pc: Fazekas László polgármester
2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.
F: Fazekas László polgármester
Telefon: (53) 570-050,
Fax: (53) 370-175

Ceglédbercel Általános
Mûvelõdési Központ
Igazgató Tanácsa

Ceglédbercel Általános
Mûvelõdési Központ
Napsugár Óvoda
Ceglédbercel,
Pesti út 103.
Intézményegységvezetõ

Felsõfokú iskolai v., és
szakképzettség: óvodapedagógus, legalább 5
év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
pedagógus szakvizsga
Elõny: német nemzetiségi óvodapedagógusi
v., német „C” típusú
középfokú vagy felsõfokú nyelvvizsga, német kisebbségi nevelést
folytató óvodában szerzett pedagógusi gyakorlat,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga, vgy.

A megbízás 5 évre szól, határozatlan idejû óvodapedagógus
munkakörbe történõ kinevezés.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján
(www.kszk.gov.hu) történõ megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: 2010. július 15.
A pályázatot 1 példányban,
nyomtatott formában kérjük benyújtani.
Csatolandó: szakmai ön., b., om.,
motivációs levél, szakmai pr.
vpr., adatvédelmi nyilatkozat.
Pc: dr. Nagy Gáborné
2737 Ceglédbercel, Pesti út 160.

Csanádalberti Község
Képviselõ-testülete
6915 Csanádalberti,
Fõ u. 30.
Telefon: (62) 522-810

Ambrózfalva-Csanádalberti Óvodai Nevelési
Közmûvelõdési és
Szociális Ellátó
Intézmény
Intézményvezetõ
(óvodapedagógus)

A Kjt. és a Korm. rendelet szerint.

ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 2015. június végéig
szól.
Ill: Kjt. szerint.
Részletek a KSzK honlapján.
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Enying Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Szirombontogató
Óvoda
Fejér megye,
8130 Enying,
Vas Gereben u. 1.
óvodavezetõ (magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Lf: az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

Felsõfokú óvodapedagógusi v., és pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben
szerzett szgy., büntetlen elõélet.

Esztergom Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2500 Esztergom,
Széchenyi tér 1.
Telefon: (33) 542-000

Szentgyörgymezei
Óvoda, Esztergom
2500 Esztergom,
Rényi Rezsõ u. 2/A
Telefon: (33) 411-026
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapedagógusi v., legalább 5 év
óvodapedagógus munkakörben szerzett
szgy., pedagógus szakvizsga, vagy azzal
egyenértékû v., vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalása.

ÁEI: 2010. július 1.
A megbízás 5 évre szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. május 14.
Pehi: 2010. június 30.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.
Csatolandó: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, om., b.,
nyilatkozat, hogy a pályázat zárt
vagy nyílt ülésen történõ tárgyalását kéri, nyilatkozat, amelyben
hozzájárul, hogy a Korm. rendeletben foglaltak véleményük kialakításához a pályázat tartalmát
megismerhetik.
Pc: Enying Város Önkormányzat
8130 Enying, Kossuth u. 26.
Személyesen: Enying Város
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala
8130 Enying, Kossuth u. 26.
ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 5 évre, 2015. július
31-ig szól.
Pbhi: a KSzK honlapján (kozigallas.gov.hu) történõ megjelenést
követõ 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejárta utáni elsõ testületi ülésen.
Ill, p.: Kjt. szerint.
A pályázatot 3 példányban, zárt
borítékban „Intézményvezetõi pályázat” feltüntetésével kérjük benyújtani.
Csatolandó: 5 év szgy-t igazoló
szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, om., b., nyilatkozat a
pályázati anyag kezelésérõl az
adatvédelmi törvény figyelembevételével, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat
elbírálását nyílt vagy zárt ülésen
kívánja, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének.
Pc: Esztergom Város
Polgármesteri Hivatala,
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Zöld Óvoda,
Esztergom
2500 Esztergom,
Deák Ferenc u. 48.
Telefon: (33) 312-741
Óvodavezetõ
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Géberjén és
Fülpösdaróc községi
Önkormányzatok
Képviselõ-testülete
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Általános Iskola és
Napköziotthonos
Óvoda Géberjén
Szabolcs-SzatmárBereg megye
4754 Géberjén,
Kossuth u. 7–11.
Óvoda intézményegység-vezetõ
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Lf: az óvodai
intézményegység vezetõ felelõs az óvoda
szakszerû és törvényes
mûködtetéséért, takarékos gazdálkodásért,
dönt az óvoda mûködésével kapcsolatos minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály,
vagy belsõ szabályzat
nem utal más szerv hatáskörébe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések
tekintetében jogkörét
jogszabályban elõírt
elõzetes egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Az
óvodai intézményegység vezetõje felel a pedagógiai munkáért, az
óvoda ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségirányítási
programjának mûködéséért, a gyermekvédelmi
feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelõmunka egészséges
és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a
gyermek- balesetek
megelõzéséért, a gyermekek rendszeres
egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.

Fõiskola (óvodapedagógus v.) pedagógus
szakvizsga, magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet, legalább 5 év
pedagógus munkakörben szerzett szgy., legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat,
egészségügyi alkalmasság.
Elvárt kompetenciák:
szakmai munka terén
igényesség, kiváló
probléma megoldó és
konfliktus kezelõ képesség

ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 2015. július 31-ig
szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. május 31.
Pehi: 2010. július 15.
A pályázatot 3 példányban, postai
úton vagy személyesen kell benyújtani. A borítékra kérjük írják
rá a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
127/2010/ÖN, valamint a munkakör megnevezését: Óvoda intézményegység-vezetõ
Csatolandó: b., szakmai ön., om.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat
tartalmát megismerhetik, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.
Pc: Géberjén és Fülpösdaróc
községi Önkormányzatok
Képviselõ-testülete
4754 Géberjén,
Móricz Zs. u. 30/A.
f: Dr. Görbéné Dr. Székely Edit
Hajnalka körjegyzõ
Telefon: (44) 357-231
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Jánossomorja Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9241 Jánossomorja,
Szabadság u. 39.

Aranykapu Óvoda
9241 Jánossomorja,
Óvoda u. 13.
Óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., 5 év szgy.

ÁEI: 2010. július 1.
A megbízás 10 évre, 2020. június
30-ig szól.
Pbhi: 2010. május 12.
Pehi: 2010. június 30.
Pc: Jánossomorja Város
polgármestere
9241 Jánossomorja,
Szabadság u. 39.

Mosonszentmiklós
Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Kormos István Óvoda
és Egységes Óvoda
Bölcsõde
Gyõr-Moson-Sopron
megye
9154 Mosonszentmiklós, Zrínyi Miklós u. 6.
Óvodavezetõ
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Lf: óvodapedagógusi,
óvodavezetõi feladatok
ellátása, az óvoda irányítási, ellenõrzési
munkáltatói jogkör
gyakorlása, szakmai
feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Fõiskola, óvodapedagógusi v., pedagógus
szakvizsga, büntetlen
elõélet, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.
Elõny: közoktatás területén szerzett legalább
5 év vgy.

ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 2015. július 31-ig
szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. május 12.
Pehi: 2010. június 30.
A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban postai úton kell
benyújtani. A borítékra kérjük írják rá a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
32-2/2010, valamint a munkakör
megnevezését: óvodavezetõ
Csatolandó: b., 5 évre szóló vpr.
és fejlesztési elképzelések, szakmai ön., om., nyilatkozat, hogy a
pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul, továbbá hogy a pályázata elbírálásában részt vevõk az
anyagot megismerhessék, és abba
betekinthetnek, valamint hogy a
pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.
Pc: Mosonszentmiklós Községi
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala
9154 Mosonszentmiklós,
Felszabadulás u. 3.
vagy személyesen: Bedõ Csaba
polgármester
9154 Mosonszentmiklós,
Felszabadulás u. 3.
f: Bedõ Csaba polgármester
Telefon: (96) 360-023
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Apáczai Csere János
Általános Iskola és
Óvoda
Igazgatója
3600 Ózd,
Gál-völgye út 4.
Telefon: (48) 474-684

Virág Úti Óvoda
3600 Ózd, Virág út 27.
Óvodavezetõ

Fõiskola, óvodapedagógus v.,
Pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év feletti
szgy., magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet.

ÁEI: legkorábban 2010. augusztus 1-tõl
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2010. június 16.
Pehi: a jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.
A KSZK honlapján történõ közzététel szerint.
Pc: Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda
3600 Ózd, Gál-völgye út 4.

Ságvár-Som-Nyim
Önkormányzatok
Intézményfenntartó
Társulása
8654 Ságvár, Fõ u. 16.

Ságvári „Bóbita”
Napköziotthonos
Óvoda és Integrált
Bölcsõde
8654 Ságvár,
Petõfi S. u. 44.
Vezetõ óvónõ

Közokt.tv. 18. §-ban
szereplõ alkalmazási
feltételek, legalább
5 év közoktatásban
szerzett szgy.

ÁEI: 2010. július 1.
A kinevezés 5 évre szól.
Ill: Kjt. szerint.
Szl. nincs.
Pbhi: a KSzK honlapján
(kszk.gov.hu) történõ megjelenést
követõ 30. nap.
Pehi: 2010. június 30.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton 2 példányban kell benyújtani. A borítékra kérjük írják
rá: „Óvodavezetõi pályázat”
Csatolandó: intézményi, szakmai
fejlesztési és vpr., szakmai ön., b.,
oklevelek, bizonyítványok, vagy
azok másolatai, hozzájárulás,
hogy a pályázati elbírálásban közremûködõk a pályázatba betekinthetnek.
Pc: Ságvár község polgármestere
8654 Ságvár, Fõ u. 16.
f: Dr. Fodor Zoltán körjegyzõ
Telefon: (84) 580-020
Fax: (84) 380-256

Igazgató
Albertirsa Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
Albertirsa,
Irsay K. u. 2.

Tessedik Sámuel
Általános Iskola
Albertirsa,
Gyõzelem u. 2.
Igazgató
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.

Az iskolában pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v., és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2010. július 1.
A megbízás 2015. június 30-ig
szól.
Ill: Kjt. szerint.
Vp: 250%.
Pbhi: 2010. május 15.
Pehi: 2010. júniusi képviselõ-testületi ülés.
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Feladat: az iskola szakszerû és törvényes mûködtetése, takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása,
döntés az intézmény
mûködésével kapcsolatosan minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ. Közalkalmazotti
jogviszony a Kjt. 20. §
(2) bekezdésében meghatározott személlyel
létesíthetõ.

Csököly, Gige, Rinyakovácsi Önkormányzatok Képviselõ-testülete

Csökölyi Általános
Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
Intézményvezetõ

Szakirányú felsõfokú
iskola (egyetemi vagy
fõiskolai v.), pedagógus szakvizsga, közoktatás-vezetõi
szakképesítés, legalább
3–5 év szgy., büntetlen
elõélet, B kategóriás
jogosítvány, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának
vállalása

Dunaszeg Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
9174 Dunaszeg,
Országút u. 6.

Körzeti Általános
Iskola Dunaszeg
9174 Dunaszeg,
Ifjúság u. 1.
Intézményvezetõ

Felsõfokú pedagógusi
v., és pedagógus szakvizsga, legalább 5 év
pedagógus munkakörben eltöltött szgy., legalább 3–5 év vgy.,
felhasználói szintû Ms
Office (irodai alkalmazások), vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatásának vállalása, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
Elõny: közoktatás-vezetõi szakképesítés,

A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani. A borítékra kérjük írják rá a „Pályázat”
megnevezést, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
2504/2010., valamint a munkakör
megnevezését: „iskola igazgató”
Csatolandó: b., om., szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozatot a pályázati anyag
kezelésérõl az adatvédelmi törvény figyelembevételével, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
Pc: Fazekas László polgármester
2730 Albertirsa,
Irsay K. u. 2. (2504/2010.)
F: Fazekas László polgármester
Telefon: (53) 570-050,
Fax: (53) 370-175
ÁEI: 2010. augusztus 2.
A megbízás 5 évre, 2015. július
31-ig szól.
Ill: Kjt. szerint.
Szl. igény szerint biztosított.
Pbhi: a KSzK honlapján (kozigallas.gov.hu) történõ megjelenéstõl
2010. június 15-ig.
A borítékra kérjük írják rá a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 914/2010.
Csatolandó: b., szakmai ön.,
hiteles om., szgy. igazolása, vpr.
Pc: 7526 Csököly, Petõ u. 100.
ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 5 évre, 2015. július
31-ig szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. május 7.
A pályázatot papír alapon 2 példányban kell benyújtani.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, om., b., nyilatkozat, hogy
vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatását, valamint
hozzájárul a személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez.
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Pc: Dunaszeg Községi
Önkormányzat Polgármestere
9174 Dunaszeg,
Országút u. 6.
Telefon: (96) 352-012
Esztergom Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2500 Esztergom,
Széchenyi tér 1.
Telefon: (33) 542-000

Bottyán János Mûszaki
Szakközépiskola,
Esztergom,
2500 Esztergom,
Fõapát u. 1.
Telefon: (33) 500-936
Igazgató

Szakirányú (pedagógus) egyetemi v., legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus szakvizsga, vagy azzal
egyenértékû v., vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalása

ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 5 évre, 2015. július
31-ig szól.
Pbhi: a KSzK honlapján (kozigallas.gov.hu) történõ megjelenést
követõ 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejárta utáni elsõ testületi ülésen.
Ill, p.: Kjt. szerint. A pályázatot
3 példányban, zárt borítékban
„Intézményvezetõi pályázat” feltüntetésével kérjük benyújtani.
Csatolandó: 5 év szgy-t igazoló
szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, om., b., nyilatkozat a
pályázati anyag kezelésérõl az
adatvédelmi törvény figyelembevételével, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat
elbírálását nyílt vagy zárt ülésen
kívánja, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének.
Pc: Esztergom Város
Polgármesteri Hivatala,
2500 Esztergom,
Széchenyi tér 1.
Ezúton tájékoztatjuk a leendõ pályázókat, hogy az intézmény átszervezés alatt áll. A pályázatot
az átszervezés figyelembevételével kell beadni. Az átszervezéssel
kapcsolatos fenntartói döntésekrõl
szóló dokumentumokat kizárólag
Esztergom Város Polgármesteri
Hivatalának tanügyi irodavezetõje
jogosult átadni.
Telefon: (33) 542-063,
(33) 542-039,
E-mail: janos.gerendas@esztergom.hu
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Géberjén és Fülpösdaróc községi
Önkormányzatok
Képviselõ-testülete

Gönc Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
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Általános Iskola és
Napköziotthonos
Óvoda Géberjén
Szabolcs-SzatmárBereg megye
4754 Géberjén,
Kossuth u. 7–11.
Iskolaigazgató
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Lf: Tevékenységével
felelõs az általános iskola és napköziotthonos
óvoda szakszerû és törvényes mûködtetéséért,
Közremûködik a nevelõ
és oktató munka szükséges feltételeinek kialakításában, felelõs a
tanügy-igazgatási feladatok megszervezéséért, ellátásáért.
A Közokt.tv-ben és más
egyéb vonatkozó jogszabályokban, az intézmény belsõ szabályzataiban meghatározott
pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása, nevelõoktató munka irányítása, ellenõrzési, munkáltatói, vezetõi, szakmai,
gazdálkodási és alapító
okirat szerinti feladatok
ellátása, kapcsolattartás
a fenntartóval.
Károlyi Gáspár Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
Borsod-AbaújZemplén megye
3895 Gönc,
Károlyi Gáspár u. 31.
Igazgató (magasabb
vezetõ)
Határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.

Fõiskola (általános iskolában pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges fõiskolai v.)
pedagógus szakvizsga,
magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
büntetlen elõélet, legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.
Elvárt kompetenciák:
Határozottság, együttmûködõ képesség,
szakmai munka terén
igényesség, precizitás,
pontosság, kiváló probléma megoldó és konfliktus kezelõ képesség,
kitûnõ kommunikációs
képesség.

ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 2015. július 31-ig
szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. május 31.
Pehi: 2010. július 15.
A pályázatot 3 példányban, postai
úton vagy személyesen kell benyújtani. A borítékra kérjük írják
rá a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
216/2010/ÖN, valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató
Csatolandó: b., szakmai ön., om.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat
tartalmát megismerhetik, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.
Pc: Géberjén és Fülpösdaróc
községi Önkormányzatok
Képviselõ-testülete
4754 Géberjén,
Móricz Zs. u. 30/A.
f: Dr. Görbéné Dr. Székely Edit
Hajnalka körjegyzõ
Telefon: (44) 357-231

Fõiskola, általános iskolai pedagógus munkakörök betöltéséhez
szükséges felsõfokú iskolai v. és szakképzettség, legalább 5 év
pedagógus munkakörben szerzett szgy., Legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának

ÁEI: 2010. augusztus 16.
A megbízás 2020. augusztus
15-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill., tp., vp.: Kjt. szerint.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen kell benyújtani.
A borítékra kérjük írják rá a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2476/2010/PH,
valamint a munkakör megnevezését: általános iskola igazgató
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Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi
irányítása, különös tekintettel a Közokt.tvben a nevelési-oktatási
intézmények mûködésérõl szóló
11/1994.(VI. 8.) MKM
rendeletben, valamint
az államháztartásról
szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben
foglaltakra.

vállalása, pedagógus
szakvizsga, Kjt. szerinti általános alkalmazási
feltételek
Elõny: közoktatás-vezetõi v.

Pbhi: 2010. május 31.
Pehi: 2010. július 31.
Csatolandó: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, közjegyzõ által hitelesített om. és szgy.
igazolás, b., hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõ testületek a
személyét érintõ ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak,
adatkezelési hozzájárulás megadása.
Pc: Gönc Város Önkormányzata
3895 Gönc, Kossuth u. 71.
Személyesen: Gönc Város
polgármestere
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
3895 Gönc, Kossuth u. 71.

Jánossomorja Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9241 Jánossomorja,
Szabadság u. 39.

Körzeti Általános
Iskola
9241 Jánossomorja,
Iparos u. 10.
Igazgató

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., 5 év szgy.

Kölcse Nagyközség
Önkormányzat

Kölcsey Ferenc
Általános Mûvelõdési
Központ
Szabolcs-SzatmárBereg megye
4965 Kölcse,
Arany J. u. 1.
Igazgató
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Lf: Az intézmény irányítása, jogszerû és az
intézményi minõségirányítási programnak
megfelelõ mûködés
biztosítása a hatályos
jogszabályokban, az
alapító okiratban, valamint a fenntartói és

Felsõfokú (általános iskolai tanár) képesítés,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
Felsõfokú k.,
a Közokt.tv. és
Korm.rendelet alapján,
legalább 5 év szgy.,
közoktatás-vezetõi
szakirányú szakképzettség, magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség

ÁEI: 2010. július 1.
A megbízás 10 évre, 2020. június
30-ig szól.
Pbhi: 2010. május 12.
Pehi: 2010. június 30.
Pc: Jánossomorja Város
polgármestere
9241 Jánossomorja,
Szabadság u. 39.
ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 2015. július 31-ig
szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. május 15.
Pehi: 2010. július 30.
A pályázatot postai úton kell benyújtani. A borítékra kérjük írják
rá a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
938/2010, valamint a munkakör
megnevezését: „intézményvezetõ”
Csatolandó: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, om., b.,
nyilatkozat zárt/nyílt ülés megtartásáról, valamint nyilatkozat,
hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati
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Mányi Hársfadombi
Általános Iskola
(német nemzetiségi
iskola)
2065 Mány,
Szent István u. 4.
Iskolaigazgató
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Lf: az intézmény rendeltetésszerû mûködtetésének biztosítása, az
intézményben folyó
szakmai munka irányítása, felügyelete és feltételeirõl történõ
gondoskodás.

4

eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.
Pc: Kölcse Nagyközség
Önkormányzat
4965 Kölcse, Dózsa Gy. u. 6.
f: Sira Gáborné Tóth Zsuzsanna
polgármester
Telefon: (44) 235-619

egyéb szakmai irányító
szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint.

Mány Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

13. szám

Igazgatói megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll,
vagy a megbízással
egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Szakirányú felsõfokú v.
(fõiskolai vagy egyetemi szintû tanári v. és
szakképzettség) közoktatás-vezetõi k., 5 év
feletti szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának
vállalása
Elõny: legalább középfokú német nyelvvizsga.

ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 2015. július 31-ig
szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján (kozigallas.gov.hu) történõ megjelenést
követõ 30. nap.
Pehi: a KSzK honlapján történõ
megjelenést követõ 90. nap.
Ha a munkakör mindennapos ellátása másképpen nem oldható
meg, a településen a közszolgálati
jogviszonyhoz kötött önkormányzati bérlakást biztosítunk.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen kell benyújtani. A
borítékra kérjük írják rá: „Iskolaigazgatói pályázat”
Csatolandó: részletes szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, hiteles om., b., nyilatkozat,
hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul. (adatvédelmi nyilatkozat) Kézzel írott motivációs levél.
Pc: Mány község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2065 Mány, Rákóczi u. 67.
f: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Telefon: (22) 350-143
A szakmai program elkészítéséhez – a Polgármesternél történõ
elõzetes bejelentkezés alapján –
lehetõséget adunk az intézmény
megismerésére.
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Mosonszentmiklós
Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
Általános Iskola
Gyõr-Moson-Sopron
megye
9154 Mosonszentmiklós, Táncsics u. 2.
Iskolaigazgató
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Lf: az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, takarékos
gazdálkodás, gondoskodik az intézményben
folyó szakmai tevékenység feltételeirõl,
koordinálja és ellenõrzi
az intézményben mûködõ pedagógiai tevékenységet, munkáltatói
jogokat gyakorol.

Fõiskolai v., pedagógus
szakvizsga, büntetlen
elõélet, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.
Elõny: közoktatás területén szerzett legalább
5 év vgy., egyetemi v.

Önkormányzat
Nemesszalók

Közös Fenntartású
Általános Iskola,
Óvoda
Veszprém megye,
9533 Nemesszalók,
Szabadság tér 12.
Iskolaigazgató
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Lf: Közös Fenntartású
Általános Iskola, Óvoda magasabb vezetõi

Fõiskola, pedagógus
munkakör betöltéséhez
elõírt felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség, legalább 5 év szgy., felhasználói szintû Ms
Office (irodai alkalmazások), B kategóriás jogosítvány, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatásának vállalása, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
pedagógus szakvizsga.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 2015. július 31-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. május 12.
Pehi: 2010. június 30.
A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban postai úton kell
benyújtani. A borítékra kérjük írják rá a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
31-4/2010, valamint a munkakör
megnevezését: iskolaigazgató.
Személyesen: Bedõ Csaba
polgármester
9154 Mosonszentmiklós,
Felszabadulás u. 3.
Csatolandó: b., 5 évre szóló vpr.
és fejlesztési elképzelések, szakmai ön., om., nyilatkozat, hogy a
pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul, továbbá hogy a pályázata elbírálásában résztvevõk az
anyagot megismerhessék, és abba
betekinthetnek, valamint, hogy a
pályázó nyílt, vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.
Pc: Mosonszentmiklós Községi
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala
9154 Mosonszentmiklós,
Felszabadulás u. 3.
f: Bedõ Csaba polgármester
Telefon: (96) 360-023
ÁEI: 2010. augusztus 15.
A megbízás 2010. augusztus
15-tõl, 2015. augusztus 15-ig
szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. május 17.
Pehi: 2010. július 19.
A pályázatot postai úton kell benyújtani. A borítékra kérjük írják
rá a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
835/2010, valamint a munkakör
megnevezését: iskolaigazgató
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Tiszanána Község
Önkormányzat

Zomba Körzeti
Intézményi Társulás
7172 Zomba,
Rákóczi u. 84.

2

teendõinek ellátása
(1 db 8 évfolyamos általános iskola és 3 db
tagóvoda)
Általános Iskola Tiszanána
Tiszanána-Kömlõ Általános Iskola és Óvoda
Heves megye,
3385 Tiszanána,
Hunyadi út 1.
Fõigazgató
Határozott idejû közalkalmazotti jogviszony.
Lf: Tiszanána-Kömlõ
Általános Iskola és
Óvoda
Intézményfenntartó
Társulásban szereplõ
intézmények vezetése,
szakmai ellenõrzése.
Intézményvezetés,
szakmai irányítás, ellenõrzés.

Körzeti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
7173 Zomba,
Rákóczi u. 84.
Fõigazgató
Lf: a többcélú oktatási
intézmény, (óvoda,
egységes - óvoda bölcsõde, általános iskola,
pedagógiai szakszolgálat, alapfokú mûvészetoktatási intézmény),
vezetése, irányítása.

3
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Pc: Önkormányzat Nemesszalók
9533 Nemesszalók,
Rákóczi u. 13.
Fõiskola, tanári v., legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., legalább 3–5 év
szakmai tapasztalat,
felhasználói szintû informatikai rendszerismeret, magyar
állampolgárság, büntetlen elõélet.
Elõny: Fõiskola, közoktatás-vezetõi szakvizsga, legalább 1–3 év
vgy.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 év pedagógusi szgy., pedagógus szakvizsga, vagy
azzal egyenértékû v.
Elõny: közoktatás-vezetõi szak.

ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 5 évre, 2015. július
31-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. május 10.
Pehi: 2010. június 30.
A pályázatot postai úton kell benyújtani. A borítékra kérjük írják
rá a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
1094/2010, valamint a munkakör
megnevezését: Tiszanána-Kömlõ
Általános Iskola és Óvoda
Fõigazgató
Csatolandó: szakmai ön., b., om.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozat, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
Pc: Tiszanána Község
Önkormányzat
3385 Tiszanána, Fõ út 108/1.
f: Dr. Tóth József polgármester
Telefon: (36) 566-002
www.tiszanana.hu
ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 2015. július 31-ig,
5 évre szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. május 17.
Pehi: 2010. július 15.
Csatolandó: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, om., b.
Pc: Zomba Körzeti Intézményi
Társulás, Szûcs Sándor elnök
7173 Zomba, Fõ tér 1.
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Egyéb vezetõ
1

Bajai Kistérségi
Családsegítõ és
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó
Társulás Társulási
Tanácsa

2

3

4

Bajai Kistérségi
Családsegítõ és
Gyermekjóléti
Szolgálat
6500 Baja,
Pokorny u. 1–3.
Igazgató
(magasabb vezetõ)
Lf: A családsegítõ és
gyermekjóléti szolgálat
Bácsbokod, Baja, Csávoly, Dávod, Dunafalva, Szeremle,
Hercegszántó, Rém,
Felsõszentiván települések közigazgatási területén mint mûködési
területen elvégzi a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és
feladatok ellátása szolgáltatásokat, így feladata a szolgálat irányítása,
de munkakörében foglalkoznia kell személyzeti-munkáltatói
feladatokkal is. A szolgálat munkájának irányítása társulási szinten
a szakszerû és törvényes mûködés, az
ésszerû és takarékos
gazdálkodás biztosítása.
A költségvetési szerv
egyszemélyi felelõs vezetõje. Gondoskodik az
intézmény munkatervének elkészítésérõl, irányítja és ellenõrzi annak
végrehajtását, ellenõrzi
a munkafegyelmet.
Részt vesz az intézmény feladatainak ellátásában, gondoskodik a
pedagógus közalkalmazottak képzésérõl, továbbképzésérõl. Dönt
az intézményen belül
felmerülõ hatásköri
vagy egyéb vitákban,

Büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,
felsõfokú szociális
alapvégzettség, pszichológus, pszichopedagógus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi
tanácsadó, szociális
igazgatásszervezõ oklevéllel rendelkezõ óvodapedagógus tanító,
tanár, nevelõ-tanár, pedagógiai elõadó,
gyógypedagógus, védõnõ, teológus, hittanár, hittantanár, jogász,
igazgatásszervezõ,
vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkezõ: pedagógus,
védõnõ. Legalább 5 év
felsõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat, és
az intézményben fennálló határozatlan idejû
kinevezés, vagy a vezetõ megbízással egyidejûleg felsõfokú
végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ
munkakörben történõ
határozatlan idõre
szóló kinevezés.
Elõny: szociális szakvizsga.

ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 5 évre, 2015. július
31-ig szól.
Ill: Kjt. szerint.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. május 14.
Pehi: 2010. június 30.
A pályázatot zárt borítékban postai úton kell benyújtani.
A borítékra kérjük írják rá a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: III. 15141/2010,
valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.
Csatolandó: om., szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,b., nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
A személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és mûködésük
feltételeirõl szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet alkalmazási
körébe tartozó munkakör, vezetõi,
magasabb vezetõi megbízás esetén
a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 15. §
(8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll
fenn.
Pc: Bajai Kistérségi Családsegítõ
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Elnöke
6500 Baja, Szentháromság tér 1.
f: Baja Város Aljegyzõje
Telefon: (79) 527-103
www.baja.hu
Bajai Kistérségi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa
fenntartja magának a jogot, hogy
a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A felhívásnak
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ha a döntést jogszabály
vagy egyéb szabályzat
nem utalja más szerv
hatáskörébe. Munkáltatója engedélyével képzéseken, továbbképzéseken vesz részt.
A családsegítõ szolgálat intézményegység
vezetése az intézményvezetõi beosztás ellátása mellett.

Erkel Gyula Újpesti
Zeneiskola

Erkel Gyula Újpesti
Zeneiskola
1042 Budapest,
Szt. István tér 21.
elsõ igazgatóhelyettes
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Lf: munkáját a többször módosított Munka
Törvénykönyve, a Kjt.
valamint a Közokt. tv.,
illetve a vonatkozó rendelet alapján köteles
végezni.

Erkel Gyula Újpesti
Zeneiskola
1042 Budapest,
Szt. István tér 21.
második igazgatóhelyettes
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Lf: munkáját a többször módosított Munka
Törvénykönyve, a Kjt.
valamint a Közokt.tv.,
illetve a vonatkozó rendelet alapján köteles
végezni.
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meg nem felelõ pályázatot a kiíró
érvénytelennek tekinti és azt nem
vonja elbírálás alá. Minden pályázó a saját kockázatára pályázik, a
kiíró semmilyen pályázói kárt
vagy a pályázat elkészítésével
kapcsolatosan esetlegesen felmerülõ pályázói költséget nem térít
meg. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden az elõbbiekben meghatározott feltételt
magára nézve kötelezõnek elfogad.
Felsõfokú képesítés,
magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
felsõfokú végzettsége
alkalmas legyen az
adott alapfokú mûvészetoktatási intézményben tanári állás
betöltésére.
Elõny: legalább 1–3 év
vgy., felhasználói szintû Ms Office (irodai alkalmazások), valamely
európai nyelv ismerete

ÁEI: a Pehi-t követõen, azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. június 1.
Pehi: 2010. június 30.
Pc: (postai vagy elektronikus
úton) Sillye Gergely részére
1042 Budapest, Szt. István tér 21.
illetve az ujpestizenede@startadsl.hu e-mail címen keresztül.
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Csongrádi Kistérség
Egyesített Alapfokú
Oktatási Intézménye
6640 Csongrád,
Dob u. 4-8.
Telefon: (63) 483-175

2

Csongrádi Kistérség
Egyesített Alapfokú
Oktatási Intézménye
Ének-Zenei Általános
Iskola tagintézmény
6640 Csongrád,
Szentháromság tér 14.
Tagintézmény-vezetõ

3
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Legalább felsõfokú v.,
5 év szgy.

ÁEI: 2010. augusztus 1.
A tagintézmény-vezetõi megbízás
5 évre szól.
Ill. p.: Kjt. szerint.
Pehi: 2010. május 7.
Pc: a pályázatot meghirdetõ intézmény címére.

Szakirányú (pedagógus) egyetemi v., legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus szakvizsga, vagy azzal
egyenértékû v., vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalása

ÁEI: 2010. augusztus 1.
A megbízás 5 évre, 2015. július
31-ig szól.
Pbhi: a KSzK honlapján (kozigallas.gov.hu) történõ megjelenést
követõ 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejárta utáni elsõ testületi ülésen.
Ill, p.: Kjt. szerint.
A pályázatot 3 példányban, zárt
borítékban „Intézményvezetõi pályázat” feltüntetésével kérjük benyújtani.
Csatolandó: 5 év szgy-t igazoló
szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, om., b., nyilatkozat a
pályázati anyag kezelésérõl az
adatvédelmi törvény figyelembevételével, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat
elbírálását nyílt vagy zárt ülésen
kívánja, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének.
Pc: Esztergom Város Polgármesteri Hivatala,
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Csongrádi Kistérség
Egyesített Alapfokú
Oktatási Intézménye
Gr. Széchenyi Általános Iskola és Diákotthon tagintézmény
6640 Csongrád,
Széchenyi u. 29.
Tagintézmény-vezetõ
Esztergom Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2500 Esztergom,
Széchenyi tér 1.
Telefon: (33) 542-000

Kõrösy László Középiskolai Kollégium,
Esztergom,
2500 Esztergom,
Szent István tér 6.
Telefon: (33) 400-005
Igazgató
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Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Pedagógus
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Cserháti Sándor
Mûszaki Szakképzõ
Iskola és Kollégium
8800 Nagykanizsa,
Ady E. u. 74/A
Telefon: (93) 313-010,
(93) 312-383
Fax: (93) 310-107
E-mail: cserhatiiskola@chello.hu

Gyengeáramú villamosmérnök, szakoktató

Felsõfokú v. illetve szakképesítés

Kollégiumi nevelõtanár

Felsõfokú v. (Kollégiumban szerzett pedagógiai
gyakorlat. Elõny: kompetencia alapú pedagógiai oktatásban szerzett
gyakorlat.)

ÁEI: 2010. augusztus 16.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. május 31.
Pehi: 2010. június 30.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.
Csatolandó: om., ön., b.
Pc: Johanidesz István igazgató
f: (93) 313-010

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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Egyéb
1

Cserháti Sándor
Mûszaki Szakképzõ
Iskola és Kollégium
8800 Nagykanizsa,
Ady E. u. 74/A
Telefon: (93) 313-010,
(93) 312-383
Fax: (93) 310-107
E-mail: cserhatiiskola@chello.hu

2

Gépészmérnök

3

Felsõfokú v.

4

ÁEI: 2010. augusztus 16.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. május 31.
Pehi: 2010. június 30.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Csatolandó: om., ön., b.
Pc: Johanidesz István igazgató
f: (93) 313-010
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét
A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és
gazdasági környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok
húzódnak meg. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos
Szerzõdés alapelvei csak néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás
tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a
gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv
széles körû nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai
megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens,
áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek
magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és
az európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami
alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció
„kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári
jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a
politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének
javításáért.
A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám
alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668,
338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ................................................................................
Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................................................
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.

9 772060 539004

10013

Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: Mátyásné dr. Patócs Andrea.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230.
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 Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
1394 Budapest, 62. Pf. 357 (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), valamint a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és a Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136,
fax: 321-5275).
2010. évi éves elõfizetési díj: 36 288 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 18 144 Ft áfával, egy példány ára 1335 Ft áfával.
HU ISSN 2060-5390
Formakészítés: Sprint Kft.
10.1372 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

