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gos számítógépes hálózati szolgáltatásainak összehangolt
fejlesztését, valamint az országos és nemzetközi hálózati
kapcsolatok, információs szolgáltatások elérését.

2. §
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: Fejlesztési Program) biztosítja a felsõ- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztõ helyek,
közgyûjtemények és más oktatási, tudományos és kulturális szervezetek információs infrastruktúrájának és orszá-

(1) A Magyar Tudományos Akadémia felel a Fejlesztési Program stratégiai fejlesztéséért és mûködtetéséért.
(2) A Fejlesztési Programot a Magyar Tudományos
Akadémia a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: Intézet) útján mûködteti.
(3) Az Intézet önállóan mûködõ és gazdálkodó, köztestületi költségvetési szerv, amelynek alapítója és irányító
szerve a Magyar Tudományos Akadémia.
(4) Az Intézet igazgatóját pályázat alapján öt évre,
a Programtanács véleményének ismeretében a Magyar Tudományos Akadémia elnöke bízza meg.
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3. §

(1) A Magyar Tudományos Akadémia elnökének a Fejlesztési Programmal kapcsolatos döntéseit a Programtanács készíti elõ.
(2) A Programtanács tagjai:
a) a Kormány által kijelölt hat személy,
b) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által kijelölt személy,
c) a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke
által kijelölt személy,
d) az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Bizottsága által kijelölt személy, valamint
e) a csatlakozó intézmények érdekképviseletét ellátó
társadalmi szervezetet képviselõ, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke által kijelölt személy.
(3) A Programtanács elnökét a Programtanács javaslata
alapján egyéves idõtartamra a Magyar Tudományos Akadémia elnöke bízza meg.
(4) A Programtanács
a) javaslatot tesz a Fejlesztési Program stratégiai fejlesztési tervére, éves szakmai tervére és költségvetésére,
b) javaslatot tesz az Intézet éves beszámolójának elfogadására,
c) véleményezi az Intézet éves pénzügyi beszámolóját,
d) a beérkezett pályázatok alapján javaslatot tesz az Intézet igazgatójának kinevezésére,
e) javaslatot tesz a Fejlesztési Program és hazai, nemzetközi szakmai szervetek közti együttmûködésre,
f) javaslatot tesz az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó hozzájárulás összegére,
g) javaslatot tesz az NIIF Program Felhasználói Szabályzatára, valamint
h) javaslatot tesz a Mûszaki Tanács tagjaira és elnökére.
(5) A Programtanács az ügyrendje alapján mûködik,
amelyet maga határoz meg. A Programtanács ügyrendjét
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke hagyja jóvá.
(6) A Programtanács tagjának megbízatása megszûnik
a tag halálával, lemondásával, valamint visszahívásával.
4. §
(1) A Programtanács mûszaki tanácsadó testülete
a Mûszaki Tanács.
(2) A Mûszaki Tanács tagjait és elnökét a Programtanács javaslata alapján a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke bízza meg.
(3) A Mûszaki Tanács az ügyrendje alapján mûködik,
amelyet maga határoz meg.
(4) A Mûszaki Tanács tagjának megbízatása megszûnik
a tag halálával, lemondásával, valamint visszahívásával.
5. §
(1) A Fejlesztési Program információs hálózatához
bármely felsõ- és közoktatási intézmény, kutató-fejlesztõ
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hely, közgyûjtemény és más oktatási, tudományos és kulturális szervezet csatlakozhat.
(2) A csatlakozó szerv és az Intézet szerzõdést köt,
amely tartalmazza
a) az igénybe vett információs szolgáltatások típusát és
minõségét,
b) a szolgáltatások igénybevételének technikai, pénzügyi és egyéb feltételeit, valamint
c) a csatlakozó szerv által a hálózati kapcsolódásért és
az igénybe vett szolgáltatásokért fizetendõ hozzájárulást.

6. §
(1) Az 1. §-ban meghatározott feladatok megvalósításához szükséges forrásokat és kiadásokat a Magyar Tudományos Akadémia fejezetében elkülönített intézményi elõirányzatként kell tervezni.
(2) Az Intézet költségvetési támogatása
a) az országos adatátviteli hálózatnak és szolgáltatásainak mûködtetésére, fejlesztésére, nemzetközi hálózati
kapcsolatok fenntartására,
b) hazai és nemzetközi együttmûködésekbõl fakadó kiadások, tagsági díjak fedezésére,
c) informatikai kutatások támogatására,
d) a Fejlesztési Program mûködési feltételeinek biztosítására,
e) az Intézet mûködési költségeinek fedezésére,
f) a tevékenységével összefüggõ szakmai rendezvények szervezésére, kiadványok megjelentetésére, valamint
g) hazai és nemzetközi rendezvényeken való részvétel
támogatására
használható fel.
(3) A Fejlesztési Program javára tett önkéntes befizetések közérdekû kötelezettségvállalásnak minõsülnek.

7. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján
lép hatályba.
(2) E rendelet 2. § (4) bekezdésében foglaltakat a jelen
rendelet hatálybalépésekor érvényes vezetõi kinevezés határozott idõtartamának lejártát, vagy más okból történõ
megszûnését követõen adott kinevezésekre kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépését követõ 60 napon belül
meg kell bízni a Programtanács új tagjait. A Programtanács új tagjainak megbízatásával egyidejûleg a korábbi tagok megbízatása megszûnik. Az új Programtanács megalakulását követõ 30 napon belül a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke megbízza a Mûszaki Tanács elnökét és
tagjait.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési
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Program mûködtetésérõl szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm.
rendelet és a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Felhasználói Szabályzatának közzétételérõl
szóló 20/2004. (VI. 21.) IHM rendelet.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Az oktatási és kulturális miniszter 16/2010. (III. 30.)
OKM rendelete
az érettségi és a szakmai vizsgák támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenõrzésének részletes
szabályairól
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló
2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 11. 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 és a szociális és
munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi
miniszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:
1. Az érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása
1. §
(1) A támogatást a közoktatási feladatot ellátó
a) helyi önkormányzatok, települési és területi kisebbségi önkormányzatok és azok jogi személyiségû társulásai,
a szakképzés-szervezési társulások (a továbbiakban
együtt: helyi önkormányzatok),
b) nem állami, nem helyi önkormányzati intézmények
fenntartói, ideértve a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 52. § (1) bekezdésének nyitó
szövegrészében meghatározott fenntartókat (a továbbiakban együtt: közoktatási humánszolgáltatók),
c) központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
[az a)–c) pont alattiak a továbbiakban együtt: fenntartó]
igényelhetik.
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(2) A támogatás a 2010. évben szervezett, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:
közoktatási törvény) 114. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott ingyenes középszintû érettségi vizsgák
után igényelhetõ a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel.
(3) A támogatás nem igényelhetõ
a) a felnõttoktatás nem nappali képzéseiben megtartott
vizsgái után,
b) a javítóvizsgák után, és
c) azon középszintû érettségi vizsgák után, amelyek
esetében az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) alapján az alábbi mentességek
közül bármelyik rögzítésre került:
ca) az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen,
valamint a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi
Tantárgyak Versenyén elért, meghatározott helyezés alapján a vizsgaszabályzat 60/B. § (3) bekezdése,
cb) elismert külföldi érettségi vizsga vonatkozásában
a vizsgaszabályzat 56/A. §-a,
cc) kötelezõ vizsgatárgy vizsgája alóli mentesítés tekintetében a közoktatási törvény 30. § (9) bekezdése,
cd) a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy érettségi
vizsgája alóli mentesítés tekintetében a vizsgaszabályzat
6. § (6) bekezdése.

2. §
(1) A támogatás a 2010. évben a fenntartó által mûködtetett középiskolában a középszintû érettségi vizsgák megszervezésével összefüggõ feladatok ellátására használható
fel.
(2) A támogatás két részletben kerül kifizetésre. Az elsõ
részlet támogatási elõleg, amelynek összege 1300 Ft/vizsga.
A támogatási elõleg igénylésének alapja a 2010. évi május–júniusi érettségi vizsgaidõszak vonatkozásában megjelölt 2010. március 16-ai regisztrációs napnak megfelelõ és
támogatható regisztrált vizsgák száma, továbbá a 2010. évi
október–novemberi vizsgaidõszakban várható érettségi
vizsgák becsült száma.
(3) A fenntartók a támogatás elsõ részletét az 1. számú
melléklet szerinti Középszintû érettségi vizsga fenntartói
összesítõ lapon igényelhetik 2010. április 15-éig a 8. §
(1)–(2) bekezdésében meghatározott módon.
(4) A támogatás második részletének alapja a 2010. évi
május–júniusi érettségi vizsgaidõszak vonatkozásában
a vizsgák lezárása után kimutatható tényleges vizsgaszám
és a 2010. évi október–novemberi érettségi vizsgaidõszak
vonatkozásában megjelölt 2010. szeptember 16-ai regisztrációs napnak megfelelõ és támogatható regisztrált vizsgák száma. A támogatás második részletét a fenntartók
a 2. számú melléklet szerinti Középszintû érettségi vizsga
fenntartói összesítõ lapon igényelhetik a 8. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott módon 2010. szeptember
20-áig. A támogatás második részlete iránti igénylés be-
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nyújtása azon – elsõ részletet igényelt – fenntartók esetében is kötelezõ, amelyek a 2010. évi október–novemberi
érettségi vizsgaidõszakban nem szerveznek érettségi vizsgát.
(5) A támogatás második részletének meghatározására – az elsõ részletként folyósított támogatás figyelembevételével – a 2010. évi május–júniusi érettségi vizsgaidõszak vonatkozásában a vizsgák lezárása után kimutatható
tényleges vizsgaszám és a 2010. évi október–novemberi
érettségi vizsgaidõszak vonatkozásában megjelölt 2010.
szeptember 16-ai regisztrációs napnak megfelelõ regisztrált vizsgák száma alapján kerül sor. Az egy érettségi vizsgára jutó támogatás teljes összegérõl 2010. november
16-áig az oktatásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közleményt jelentet meg a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.

3. §
(1) A határidõn belül beérkezett igénylések alapján megyénként és önkormányzatsorosan (az önkormányzat
KSH-kódjával, megnevezésével) külön-külön összesített
kimutatásokat intézményi bontásban, a Magyar Államkincstár regionális igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) az elsõ részlet tekintetében 2010. május 18-áig,
a második részlet tekintetében 2010. október 20-áig megküldi elektronikusan az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága (a továbbiakban:
OKM Támogatáskezelõ) részére. Az elõlegre vonatkozó
jogosultság elvesztésének tényét az Igazgatóság megállapítja, és az errõl készült kimutatást megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére.
(2) A támogatás megítélésének alapja „A kétszintû
érettségi vizsga adminisztrációs rendszere” elnevezésû,
az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által mûködtetett informatikai rendszerben a középiskolák által rögzített középszintû érettségi vizsgák száma. A támogatási igények megalapozottságának és jogszerûségének ellenõrzésére a megadott regisztrációs napok vonatkozásában az informatikai rendszerben regisztrált és e rendelet alapján támogatható középszintû érettségi vizsgák száma szolgál,
amely adatokat a Hivatal szolgáltat megyénként, fenntartói és intézményi bontásban, valamint fenntartói típusonként összesítve az Oktatási és Kulturális Minisztérium
(a továbbiakban: OKM) részére a május–júniusi vizsgaidõszak vonatkozásában 2010. április 6-áig, az október–novemberi vizsgaidõszak vonatkozásában 2010. október 1-jéig, a 2010. évi tényleges vizsgaszámok tekintetében 2010. november 30-áig. A miniszter gondoskodik arról, hogy a Hivatal által megküldött adatokat az OKM Támogatáskezelõ a beérkezés határidejétõl számított három
munkanapon belül megkapja.
(3) A fenntartók által igényelt vizsgaszámok adatai
a Hivatal által megküldött adatokkal összevetésre kerülnek, errõl az OKM Támogatáskezelõ jegyzéket készít,
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amelyben a fenntartó által lejelentett magasabb vizsgaszám esetén a Hivatal adatait kell irányadónak tekinteni.
Az OKM Támogatáskezelõ – az 1. § (1) bekezdésének
b)–c) pontjában meghatározott fenntartók tekintetében – fenntartónként, fenntartói típusonként és intézménysorosan készített összesítését, valamint az Igazgatóságok
kimutatásaiból készített, az önkormányzat KSH-kódját és
megnevezését is tartalmazó országos listát az elsõ részlet
vonatkozásában 2010. május 28-áig, a második részlet vonatkozásában pedig 2010. november 5-éig továbbítja a miniszternek, aki nyolc munkanapon belül dönt a támogatás
megítélésérõl.
(4) A miniszter a támogatásban részesített önkormányzatok 3. számú melléklet szerint összesített adatait utalványozás céljából az önkormányzat KSH-kódjának, megnevezésének és forintra kerekített támogatási összegének feltüntetésével az elsõ részlet tekintetében 2010. június
22-éig, a második részlet tekintetében 2010. november
22-éig papír alapon és elektronikus úton az ebr42 rendszerben is megküldi az Önkormányzati Minisztérium
(a továbbiakban: ÖM) részére. A támogatás folyósításáról
a Magyar Államkincstár a költségvetési törvény 5. számú
melléklet 11. pontja szerinti elõirányzat terhére az ÖM
utalványozása alapján az elsõ részlet tekintetében a 2010.
év július havi, a második részlet tekintetében a 2010. év
december havi nettó finanszírozás keretében gondoskodik. Amennyiben a támogatott elveszítette az elõlegre való
jogosultságát, az elõleg összegét 2010. november 22-éig
az ÖM részére utalványozás céljából megküldendõ önkormányzatsoros listában negatív számként kell szerepeltetni.
Az elõlegre vonatkozó jogosultság elvesztésének tényére
az OKM Támogatáskezelõ felhívja a miniszter figyelmét,
aki erre tekintettel hozza meg döntését.
(5) A miniszter a közoktatási humánszolgáltatók által
igényelt támogatásokhoz szükséges keretösszeget fenntartónként és intézménysorosan összesítve az Igazgatóságok
részére az elsõ részlet tekintetében 2010. július 15-éig,
a második részletét illetõen pedig 2010. december 10-éig
biztosítja a költségvetési törvény XX. Fejezet, 11. cím, 2.
alcím, 3. jogcímcsoport „Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás” elõirányzata terhére.
(6) 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 év végén pótelõirányzatként gondoskodik.
(7) A fenntartó a 2010. évi összesített tényleges vizsgaszámok alapján jogosult a támogatás végleges összegére.
Az összesített tényleges vizsgaszámokról a (3) bekezdésben meghatározottak alapján készített jegyzéket a miniszter 2010. december 31-éig megküldi az elszámolást kezelõ
szervnek. Az Igazgatóság mint elszámolást kezelõ szerv
az összesített tényleges vizsgaszámokat tartalmazó jegyzék figyelembevételével végzi el a fenntartók év végi elszámolásának felülvizsgálatát.
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2. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

6. §

4. §

(1) A határidõn belül beérkezett igénylések alapján
a megyénként és önkormányzatsorosan (az önkormányzat
KSH-kódjával és megnevezésével) külön-külön összesített kimutatásokat intézményi bontásban, az Igazgatóság
az elsõ részlet vonatkozásában 2010. május 7-éig, a második részlet tekintetében pedig 2010. november 3-áig megküldi elektronikusan az OKM Támogatáskezelõ részére.
Az elõlegre vonatkozó jogosultság elvesztésének tényét
az Igazgatóság megállapítja, és az errõl készült kimutatást
megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére. Az OKM
Támogatáskezelõ – az 1. § (1) bekezdésének b)–c) pontjában meghatározott fenntartók tekintetében – fenntartónként, fenntartói típusonként és intézménysorosan készített
összesítését, valamint az Igazgatóságok kimutatásaiból
készített, az önkormányzat KSH-kódját és megnevezését
is tartalmazó országos listát az elsõ részlet vonatkozásában
2010. május 21-éig, a második részlet vonatkozásában pedig 2010. november 10-éig továbbítja a miniszternek, aki
nyolc munkanapon belül dönt a támogatás megítélésérõl.
(2) A támogatási igények megalapozottságának és jogszerûségének ellenõrzéséhez a támogatást igénylõ fenntartó a 6. számú melléklet szerinti adatokat a 9. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott elszámoláshoz csatolja,
a 6. számú melléklet szerinti adatokat a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények megküldik az OKM Támogatáskezelõ részére is másolatban.
(3) A miniszter a támogatásban részesített önkormányzatok 7. számú melléklet szerint összesített adatait utalványozás céljából az önkormányzat KSH kódjának, megnevezésének és forintra kerekített támogatási összegének feltüntetésével elsõ részlet tekintetében 2010. június 22-éig,
a második részlet tekintetében 2010. november 22-éig papír alapon és elektronikus úton az ebr42 rendszerben is
megküldi az ÖM részére. A támogatás folyósításáról a Magyar Államkincstár a költségvetési törvény 5. számú melléklet 11. pontja szerinti elõirányzat terhére az ÖM utalványozása alapján az elsõ részlet tekintetében a 2010. év július havi, a második részlet tekintetében a 2010. év december havi nettó finanszírozás keretében gondoskodik.
Amennyiben a támogatott elvesztette az elõlegre vonatkozó jogosultságát, az elõleg összegét 2010. november
22-éig az ÖM részére utalványozás céljából megküldendõ
önkormányzatsoros listában negatív számként kell szerepeltetni.
(4) A miniszter a közoktatási humánszolgáltatók által
igényelt támogatásokhoz szükséges elõirányzatot fenntartónként és intézménysorosan összesítve a Magyar Államkincstár illetékes regionális igazgatóságai részére az elsõ
részlet tekintetében a 2010. július 15-éig, a második részlet tekintetében 2010. december 10-éig biztosítja a költségvetési törvény XX. Fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport „Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás” elõirányzata terhére.

(1) A támogatást a fenntartók igényelhetik az általuk
közoktatási feladatként ellátott, 2010. évben megszervezett, a közoktatási törvény 114. §-ában meghatározott ingyenes szakmai vizsgák lebonyolításához.
(2) A támogatható szakmai vizsgát szervezõ intézmény
köteles gondoskodni a következõ szakmai vizsgaidõszakban az elsõ javítóvizsgára, pótló vizsgára, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga befejezésére jelentkezõk számára a szakmai
vizsga megszervezésérõl. Az elsõ eredménytelen szakmai
vizsga napján az iskola tájékoztatja a tanulót a következõ
vizsgaidõszakra tervezett szakmai vizsgáról és a jelentkezéssel kapcsolatos kötelezettségekrõl.

5. §
(1) A támogatás két részletben kerül kifizetésre. Az elsõ részlet támogatási elõleg, amelynek összege
2000 Ft/szakmai vizsga. A támogatási elõleg igénylésének
alapja a 2010. évben a február–márciusi vizsgaidõszakban
szervezett és megkezdett, a május–júniusi vizsgaidõszak
szakmai vizsgájára jelentkezés alapján tervezett, az október–novemberi vizsgaidõszakban várható szakmai vizsgák összes száma.
(2) A fenntartók a támogatás elsõ részletét a 4. számú
melléklet szerinti Szakmai vizsga fenntartói összesítõ lap
kitöltésével igényelhetik 2010. április 9-éig a 8. §
(1)–(2) bekezdésében meghatározott módon.
(3) A támogatás második részletét a fenntartók
az 5. számú melléklet szerinti igénylõlapon igényelhetik
2010. október 4-éig a 8. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott módon.
(4) A támogatás második részletének meghatározására – az elsõ részletként folyósított támogatás figyelembevételével – a 2010. évben a február–márciusi és a május–júniusi vizsgaidõszakban szervezett és megkezdett,
továbbá az október–novemberi vizsgaidõszakban a szakmai vizsga elõkészítésérõl szóló jelentés alapján tervezett
szakmai vizsgák összes száma alapján kerül sor. Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe
történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006.
(II. 17.) OM rendeletben szereplõ szakképesítések szakmai vizsgáit 10%-kal magasabb támogatási összeg illeti
meg, mint az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003.
(XII. 27.) OM rendeletben szereplõ szakképesítések szakmai vizsgáit.
(5) Az egy szakmai vizsgára jutó támogatás teljes
összegérõl 2010. november 16-áig a miniszter közleményt
jelentet meg a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ
Hivatalos Értesítõben.
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(5) 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 év végén pótelõirányzatként gondoskodik.

3. Az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések
7. §
A támogatási igényhez csatolni kell a fenntartó 8. számú
melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik
a közoktatási 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 tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket.

4. Közös rendelkezések
8. §
(1) Az elsõ és második részletre vonatkozó igénylést
a) az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
fenntartók az Igazgatósághoz egy eredeti és egy hitelesített
másolati példányban, papír alapon, postai úton, valamint
elektronikusan,
b) az 1. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott
fenntartók egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban, papír alapon, postai úton, valamint elektronikus formában az OKM Támogatáskezelõ részére küldik meg.
Az elektronikus benyújtás kizárólag az OKM Támogatáskezelõ honlapján található, erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül történik. Minden támogatási
cél esetében – helyi önkormányzatok kivételével – mellékelni kell a 10. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy az igénylõ rendezett munkaügyi kapcsolatokkal
rendelkezik.
(2) A közoktatási humánszolgáltatók az OKM Támogatáskezelõ részére az igényléssel egyidejûleg megküldik
a fenntartó létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági bejegyzést vagy cégkivonatot és a fenntartó képviselõje aláírási címpéldányának másolatát.
(3) Az Igazgatóság és az OKM Támogatáskezelõ részérõl kizárólag azok az igénylések kerülnek felülvizsgá-
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latra és továbbításra, amelyeket az igénylõ elektronikus és
postai úton is határidõre megküldött. A második részletre
vonatkozóan az igénylés beküldésének elmulasztása esetén az igénylõ mindkét részletre elveszti támogatási jogosultságát.
(4) A benyújtott igényekre való jogosultságot az OKM
Támogatáskezelõ a helyszínen, továbbá a jogosultságot
igazoló dokumentumok bekérése útján is jogosult ellenõrizni.
(5) 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
feldolgozása során szükség esetén a beérkezéstõl számított
öt munkanapon belül, nyolc napos határidõvel hiánypótlásra hívja fel a támogatást igénylõt. Amennyiben az 1. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti fenntartó a felhívásnak nem
tesz eleget vagy nem megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt elutasítja és errõl értesíti a fenntartót. Amennyiben az 1. § b)–c) pontja szerinti fenntartó
a felhívásnak nem tesz eleget vagy nem megfelelõen teljesíti azt, az OKM Támogatáskezelõ a támogatási igényt elutasítja és errõl értesíti a fenntartót.
(6) Amennyiben a fenntartó az igénylési határidõt önhibáján kívül elmulasztotta, igazolási kérelmet nyújthat be
az elmulasztott határidõvel számított öt munkanapon belül. Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott igénylést is pótolni kell. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidõ jogvesztõ. Az 1. § (1) bekezdésének
a) pontjában meghatározott fenntartók esetén az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdését figyelembe véve, az 1. § (1) bekezdésének b)–c) pontjában
meghatározott fenntartók esetén az OKM Támogatáskezelõ a határidõig benyújtott igények szabályszerûségi felülvizsgálata során, szükség esetén a beérkezéstõl számított
öt munkanapon belül, nyolc napos 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 OKM Támogatáskezelõ a támogatási igényt elutasítja, és errõl értesíti a fenntartót és az OKM-et.

9. §
(1) A helyi önkormányzatok a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei 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. Ha a támogatást vagy annak egy részét
a fenntartó önkormányzat jogtalanul vette igénybe, azt
nem a megjelölt feladatra használta fel, vagy a támogatás
igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor
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a) év közben az Igazgatóságon keresztül az ÖM-nél haladéktalanul köteles lemondani a jogtalanul igénybe vett
összegrõl, mely esetben a már kiutalt összeg visszavonásra
kerül és a lemondásnak megfelelõen módosításra kerül
az elõirányzat,
b) év végi elszámolás esetén a jogosulatlan igénybevétel napjától számított, az Áht. 64/B. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelt összeget kell visszafizetnie.
(2) A közoktatási humánszolgáltatók esetében a támogatások elszámolása a 2010. évi normatív hozzájárulás és
támogatás elszámolása keretében történik. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes fenntartóknál és intézményeknél vezetett analitikus nyilvántartásokkal, szakmai
dokumentációval kell alátámasztani. Ha a támogatást vagy
annak egy részét a közoktatási humánszolgáltató jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a támogatás igényléséhez valótlan adatot
szolgáltatott, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) nem állami, nem önkormányzati
intézményfenntartók állami hozzájárulásának és támogatásának elszámolására, ellenõrzésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, különös tekintettel a Vhr. 16. §
(3) bekezdésére.
(3) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények számára nyújtott támogatás elszámolása és ellenõrzése a Vhr. 17/C. §-ában foglaltak szerint
történik. Az adatok valódiságát az egyes fenntartóknál,
illetve az intézményeknél vezetett analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani. Ha
a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta
fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó
mértékû támogatást vett igénybe, vagy a támogatások
igényléshez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani és a jogosulatlan
igénybevétel napjától számított, kamattal növelt összeget
visszafizetni.
(4) Amennyiben az e rendeletben foglalt feltételeknek
megfelelõ fenntartó 2010. május 15-éig az intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével, mûködtetésének szüneteltetésével összefüggõ dön-
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tést hoz, akkor az e rendeletben foglaltakat az (5)–(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(5) 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
a 2010. évi május–júniusi érettségi vizsgaidõszakban tett
érettségi vizsgák, illetve a szakmai vizsgák vonatkozásában a 2010. évi február–márciusi és május–júniusi vizsgaidõszakban tett tényleges szakmai vizsgák tekintetében jogosult a támogatási elõlegre.
(6) 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; ebben az esetben az igényléshez a 9. számú mellékletet
is csatolni kell. A megítélt támogatást a fenntartó által
a 2010. évi május–júniusi vizsgaidõszakban ténylegesen
megszervezett érettségi vizsgák, a február–március és május–júniusban ténylegesen megszervezett szakmai vizsgák
tekintetében a jogelõd intézmény fenntartója használhatja
fel az e rendeletben meghatározott támogatási célra; ebben
az esetben a támogatással a jogutód intézmény fenntartójának kell elszámolnia. Az e pontban foglalt közös nyilatkozatot a helyi önkormányzati fenntartók az Igazgatósághoz,
a közoktatási humánszolgáltatók az OKM Támogatáskezelõhöz nyújthatják be.
5. Záró rendelkezések
10. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2010. január 1-jét követõen szervezett érettségi és szakmai vizsgák tekintetében
kell alkalmazni.
(3) E rendelet 2012. október 31-én hatályát veszti.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Középszintû érettségi vizsga fenntartói összesítõ lap a támogatás elsõ részletének igényléséhez

Fenntartó neve:
Címe:
Elnök/Polgármester/képviselõ neve:
e-mail címe:

KSH kód*:
önkormányzat KSH kódja)

(*Intézményfenntartó társulás esetén a székhely

A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:
Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a bírósági végzés száma, ha van):
A megfelelõt kérjük aláhúzni!
Közoktatási intézmény
Sorszám

neve

OM azonosítója

1.

2.

3.

2010. évi május–júniusi
vizsgaidõszak

2010. évi október–novemberi
vizsgaidõszak

1.+ 2. összesen

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Adószám:

Beküldendõ egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai
úton és elektronikusan 2010. április 15-éig beérkezõen
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár regionális
igazgatósága
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az OKM Támogatáskezelõ
Igazgatósága Pályázatkezelési Önálló Osztály részére
1055 Bp., Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Érettségi vizsgák támogatása – elsõ részlet”
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
E rendelet
2010. évi október-no1. § (2)–(3) bekezdései vemberi érettségi vizsalapján támogatható
gaidõszakban
érettségi vizsgák szávárható – támogathama a 2010. március
tó –
16-ai regisztrációs nap
vizsgák száma
szerint

Dátum:
P. H.
14. szám

...........................................................................................
fenntartó képviselõjének neve és aláírása

14. szám

2. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Középszintû érettségi vizsga fenntartói összesítõ lap a támogatás második részletének igényléséhez
Fenntartó neve:
Címe:
Elnök/Polgármester/képviselõ neve:
e-mail címe:

KSH kód*:
önkormányzat KSH kódja)

(*Intézményfenntartó társulás esetén a székhely

A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:
Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a bírósági végzés száma, ha van):
A megfelelõt kérjük aláhúzni!
Sorszám

Közoktatási intézmény

1.

2.

3.

neve

2010. évi május–júniusi
vizsgaidõszak

2010. évi október–novemberi
vizsgaidõszak

1.+2. összesen

OM azonosítója

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Adószám:

Beküldendõ egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai
úton és elektronikusan 2010. szeptember 20-áig beérkezõen
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár regionális
igazgatósága
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az OKM Támogatáskezelõ
Igazgatósága Pályázatkezelési Önálló Osztály részére
1055 Bp., Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Érettségi vizsgák támogatása – második részlet”
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
E rendelet
E rendelet
1. § (2)–(3) bekezdése 1. § (2)–(3) bekezdése
alapján támogatható
alapján támogatható
érettségi vizsgák lezá- érettségi vizsgák szárása után kimutatható
ma
tényleges vizsgaszám
a 2010. szeptember
szerint
16-ai regisztrációs nap
szerint

Dátum:
P. H.
1521

...........................................................................................
fenntartó képviselõjének neve és aláírása
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3. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Összesítõ*
a 16/2010. (III. 30.) OKM rendeletben meghatározottak alapján
Költségvetési év: 2010.

Megye:

A támogatás kifizetésének üteme:
Támogatási összeg
(elsõ részlet)

Önkormányzat/intézményi társulás
KSH
kód

neve (településtípus nélkül)

általa fenntartott intézmény neve

Támogatható vizsgák
száma

Kifizetendõ
támogatási összeg
(Ft)

Támogatható vizsgák
száma

Kifizetendõ
támogatási összeg
(Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

* Elsõ körben csak az 1–5, második körben csak az 1–3 és az 6–7 oszlopok kitöltése szükséges!

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Sorszám

Támogatási összeg
(második részlet)

Budapest: 2010. .......................................................................
P. H.
...................................................................................
aláírás

14. szám

14. szám

4. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Szakmai vizsga fenntartói összesítõ lap
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. §-ában meghatározott ingyenes szakmai vizsgák lebonyolításához szükséges
támogatás elõlegének igényléséhez
A fenntartóra vonatkozó adatok:
Fenntartó neve:
Címe:
Elnök/Polgármester/képviselõ neve:
Adószám:
KSH kód*:
(*Intézményfenntartó társulás esetén a székhely önkormányzat KSH kódja)
A számlavezetõ bank neve:
Bankszámlaszám:

–

–

A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:
Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés száma, ha van):
A megfelelõt kérjük aláhúzni!
Sorszám

A közoktatási intézmény

neve

OM azonosítója

1.

2.

3.

4.

2010. február–március
hónapokban szervezett
szakmai vizsgák száma

2010. május–júniusi
szakmai vizsgák száma
(jelentkezés szerint)

2010. október–novemberi
szakmai vizsgák várható
száma

összes szakmai vizsga

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Beküldendõ 2010. április 9-éig egy eredeti és egy hitelesített
másolati példányban postai úton és elektronikusan
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár regionális igazgatósága részére
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az OKM
Támogatáskezelõ Igazgatósága Pályázatkezelési Önálló Osztály részére
1055 Bp., Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Szakmai vizsgák támogatása”
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Megye:

Dátum:
P. H.
...........................................................................................
fenntartó képviselõjének neve és aláírása
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5. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Szakmai vizsga fenntartói összesítõ lap
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. §-ában meghatározott ingyenes szakmai vizsgák lebonyolításához
szükséges támogatás igényléséhez
A fenntartóra vonatkozó adatok:

Megye:

Fenntartó neve:
Címe:
Elnök/Polgármester/képviselõ neve:

A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:
Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés száma, ha van):
A megfelelõt kérjük aláhúzni!

1993. évi LXXIX. törvény 114. §-ában meghatározott
ingyenes szakmai vizsgák száma

Az intézmény
Sorszám
neve

OM azonosítója

1.
2010.
február–márciu
s

2.
2010.
május–június

3.
2010.
október–novem
ber

4.
1.+2.+3.
összesen

Összes vizsgák száma
vizsgatípusonként**

R.

Folyósított támogatási elõleg
(Ft)

Ú.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Adószám:
KSH kód*:
(*Intézményfenntartó társulás esetén a székhely önkormányzat KSH kódja)
A számlavezetõ bank neve:
Bankszámlaszám:
–
–

Beküldendõ egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban
postai úton és elektronikusan 2010. október 4-éig
a) a helyi önkormányzatok esetén: Magyar Államkincstár regionális igazgatósága
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az OKM
Támogatáskezelõ Igazgatósága Pályázatkezelési Önálló Osztály
részére
1055 Bp., Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Szakmai vizsgák támogatása”
Az adatlap elérhetõ:
http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
Megjegyzés:**
R: a 37/2003. (XII. 27. ) OM rendelet szerinti,
Ú: az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti szakképesítések
szakmai vizsgái

Dátum:
P. H.
14. szám

...........................................................................................
fenntartó képviselõjének neve és aláírása

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

14. szám
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6. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Kimutatás a 2010. évi támogatott szakmai vizsgákról
Intézményfenntartó:
Intézmény neve:
Sorszám

A szakmai bizonyítvány betûjele,
sorszáma

OM azonosítója:
Törzslapszám (sikertelen,
nem befejezett,
de lebonyolított vizsga
esetén)

Vizsga típusa
Tanulói
azonosító szám

R

Kelt: ........................................., 2010. ...........................................................

.............................................
név, aláírás

Ú
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7. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Összesítõ*
a helyi önkormányzatoknak a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás folyósítására a 16/2010. (III. 30.) OKM rendeletben
meghatározottak alapján
Költségvetési év: 2010.

Megye:

A támogatás kifizetésének üteme:
Támogatási elõleg (elsõ részlet)
(2000 Ft/fõ/vizsga)

Önkormányzat/szakképzési társulás

KSH kód

1.

2.

neve (településtípus nélkül)

Kifizetendõ
Vizsgaszám
támogatási
(febr. tényleges+
elõleg (Ft) (4* ×
tervezett)
2000 Ft)

3.

4.

5.

Lemondás miatt
nettósításban
Összes 2010. évi
visszavont
vizsgaszám
összeg
(Ft)
6.

7.

Összes vizsgák száma
vizsgatípusonként
R

Ú

Ténylegesen
kifizetendõ
2010. évi összeg
(Ft)

8.

9.

10.

December
hónapban
utalandó
különbözet
(Ft)
11.

* Elsõ ütemben csak az 1–5. oszlopok kitöltése szükséges!

Budapest: 2010. ...................................................

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Sorszám

Második ütem

P. H.
...................................................................................
aláírás

14. szám

14. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
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8. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
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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14. szám

9. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Fenntartói Nyilatkozat
a jelen rendelet alapján támogatásban részesült fenntartó/intézmény jogutódlással történt megszûnésérõl*
(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)
Fenntartó megnevezése: ....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Alulírott ............................................................................................................................... polgármester/a fent nevezett
önkormányzati társulás elnöke büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a testület ........................... számú
határozatával az intézmény fenntartói jogát átadta/az intézményt jogutódlással megszüntette/az intézményt átszervezte1.
Fenntartói jog átadása esetén az átadást követõen a fenntartói jogokat gyakorolja:
A jogutód intézmény megnevezése:
Kelt: ................................., 2010. év .................. hó ........ nap
..........................................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási humánszolgáltató képviseletében
eljáró személy aláírása

P. H.

Fenntartói jog átadása esetén az átadást követõen a fenntartói jogokat gyakorló
............................................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási humánszolgáltató képviseletében
eljáró személy aláírása

P. H.

* Kitöltendõ, ha az igénylés idõpontjában az intézmény jogutóddal történõ megszûnésérõl már határozat született.
1
A megfelelõt kérjük aláhúzni.

14. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
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10. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Fenntartói Nyilatkozat
– a rendezett munkaügyi kapcsolatokról –
Fenntartó megnevezése: ....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Képviselõjének neve (aláírásra jogosult személy): ...........................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Alulírott, büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt intézmény az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-a értelmében rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
Kijelentem továbbá, hogy az intézménynek lejárt köztartozása nincs.
Kelt: ................................., .......... év .................. hó ......... nap

....................................................
képviselõ aláírása
P. H.

Az oktatási és kulturális miniszter 17/2010. (III. 30.)
OKM rendelete
egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenõrzésének részletes
szabályairól
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló
2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 12.
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az oktatási és
kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti
feladatkörömben eljárva – az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró önkormányzati miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § g) pontja szerinti feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével –
a következõket rendelem el:
1. Sajátos nevelési igényû tanulók
tankönyvtámogatása
1. §
(1) A támogatást a helyi önkormányzatok és a többcélú
kistérségi társulások, valamint a helyi kisebbségi önkor-

mányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok),
a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények
fenntartói – ideértve a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 52. § (1) bekezdésének bevezetõ rendelkezésében meghatározott fenntartókat –
(a továbbiakban: közoktatási humánszolgáltatók) valamint a költségvetési törvény 16. § (1) bekezdése szerint
a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási
intézmények fenntartói (a továbbiakban együtt: fenntartó)
igényelhetik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 10. § (4) bekezdése, 121. §
(1) bekezdés 29. a) vagy 29. b) pontja alapján meghatározott sajátos nevelési igényû tanulók után a fenntartásukban
lévõ – a szakiskolák kivételével – közoktatási intézmények 1–13. évfolyamain, szakiskolák esetében pedig
9–10. évfolyamain és a szakképzési évfolyamokon a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók statisztikai létszáma alapján, a következõ szempontok figyelembevételével:
a) értelmi fogyatékos tanulók esetében elsõsorban kis
példányszámú tankönyvek beszerzésére és differenciált
tankönyvvásárlás támogatására,
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és
súlyos rendellenességével küzdõ, a megismerõ funkciók
vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem
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vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzdõ tanulók esetében elsõsorban kis példányszámú tankönyvek beszerzésére és differenciált tankönyvvásárlás támogatására,
c) vakok kispéldányszámú, pontírásos és hangos tankönyvei, digitalizált tananyagai elõállításának támogatására a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 23/2004.
(VIII. 27.) OM rendelet 22. § (13) bekezdése alapján.
A támogatás igénylésének alapja legfeljebb a tankönyvrendelésben szereplõ végösszegnek a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 17. 2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása cím a)–b) pontja alatti normatív hozzájárulások fajlagos összegével csökkentett különbözete.
(2) A támogatást a fenntartók az 1. számú, 2. számú és
3. számú melléklet szerinti adatlapokon igényelhetik a sajátos nevelési igényû tanulók 2010/2011. tanévi becsült
létszáma alapján. Az igényléshez csatolni kell továbbá
a 20. §-ban foglaltak szerinti 26. számú mellékletben foglalt nyilatkozatot. A vak tanulók tankönyveinek igénylése
esetén a támogatást általános iskolai oktatásban részesülõ
tanulók esetében az elõállító intézmény fenntartója igényelheti a 3. számú melléklet alapján, a megrendelést igazoló dokumentum és az árajánlat egyidejû csatolásával.
Amennyiben a tankönyvek biztosítása a tankönyvpiac
rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: a tankönyvpiac rendjérõl szóló törvény) 8/D. §-a szerint közremûködõ Szövetség útján történik, úgy az igénylés alapja a megrendelést igazoló dokumentum és a Szövetség által kiállított árajánlat. A támogatás igénylését
a fenntartók 2010. július 1-jéig nyújthatják be a 21. §
(1) bekezdése szerint.
(3) A Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve
(a továbbiakban: Igazgatóság) a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését követõen 2010. július 30-ig egy eredeti és egy másolati példányban megküldi az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelõ), egy eredeti példány
az Igazgatóságnál marad. Amennyiben a fenntartó a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen
teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt elutasítja
és errõl 2010. július 30-ig értesíti a fenntartót. Az Igazgatóság az elutasításra került fenntartók megnevezését és
az elutasítás okát tartalmazó listát 2010. július 30-ig szintén megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére.
(4) Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését 2010.
szeptember 15-ig a helyi önkormányzatok, a közoktatási
humánszolgáltatók, valamint a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és
elektronikus formában megküldi az Oktatási és Kulturális
Minisztérium (a továbbiakban: OKM) részére. A közoktatási humánszolgáltatók igényeinek a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) általi teljesítéséhez
az egyenkénti finanszírozási adatokat az e bekezdésben
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foglalt idõpontban az OKM Támogatáskezelõ elektronikus formában megküldi az OKM-nek.
(5) A támogatásról az OKM delegáltjaiból álló 3 tagú
döntés-elõkészítõ bizottság 2010. szeptember 25-ig tesz
javaslatot az oktatásért felelõs miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A miniszter a formai követelményeken túl
az összesített igények, valamint az (1) és (2) bekezdésben
foglalt rendelkezéseknek való megfelelés figyelembevételével dönt a támogatás fenntartónkénti, valamint intézményenkénti mértékérõl, amelyet az OKM honlapján 2010.
október 8-ig közzétesz. A támogatás megítélésérõl
az OKM Támogatáskezelõ írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat a döntést követõ 8 napon belül.
(6) A támogatást elnyert önkormányzatok összesített
adatait az OKM 2010. október 20-ig utalványozás céljából
az önkormányzat KSH-kódjának, megnevezésének és
a forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével
nyomtatott és elektronikus úton az ebr42 rendszerben is
megküldi az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: ÖM) részére. A támogatás folyósításáról az ÖM utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény
5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti forrás terhére
a 2010. év november havi nettó finanszírozás keretében
gondoskodik.
(7) A támogatást elnyert közoktatási humánszolgáltatók egy összegû finanszírozásához a szükséges fedezetet,
valamint a finanszírozási adatokat az OKM 2010. november 15-ig biztosítja az Igazgatóság részére. A támogatásra
jogosult központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények támogatásáról az OKM a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirányzat
terhére gondoskodik év végén pótelõirányzatként.

2. Felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása
2. §
(1) A támogatást a fenntartók igényelhetik a fenntartásukban lévõ szakiskolákban a 2009/2010. tanév, valamint
a 2010/2011. tanév naptári hónapjaiban a felzárkóztató oktatásban részt vevõ tanulók létszáma alapján.
(2) A támogatás kizárólag a szakiskolában a Kt. 27. §
(8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt
vevõ tanulók után igényelhetõ a szakképzésbe történõ bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a tanulói képességek fejlesztését
szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a felzárkóztató
oktatás elméleti képzéséhez a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 15. pontjában megfogalmazottak szerint.
(3) A (2) bekezdésben foglalt támogatás csak a nappali
rendszerû iskolai oktatás munkarendje szerint oktatott tanulók után igényelhetõ.
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(4) A támogatás igénylésének alapja a 2009/2010. tanév nyitó, 2009. október 1-jei közoktatási statisztikai tényleges létszáma, valamint a 2010/2011. tanév nyitó, 2010.
október 1-jei közoktatási statisztikai tényleges létszáma.
(5) A normatív támogatás összege 8 000 Ft/hó/fõ.
Az igénylõlapon a (4) bekezdés szerinti létszámadatot, valamint a félévi részlet alapjául szolgáló havi létszámadatok
matematikai átlagát kell feltüntetni. A tanulók átlaglétszám-számításánál törtszám esetén a létszámot mindig
(egy fõre) felfelé kerekítve kell figyelembe venni.
(6) Az igénylõ a támogatás iránti igényét az 1. számú
melléklet benyújtásával, valamint a 2010. évi elsõ részlet
igénylését a 4. számú melléklet szerint a 2009/2010. tanév
tárgyhónapjainak létszámadatai alapján 2010. május 5-ig,
a második részlet igénylését az 5. számú melléklet szerint
a 2009/2010. tanév, valamint a 2010/2011. tanév tárgyhónapjainak létszámadatai alapján 2010. október 5-ig igényelheti a 21. § (1) bekezdése szerint.
Az igényléshez csatolni kell továbbá a 20. §-ban foglaltak szerinti 26. számú mellékletben foglalt nyilatkozatot.

3. §
(1) A 2. § szerint a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket az Igazgatóság a hiánypótlást
követõen az elsõ részlet tekintetében 2010. június 1-jéig,
a második részlet tekintetében a hiánypótlást követõen
2010. november 1-jéig egy eredeti és egy másolati példányban megküldi az OKM Támogatáskezelõnek, egy
eredeti példány az Igazgatóságnál marad. Amennyiben
a fenntartó a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget,
vagy nem megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt elutasítja és errõl az elsõ részlet tekintetében
2010. június 1-jéig, a második részlet tekintetében 2010.
november 1-jéig értesíti a fenntartót. Az Igazgatóság az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás
okát tartalmazó listát az elsõ részlet tekintetében 2010. június 1-jéig, a második részlet tekintetében 2010. november
1-jéig megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére.
(2) Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését az elsõ
részlet tekintetében 2010. július 1-jéig, a második részlet
tekintetében 2010. november 15-ig a helyi önkormányzatok, a közoktatási humánszolgáltatók, valamint a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi
az OKM részére. A közoktatási humánszolgáltatók igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez az egyenkénti finanszírozási adatokat az e bekezdésben felsorolt idõpontok
esetében az OKM Támogatáskezelõ elektronikus formában megküldi az OKM-nek. Az igénylésekben megjelölt
létszám szerinti támogatás mértékérõl az OKM Támogatáskezelõ írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat és
az Igazgatóságokat. Az OKM a szakiskolákat érintõ támo-
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gatásról és annak mértékérõl fenntartónként és intézményenként tájékoztatja a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot (a továbbiakban: SZMM).
(3) Az OKM az elsõ részlet tekintetében 2010. július
20-ig, a második részlet tekintetében november 20-ig megküldi az önkormányzati fenntartók tekintetében az OKM
Támogatáskezelõ által megküldött igénylõlapok összesített adatait, az önkormányzat KSH-kódja, megnevezése és
a forintra kerekített összeg feltüntetésével nyomtatott és
elektronikus úton az ebr42 rendszerben is az ÖM részére
utalványozás céljából, valamint a közoktatási humánszolgáltatók finanszírozási adatait folyósítás céljából a Kincstárnak.
(4) Az ÖM utalványozása alapján a támogatás folyósításáról a Kincstár gondoskodik a költségvetési törvény
5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti elõirányzat terhére, az elsõ részlet tekintetében a 2010. év augusztus havi,
a második részlet tekintetében a 2010. év december havi
nettó finanszírozás keretében.
(5) A közoktatási humánszolgáltatók részére megítélt
támogatás folyósításáról az OKM által biztosított keretösszeg, valamint a finanszírozási adatok ismeretében
az Igazgatóság az elsõ részlet tekintetében 2010. év augusztus 15-ig, a második részlet tekintetében 2010. december 15-ig gondoskodik. A támogatásra jogosult központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények támogatásáról az OKM az év végén pótelõirányzatként gondoskodik.

3. Iskolai gyakorlati oktatás támogatása
a szakközépiskola tizenegy–tizenkettedik évfolyamán
4. §
(1) A támogatást a fenntartók igényelhetik a 2009/2010.
tanév január 1-jétõl június 30-ig, valamint a 2010/2011. tanév szeptember 1-jétõl december 31-ig tartó naptári hónapjaiban, a szakközépiskolákban vagy szakközépiskolai tevékenységet ellátó intézményegységben, tagintézményben
a tizenegy–tizenkettedik évfolyamon folyó, nappali oktatás
munkarendje szerint szervezett szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vevõ tanulók után.
Ahol a kilencedik évfolyamon nyelvi elõkészítõ oktatás
vagy két tanítási nyelvû oktatás folyik, ott a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelõen a szakközépiskola tizenkettedik–tizenharmadik évfolyamán tanulók gyakorlati
oktatásához igényelhetõ a hozzájárulás.
(2) A támogatás elosztásának alapja az (1) bekezdésben meghatározott intézményben, intézményegységben,
tagintézményben a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 16.1.1. pontjában meghatározott feltételek szerint,
a szakközépiskola pedagógiai programjában meghatározott, a Kt. 29. § (1) bekezdése szerinti szakmai orientációs
gyakorlati oktatásban részt vevõ tizenegy–tizenkettedik
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évfolyamos tanulók 2010. február 15-ei, valamint 2010.
szeptember 15-ei létszáma.
(3) A támogatási igény kizárólag abban az esetben
nyújtható be, ha a pedagógiai programban meghatározott
szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel
és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben meghatározott Országos Képzési Jegyzékben
elõírt évfolyamoknál eggyel kevesebb, tehát a szakközépiskolák kilenc–tizenkettedik évfolyamain – a költségvetési
törvény 3. számú mellékletének 16.1.1. pontjában rögzítetteket is figyelembe véve – végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe a szakképzésrõl
szóló 1993. évi LXXVI. törvény 11. § (1) bekezdése alapján beszámításra kerül.
(4) A fenntartó a támogatási igényt a 21. § (1) bekezdése alapján az 1. számú melléklet, a 7. számú melléklet,
a 8. számú melléklet és a 26. számú melléklet szerinti adatlap megküldésével
a) az I. részlet tekintetében 2010. január 1-jétõl 2010
június 30-ig terjedõ idõszakra legkésõbb 2010. április
15-ig nyújthatja be,
b) a II. részlet tekintetében 2010. szeptember 1-jétõl
2010. december 31-ig terjedõ idõszakra legkésõbb 2010.
szeptember 20-ig nyújthatja be.
(5) A (4) bekezdésben foglalt adatlapokon kívül két
eredeti és egy hitelesített másolati példányban nyomtatott
formában, valamint a tanulói azonosítókat tartalmazó
CD-t két példányban be kell nyújtani:
a) a 2010. február 15-én a tizenegyedik–tizenkettedik
évfolyamon szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vevõ tanulók tanulói azonosító
számairól készített listát,
b) a 2010. szeptember 15-én a tizenegyedik–tizenkettedik évfolyamon szakmai orientáció és szakmacsoportos
gyakorlati oktatásban részt vevõ tanulók tanulói azonosító
számairól készített listát,
c) mindkét részletet tekintve intézményi nyilatkozatot
arról, hogy a kilenc–tizenkettedik évfolyamokon végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és
szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe beszámításra kerül, a pedagógiai programban meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékben elõírt évfolyamoknál eggyel kevesebb
lesz.
(6) A támogatás felhasználható 2010. január 1-jétõl
2010. június 30-ig, 2010. szeptember 1-jétõl 2010. december 31-ig, valamint a 2010. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2011. június 30-ig az alábbiakra:
a) a szakmai orientációhoz és szakmacsoportos gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó mûködési jellegû kiadások
(személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok,
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dologi kiadások, egyéb mûködési célú kiadások) fedezésére, valamint
b) olyan tevékenység finanszírozására, amely a gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a tanulói képességek
fejlesztését szolgálja, továbbá új vagy a korábbinál mûszaki, technikai szempontból korszerûbb tárgyi eszközök létrehozására irányul, illetve a meglévõ tárgyi eszközök mûszaki, technikai paramétereinek korszerûsítését valósítja
meg (fejlesztés).

5. §
(1) Az Igazgatóság a 4. § alapján benyújtott támogatási
igényeket egy eredeti és egy másolati példányban, valamint a tanulói azonosítókat tartalmazó CD-t egy példányban az I. részlet tekintetében 2010. május 14-ig, valamint
a II. részlet tekintetében 2010. október 15-ig továbbítja
az OKM Támogatáskezelõ részére.
(2) Az OKM Támogatáskezelõ a benyújtott igények
e rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelését megvizsgálja, és ezt követõen a tanulói azonosítókat tartalmazó listákat elektronikus rendszerébõl lekérdezve elektronikus formában átadja az Oktatási Hivatalnak (a továbbiakban: OH) ellenõrzésre. Az OH a vizsgálat eredményérõl
az OKM Támogatáskezelõt 5 napon belül elektronikus
formában értesíti. Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott igénybejelentések és az OH vizsgálatának eredménye
alapján elkészített összesítõ jelentését helyi önkormányzatok, közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények szerinti
bontásban, összesítve, nyomtatott és elektronikus formában az I. részlet tekintetében 2010. június 3-ig, a II. részlet
tekintetében 2010. november 3-ig megküldi az OKM részére.
(3) A támogatás az e rendeletben foglalt feltételeknek
megfelelõ intézményfenntartók között, a 2010. január
1-jétõl 2010. június 30-ig, valamint 2010. szeptember
1-jétõl 2010. december 31-ig, a tizenegyedik–tizenkettedik évfolyamon szakmai orientáció és szakmacsoportos
gyakorlati oktatásban részt vevõ tanulók 2010. február
15-ei, valamint 2010. szeptember 15-ei létszáma alapulvételével kerül elosztásra. Az egy tanulóra, egy hónapra jutó
támogatás összege maximum 1000 Ft.
(4) A javaslatot a támogatásban részesülõ fenntartók
támogatási összegére vonatkozóan az OKM készíti el
az 5. § (2) bekezdés szerint ellenõrzött és az OKM Támogatáskezelõ által megküldött lista alapján, amely az I. részlet tekintetében 2010. június 10-ig, a II. részlet tekintetében 2010. november 10-ig kerül felterjesztésre a miniszternek. A támogatásban részesülõ fenntartókat megilletõ
támogatási összegrõl a miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint a 4. § (4)–(5) bekezdésekben foglalt rendelkezéseknek való megfelelés
figyelembevételével az I. részlet tekintetében 2010. június
15-ig, a II. részlet tekintetében 2010. november 15-ig dönt.
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A döntés eredményérõl az OKM Támogatáskezelõ a döntést követõ 8 napon belül postai úton értesíti a fenntartókat. A kedvezményezettek megnevezését és az elnyert támogatás intézményenkénti összegét az OKM honlapján is
közzé kell tenni.
(5) A támogatásban részesített helyi önkormányzatok
összesített adatait az OKM az I. részlet tekintetében 2010.
június 30-ig, a II. részlet tekintetében 2010. november
30-ig utalványozás céljából az önkormányzat KSH kódjának, megnevezésének és forintra kerekített támogatási
összegnek a feltüntetésével megküldi nyomtatott és elektronikus úton az ebr42 rendszerben is az ÖM részére. A támogatás folyósításáról az ÖM utalványozása alapján
a Kincstár az I. részlet tekintetében a 2010. augusztus havi
nettó finanszírozás, a II. részlet tekintetében a 2010. december havi nettó finanszírozás keretében, az OKM által
kiszámított támogatási összegeket tartalmazó adatok alapján intézkedik.
(6) A támogatásban részesített közoktatási humánszolgáltatók egyösszegû – az I. részlet tekintetében hat jogosultsági hónapot, a II. részlet tekintetében négy jogosultsági hónapot figyelembe vevõ – finanszírozásához a fedezetet az OKM az Igazgatóság részére az I. részlet tekintetében 2010. július 15-ig, a II. részlet tekintetében 2010. december 15-ig biztosítja.
(7) 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 év végén pótelõirányzatként gondoskodik.

4. Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany
János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának
és a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Kollégiumi Programjának támogatása
6. §
(1) A támogatást igényelhetik a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában (a továbbiakban: AJKSzP) részt vevõ
azon középiskolai kollégiumok, vagy kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézmények,
(a továbbiakban együtt: intézmények), melyek a 2007. évben vagy a 2008. évben meghirdetett intézményi pályázatokon elnyerték a jogot az AJKSzP mûködtetésére,
a 2009/2010. tanévben már mûködtették az AJKSzP-t, valamint a 10. számú mellékletben foglalt szándéknyilatkozat aláírásával vállalják, hogy partneri együttmûködést
valósítanak meg az intézményi pályázatok alapján
az AJKSzP mûködtetésére jogosult szakiskolákkal, szakiskolai intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézményekkel.
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(2) Az intézmények fenntartói kötelesek az intézmény
alapító okiratában, valamint az intézmény helyi pedagógiai programjában az AJKSzP-t mint a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségét szolgáló tevékenységet szerepeltetni.
(3) A támogatásra való jogosultság feltétele a Programmal kapcsolatosan az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézettel
(a továbbiakban: OFI) a 2009/2010. tanév vonatkozásában
kötött szerzõdésben foglaltaknak való megfelelés. Ebbe
beleértendõ a forrás felhasználásáról készített szakmai és
pénzügyi beszámoló, valamint a vállalt feladatok megvalósulásáról készített független monitori jelentés elfogadása.
(4) A támogatásra való jogosultság további feltétele,
hogy az AJKSzP-ba a 2007/2008. és a 2008/2009. tanévben bekapcsolódott kollégiumok a 2010/2011. tanév során
két alkalommal az intézményben jó eredménnyel alkalmazott pedagógiai gyakorlatok átadása céljából munkakonferenciát szerveznek, melynek keretében hospitálási lehetõséget biztosítanak a régió érdeklõdõ kollégiumai számára.
(5) A kollégiumi fenntartó által elnyerhetõ támogatás
összege a 2010/2011. tanévre legfeljebb 350 000 Ft/fõ/év.
Egy évfolyamon maximálisan 25 fõ után vehetõ igénybe
támogatás.
(6) A támogatás a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet
[a továbbiakban: 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet] 6. számú
mellékletében meghatározott tevékenységekre, emberi erõforrásokkal kapcsolatos költségekre, a célcsoport számára
biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítõ szakmai szolgáltatás nyújtására fordítható.
A 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 6. számú mellékletében
meghatározott kiemelt tevékenységeket a szakiskola és a kollégium egyaránt köteles megvalósítani.
(7) A 2009/2010. tanévben az AJKSzP-ban részt vett
kollégiumok fenntartói az AJKSzP továbbfolytatásához
szükséges támogatás igénylése érdekében az igénylési dokumentációt 2010. június 15-ig nyújthatják be a 21. §
(1) bekezdése alapján. Az igénylési dokumentáció részei:
a) az 1. számú melléklet, a 9. számú melléklet és
a 10. számú melléklet,
b) a szakiskolák által elkészítendõ, az érintett kollégium ellenjegyzésével készült, a 2009/2010. tanévrõl szóló
szöveges elemzés,
c) a 20. §-ban foglaltak szerinti 26. számú melléklet.
(8) Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlást követõen
2010. július 9-ig egy eredeti és egy másolati példányban
megküldi az OFI részére. A hiánypótlások elbírálásáról és
a nem továbbított igénylésekrõl az Igazgatóság 2010. július 9-ig értesíti a fenntartót.
7. §
(1) A 6. § alapján benyújtott igénylések szerinti támogatásról az OKM, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdek-
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védelmi Szövetség, az Arany János Tehetséggondozó
Program Intézményeinek Egyesülete, valamint az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Esélyegyenlõségi Igazgatóságának delegáltjaiból álló 5 fõs döntés-elõkészítõ bizottság a 6. § (3) és (7) bekezdésében foglaltak alapján
2010. július 30-ig tesz javaslatot a miniszternek. A döntés-elõkészítõ bizottság a jelen rendelet keretei között ügyrendjét maga állapítja meg.
(2) A miniszter formai követelményeken túl az összesített igények, valamint a 6. §-ban foglalt rendelkezéseknek
való megfelelés figyelembevételével dönt a támogatás
megítélésérõl és azt az OKM honlapján 2010. augusztus
16-ig közzéteszi. A támogatás megítélésérõl az OFI írásban tájékoztatja az igénylést benyújtó kollégiumokat, azok
fenntartóit és az Igazgatóságokat a döntést követõ 8 napon
belül.
(3) A támogatást elnyert fenntartó és a támogatásban
részesülõ intézmény vállalja, hogy az OFI-val legkésõbb
2010. szeptember 15-ig szerzõdést köt.
(4) Az utalványozás kezdeményezésének feltétele,
hogy a támogatást elnyert fenntartó és a támogatásban részesülõ intézmény a (3) bekezdés szerinti szerzõdést megköti. Az AJKSzP-ban részt vevõ, a támogatást elnyert azon
helyi önkormányzatok összesített adatait, amelyek
a (3) bekezdés szerinti szerzõdést megkötötték, az OKM
2010. szeptember 20-ig utalványozás céljából az önkormányzat KSH-kódja, megnevezése és a forintra kerekített
összeg feltüntetésével megküldi nyomtatott és elektronikus formában az ebr42 rendszerben is az ÖM részére.
Az ÖM utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési
törvény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti elõirányzat terhére a 2010. év október havi nettó finanszírozás keretében intézkedik a folyósításról.

14. szám

tatási intézménybe, vagy a sikeres belépést a munka világába.
(3) A kollégiumi fenntartó által elnyerhetõ támogatás
összege legfeljebb 330 000 Ft/fõ a 2010. január 1.–2010.
december 31-i idõszakra.
(4) A támogatás a miniszter által közleményben kiadott, a szakmai, tartalmi kereteket meghatározó, az Oktatási Közlöny 2005. évi XLIX. évfolyam 4/1. számában
közzétett pedagógiai programról szóló közlemény, valamint a 2010/2011. tanévre esõ idõszakban a 46/2001.
(XII. 22.) OM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott tevékenységekre, emberi erõforrásokkal kapcsolatos
költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra
és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítõ szakmai
szolgáltatás nyújtására fordítható.
(5) A 2009/2010. tanévben az AJKP-t megvalósító kollégiumok fenntartói az AJKP-ban részt vevõ felsõbb évfolyamos tanulók számára nyújtandó többletfeladatok megvalósításához szükséges támogatás igénylése érdekében
az igénylési dokumentációt 2010. április 16-ig nyújthatják
be a 21. § (1) bekezdése alapján. Az igénylési dokumentáció részei:
a) az 1. számú melléklet, a 11. számú melléklet és
a 12. számú melléklet,
b) a 20. §-ban foglaltak szerinti 26. számú melléklet.
(6) Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlást követõen
2010. április 30-ig egy eredeti példányban megküldi
az OFI részére. A hiánypótlások elbírálásáról és a nem továbbított igénylésekrõl az Igazgatóság 2010. április 30-ig
értesíti a fenntartót.

9. §
8. §
(1) A támogatást a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany
János Kollégiumi Programjában (a továbbiakban: AJKP)
részt vevõ azon középiskolai kollégiumok, vagy kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézmények (a továbbiakban együtt: intézmények) igényelhetik
a tizedik–tizenharmadik évfolyamos tanulóik után, amelyek az OKM által meghirdetett intézményi pályázaton elnyert jog alapján a 2009/2010. tanévben mûködtetik
az AJKP-t.
(2) Az AJKP-t mûködtetõ intézmények vállalják, hogy
a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-ában meghatározott és a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 5. számú mellékletében rögzített követelmények szerint szervezik meg
a tanulók nevelését, oktatását. Az intézmények egyúttal
vállalják, hogy az AJKP célcsoportjához tartozó meghatározott számú tanulót középiskolában, nappali rendszerû iskolai oktatásban érettségi bizonyítványhoz segítik, támogatják az érettségi utáni továbbtanulást valamely felsõok-

(1) A 8. § alapján benyújtott igénylések szerinti támogatásról az OKM, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany János Tehetséggondozó
Program Intézményeinek Egyesülete, valamint az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Esélyegyenlõségi Igazgatóságának delegáltjaiból álló 5 fõs döntés-elõkészítõ bizottság a 8. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 2010.
május 12-ig tesz javaslatot a miniszternek. A döntés-elõkészítõ bizottság a jelen rendelet keretei között ügyrendjét
maga állapítja meg.
(2) A miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint a 8. §-ban foglalt rendelkezéseknek való megfelelés figyelembevételével dönt a támogatás
megítélésérõl és azt az OKM honlapján 2010. május 25-ig
közzéteszi. A támogatás megítélésérõl az OFI írásban tájékoztatja az igénylést benyújtó kollégiumokat, azok fenntartóit és az Igazgatóságokat a döntést követõ 8 napon belül.
(3) A támogatást elnyert fenntartó és a támogatásban
részesülõ intézmény vállalja, hogy az OFI-val legkésõbb
2010. június 15-ig szerzõdést köt.
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(4) Az utalványozás kezdeményezésének feltétele,
hogy a támogatást elnyert fenntartó és a támogatásban részesülõ intézmény a (3) bekezdés szerinti szerzõdést megköti. A Programban részt vevõ, a támogatást elnyert azon
helyi önkormányzatok összesített adatait, amelyek
a (3) bekezdés szerinti szerzõdést megkötötték, az OKM
2010. június 20-áig utalványozás céljából az önkormányzat KSH-kódja, megnevezése és a forintra kerekített
összeg feltüntetésével megküldi nyomtatott és elektronikus úton az ebr42 rendszerben is az ÖM részére. Az ÖM
utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény
5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti elõirányzat terhére a 2010. év július havi nettó finanszírozás keretében intézkedik a folyósításról.

5. Támogatás nem magyar állampolgár tanköteles
tanulók oktatásához
10. §
(1) A támogatást helyi önkormányzatok, a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények, valamint a közoktatási humánszolgáltatók igényelhetik a fenntartásukban lévõ iskolák azon tanulói után,
a) akik a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény alapján menekült, oltalmazott státusszal rendelkeznek, valamint akik menekültkénti, oltalmazotti vagy menedékeskénti elismerésüket kérték, továbbá akik a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkezõ befogadottak, hontalanok, kísérõ nélküli kiskorúak, emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárok, amennyiben
a tanulók oktatását, nevelését központi pedagógiai program adaptálásával szervezik meg, vagy
b) akik az a) pontban felsoroltak közé nem tartozó nem
magyar ajkú, nem magyar állampolgárok, amennyiben
a tanuló közoktatási intézményrendszerbe való belépésétõl számított idõtartam nem éri el az egy évet, és a közoktatási intézmény vagy a tanuló által látogatott osztály tanítási nyelve magyar, amennyiben a tanulók oktatását, nevelését központi pedagógiai program adaptálásával szervezik
meg, vagy
c) akik a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete közötti, a NATO Légiszállítást
Kezelõ Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén való
településérõl és mûködésérõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2008. évi XXXIV. törvény szerinti szerzõdés
alapján Magyarországra érkeztek, amennyiben számukra
az oktatási és kulturális miniszter határozatában foglaltak
alapján szervezik meg az oktatást.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás csak a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulók után igényelhetõ.
(3) A támogatás igénylése az 1. számú és a 13. számú
melléklet szerinti adatlap megküldésével, az oktatási intéz-
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mény általi létszámtervezés alapján történik. Az igényléshez csatolni kell továbbá a 20. §-ban foglaltak szerinti
26. számú mellékletben található nyilatkozatot. A támogatás felhasználásáról történõ elszámolás az intézménybe való
felvételt és jogviszony megszûnését igazoló dokumentumok alapján, valamint a 14. számú mellékleteként közzétett
összesítõ és egy, a támogatott cél megvalósulásáról készített
összefoglaló alapján történik. Ezen dokumentumokat az elszámoláshoz csatolni szükséges.
(4) A tanulói létszám igazolása a tanuló, vagy a törvényes képviselõjének hozzájárulásával a személyazonosság megállapítására alkalmas okmánnyal vagy más okirat
(hatósági igazolás) hiteles másolati példányának az elszámolás során tett benyújtásával történik.
(5) Az iskoláknak nyújtható támogatás összege
az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt tanulók esetében
legfeljebb 90 000 Ft/fõ/év. A 2010/2011. tanév egy tanítási félévére vonatkozó 50%-os támogatási összegre való jogosultságot nem érinti, ha a tanuló az adott tanítási félév
lezárulta elõtt elköltözik az iskola településérõl, vagy elhagyja a Magyar Köztársaság területét és ezáltal tanulói
jogviszonya az iskolával megszûnik. A támogatásra való
jogosultságot nem érinti, ha a tanuló egy településen belül,
azonos fenntartó fenntartásában álló másik intézménybe
átiratkozik.
(6) Az iskolák (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanulói esetében a támogatás összege legfeljebb
45 000 Ft/fõ/év.
(7) Az iskolák (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
tanulói esetében a támogatás összege legalább
45 000 Ft/fõ/év.
(8) A fenntartó által elnyert támogatás az iskolák
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott tanulói esetében
a 15. számú mellékletben meghatározott, iskolai, tanórán
kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítõ programok költségeire, az azokkal összefüggõ emberi erõforrások költségeire, a célcsoport számára biztosított
kulturális különbségeket áthidaló/közelítõ iskolai, tanórán
kívüli tevékenységekre, az oktatási-fejlesztési folyamatban, vagy az ahhoz való hozzáféréshez elengedhetetlen,
a célcsoport számára biztosított eszközök beszerzésére,
az iskolai gyermekvédelmi felelõs vagy az ezzel a feladattal megbízott munkatárs tanulóval és a tanuló családjával
való rendszeres kapcsolattartásával összefüggõ emberi
erõforrások költségeire fordítható, a mellékletben meghatározott mértékben. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanulók esetében a támogatás a 16. számú mellékletben meghatározott iskolai, tanórán kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítõ programok költségeire, valamint az azzal összefüggõ emberi erõforrásokkal kapcsolatos költségekre fordítható. Az (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott tanulók esetében a támogatás
a 17. számú mellékletben meghatározott, a miniszter határozatában foglalt program költségeire, valamint az azzal
összefüggõ emberi erõforrásokkal kapcsolatos költségekre fordítható.
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11. §

(1) Az igényléseket az 1. számú, 13. számú, 15. számú,
16. számú és a 17. számú melléklet alapján 2010. október
6-ig kell benyújtani a 21. § (1) bekezdése alapján.
(2) Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését
követõen 2010. október 27-ig egy eredeti és egy másolati
példányban megküldi az OKM Támogatáskezelõnek, egy
eredeti példány az Igazgatóságnál marad. Amennyiben
a fenntartó a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget,
vagy nem megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt elutasítja és errõl 2010. október 20-ig értesíti
a fenntartót. Az Igazgatóság az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás okát tartalmazó listát
2010. október 27-ig szintén megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére.
(3) Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését a helyi
önkormányzatok, a közoktatási humánszolgáltatók, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények szerinti bontásban megyénként, továbbá intézmény-, célcsoporttípusok és tanulói létszám szerint összesítve nyomtatott és elektronikus formában 2010.
november 8-ig megküldi az OKM részére. A közoktatási
humánszolgáltatók igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez az egyenkénti finanszírozási adatokat az e bekezdésben foglalt idõpontban az OKM Támogatáskezelõ elektronikus formában megküldi az OKM-nek.
(4) A támogatásról az OKM delegáltjaiból álló,
az igénylések feldolgozása során felmerülõ tartalmi kérdésekben állást foglaló 5 tagú döntés-elõkészítõ bizottság
2010. november 12-ig tesz javaslatot a miniszternek.
(5) A miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint a 10. §-ban foglalt rendelkezéseknek való megfelelés figyelembevételével dönt a támogatások megítélésérõl és azt az OKM honlapján 2010. november 20-ig közzéteszi. A támogatás megítélésérõl az OKM
Támogatáskezelõ írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat a döntést követõ 8 napon belül.
(6) Az OKM a támogatásra jogosult helyi önkormányzatok összesített adatait az önkormányzat KSH-kódjának,
megnevezésének és a forintra kerekített támogatási
összegnek a feltüntetésével utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton, az ebr42 rendszerben is megküldi
az ÖM részére 2010. november 20-ig. A támogatás folyósításáról az ÖM utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti
forrás terhére a 2010. december havi nettó finanszírozás
keretében gondoskodik.
(7) A közoktatási humánszolgáltatók részére megítélt
támogatás folyósításáról az OKM által biztosított keretösszeg, valamint a finanszírozási adatok ismeretében
a Kincstár a 2010. december 15-ig gondoskodik. A támogatásra jogosult központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények támogatásáról az OKM a költ-
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ségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirányzat terhére gondoskodik év végén pótelõirányzatként.
(8) Az intézménybe való felvételt és a jogviszony megszûnésének idõpontját igazoló dokumentumokat, valamint
a 14. számú mellékletben közzétett összesítõ elszámoló lapot, lapokat – és a támogatott cél megvalósulásáról készített összefoglalót – a támogatott fenntartó 2011. június
30-ig megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére.

6. Gyermekgyógyüdülõkben, egészségügyi
intézményekben, rehabilitációs intézményekben
tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának
támogatása
12. §
(1) A támogatást a helyi önkormányzatok, a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények, valamint a közoktatási humánszolgáltatók igényelhetik az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményekben fekvõbeteg-ellátás keretében szakellátásban, és/vagy
rehabilitációs célú ellátásban részesülõ, alap- és középfokú iskolai, a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulók
tankötelezettségének teljesítését szolgáló – a Kt. 87. §
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott – közoktatási feladat ellátásának biztosításához. A támogatás azok után
a tanulók után igényelhetõ, akiknek folyamatos gyógykezelése a huszonegy naptári napot meghaladja, és a gyógykezelés ideje alatt egyéni (ágy melletti) foglalkozás esetén
legalább heti nyolc, csoportos foglalkozás esetén legalább
heti tizenöt tanóra idõtartamában biztosított az ismeretek
szinten tartását, a hiányzásból eredõ hátrányok csökkentését szolgáló pedagógiai foglalkoztatás. A támogatás tekintetében a gyógykezelés folyamatosnak minõsül akkor is,
ha annak idõtartama alatt hétvégenként a tanuló a gyermekgyógyüdülõbõl, az egészségügyi intézménybõl, a rehabilitációs intézménybõl otthonába távozhat.
(2) A támogatás – mely a feladat ellátásához kapcsolódó személyi és dologi költségekre használható fel – összege tanulónként:
a) amennyiben a folyamatos gyógykezelés idõtartama
legalább huszonkét, de legfeljebb negyvenegy naptári
nap: 18 000 Ft/fõ/év,
b) amennyiben a folyamatos gyógykezelés idõtartama
legalább negyvenkettõ, de legfeljebb nyolcvankilenc naptári nap: 40 000 Ft/fõ/év,
c) amennyiben a folyamatos gyógykezelés idõtartama
kilencven vagy annál több naptári nap: 85 000 Ft/fõ/év.
(3) A támogatás igénylése az egészségügyi intézmény
tapasztalataira épülõ – a 2010. szeptember 1-jétõl 2011.
június 11-ig terjedõ idõszakra történõ – tervezés alapján
történik. A támogatás elszámolása a 19. számú melléklet-

14. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

ként közzétett egyéni tanulói adatlapoknak a tanuló, vagy
törvényes képviselõjének hozzájárulásával megadott adatai alapján elkészített, a 20. számú mellékletként közzétett,
az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményenkénti
összesítõ elszámoló lap alapján történik.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás
igényléséhez szükséges 1. számú és 18. számú melléklet
szerinti adatlapokat 2010. május 7-ig nyújthatják be
a fenntartók a 21. § (1) bekezdése alapján. Az igényléshez
csatolni kell továbbá a 20. §-ban foglaltak szerinti 26. számú mellékletben található nyilatkozatot.
(5) A 20. számú mellékletként közzétett összesítõ elszámoló lapot, lapokat és a támogatott cél megvalósulásáról készített tömör összefoglalót a támogatott
fenntartó 2011. július 12-ig megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére. Az összesítõ elszámolás alapját képezõ
tanulói adatlapokat öt évig meg kell õrizni.
(6) Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások 2010. május
21-ei beérkezését követõen 2010. június 7-ig egy eredeti
és egy másolati példányban megküldi az OKM Támogatáskezelõnek, egy eredeti példány az Igazgatóságnál marad. Amennyiben a fenntartó a hiánypótlási felhívásnak
nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen teljesíti azt,
az Igazgatóság a támogatási igényt elutasítja és errõl 2010.
június 7-ig értesíti a fenntartót. Az Igazgatóság az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás okát
tartalmazó listát 2010. június 7-ig szintén megküldi
az OKM Támogatáskezelõ részére.
(7) Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését 2010. június 30-ig a helyi önkormányzatok, a közoktatási humánszolgáltatók, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi az OKM részére. A közoktatási humánszolgáltatók igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez,
az egyenkénti finanszírozási adatokat az OKM Támogatáskezelõ elektronikus formában megküldi az OKM-nek.
(8) A támogatásról az OKM delegáltjaiból álló 5 tagú
döntés-elõkészítõ bizottság 2010. július 9-ig tesz javaslatot a miniszternek. A miniszter a formai követelményeken
túl az összesített igények, valamint az (1)–(4) bekezdésekben foglalt rendelkezéseknek való megfelelés figyelembevételével dönt a támogatások megítélésérõl és azt az OKM
honlapján 2010. július 31-ig közzéteszi. A támogatás megítélésérõl az OKM Támogatáskezelõ írásban tájékoztatja
az igénylést benyújtókat.
(9) Az OKM a támogatásra jogosult helyi önkormányzatok összesített adatait az önkormányzat KSH-kódjának,
megnevezésének és a forintra kerekített támogatási
összegnek a feltüntetésével utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton, az ebr42 rendszerben is megküldi
az ÖM részére 2010. augusztus 13-ig. A támogatás folyósításáról az ÖM utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti
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forrás terhére a 2010. szeptember havi nettó finanszírozás
keretében gondoskodik.
(10) A közoktatási humánszolgáltatók részére megítélt
támogatás folyósításáról az OKM által biztosított keretösszeg, valamint a finanszírozási adatok ismeretében
a Kincstár a 2010. szeptember 15-ig gondoskodik. A támogatásra jogosult központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények támogatásáról az OKM a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirányzat terhére gondoskodik év végén pótelõirányzatként.

7. Iskolapszichológusi hálózat támogatása
13. §
(1) A támogatást az iskolapszichológusi szolgáltatás
megkezdésére, fejlesztésére a többcélú kistérségi társulások mint feladatot ellátók vehetik igénybe. A többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológiai szolgáltatás feladatát elláthatja az általa fenntartott, a nevelési tanácsadást is
ellátó intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi
önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény
vagy intézmények útján. Az iskolapszichológusi feladatok
ellátása biztosítható a nevelési tanácsadó intézményében,
valamint ezen intézményben foglalkoztatott utazó szakember biztosításával, abban a közoktatási intézményben,
ahol az ellátott tanuló jogviszonnyal rendelkezik.
(2) A támogatás összege kistérségenként legfeljebb
1 150 000 forint, amely a feladat ellátásához kapcsolódó,
2010. szeptemberétõl induló 1 fõ létszámfejlesztéssel
összefüggõ személyi kiadásokra használható fel.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás
igényléséhez szükséges 1. számú és a (4) bekezdésben felsorolt melléklet szerinti adatlapok az Igazgatósághoz két
eredeti és egy hitelesített másolati példányban nyomtatott
és az OKM Támogatáskezelõ honlapján, az erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül 2010. április
14-ig nyújthatók be a 21. § (1) bekezdése alapján.
Az igényléshez csatolni kell továbbá a 20. §-ban foglaltak
szerinti, 26. számú mellékletben található nyilatkozatot.
(4) A támogatás a 21. számú melléklet I. pontja szerinti
adatlapon igényelhetõ. Az adatlaphoz csatolni kell:
a) a 21. számú melléklet II. pontja szerint az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi és tervezett mutatóiról
szóló adatlapot,
b) a 22. számú melléklet I. pontja szerinti szándéknyilatkozatot,
c) az iskolapszichológiai szolgáltatást nyújtó intézmény – fenntartó által hitelesített – alapító okiratát,
d) amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológiai szolgáltatást saját intézményében biztosítja
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a Társulási Tanács által meghozott határozat – társulási tanács elnöke által – hitelesített másolatát, amely tartalmazza, hogy a többcélú kistérségi társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a nevelési tanácsadás feladatai között a kistérségi társulás tagjai az iskolapszichológiai feladatok ellátását is vállalták,
e) amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológiai szolgáltatást a nevelési tanácsadást is ellátó
intézmény vagy intézmények útján helyi önkormányzattal
vagy önkormányzati társulással kötött megállapodás alapján látja el, a feladatellátásra megkötött megállapodás –
társulási tanács elnöke által – hitelesített másolatát (a megállapodásnak tartalmaznia kell – igényjogosultságot megalapozó tevékenységként – az iskola- pszichológiai szolgáltatást),
f) amennyiben a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, vagy megállapodás alapján – helyi önkormányzat
vagy önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ –
a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény(ek)ben, az iskolapszichológiai szolgáltatásra csak 2010. szeptember 1-jétõl kezdõdõen kerül sor, a feladatellátásra jogosulttá váló
intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó
a 22. számú melléklet II. pontja szerinti fenntartói szándéknyilatkozatot,
g) amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológiai szolgáltatást megállapodás alapján biztosítja, úgy az iskolapszichológiai feladatellátásra jogosult intézmény fenntartójának a 22. számú melléklet III. pontja
szerinti szándéknyilatkozatát arról, hogy a kistérségi társulással kötött megállapodásban foglaltak szerint teljesíti
2010. szeptemberétõl az egy fõ iskolapszichológusi létszámfejlesztést.
(5) Az Igazgatóság a (3) bekezdés szerint hozzá benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését
követõen egy eredeti és egy másolati példányban 2010.
május 12-ig megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére.
Az Igazgatóság az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás okát tartalmazó listát 2010. május
12-ig szintén megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére.
(6) Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését 2010. június 8-ig, többcélú kistérségi társulások szerinti bontásban
megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi az OKM részére.
(7) A támogatásról az OKM és az OKM Támogatáskezelõ delegáltjaiból álló 5 tagú döntés-elõkészítõ bizottság
2010. június 16-ig tesz javaslatot a miniszternek. A miniszter az összesített igények, valamint az (1)–(2) és
(4) bekezdésekben foglalt szempontok figyelembevételével dönt a támogatások megítélésérõl és azt az OKM
honlapján 2010. június 30-ig közzéteszi. A támogatás
megítélésérõl az OKM Támogatáskezelõ írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat.
(8) Az OKM a támogatásra jogosult többcélú kistérségi
társulások összesített adatait a társulás KSH-kódjának,
megnevezésének és a forintra kerekített támogatási
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összegnek a feltüntetésével utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton, az ebr42 rendszerben is megküldi
az ÖM részére 2010. július 8-ig. Az ÖM a támogatást utalványozza és a folyósításról a Kincstár a költségvetési törvény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti forrás terhére a 2010. augusztus havi nettó finanszírozás keretében
gondoskodik.
(9) A 2010/2011. nevelési/tanítási év iskolapszichológiai szolgáltatás tevékenységérõl a támogatásban részesülõ többcélú kistérségi társulás az OKM Támogatáskezelõ
részére 2011. június 30-ig a 23/A. számú és a 23/B. számú
mellékleteként közzétett adatlap kitöltésével az ellátotti
mutatókról adatokat szolgáltat.

14. §
(1) Az a többcélú kistérségi társulás, amely a pedagógiai szakszolgálatok és a sajátos nevelési igényû tanulók támogatása igénylésének, folyósításának, elszámolásának és
ellenõrzésének rendjérõl szóló 15/2009. (IV. 2.) OKM
rendelet [a továbbiakban: 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet]
8. §-a alapján támogatásban részesült és a támogatásból
2009. szeptemberétõl biztosított iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológusi tevékenységet továbbra is fenntartja, további támogatást igényelhet a megkezdett iskolapszichológusi tevékenységhez kapcsolódó
eszközök – kivéve informatikai eszközök –, felszerelések
és berendezések beszerzéséhez.
(2) A támogatás összege többcélú kistérségi társulásonként legfeljebb 1 000 000 forint.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás
igényléséhez szükséges 1. számú és a (4) bekezdésben felsorolt melléklet szerinti adatlapok az Igazgatósághoz két
eredeti és egy hitelesített másolati példányban nyomtatott
és az OKM Támogatáskezelõ honlapján, az erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül 2010. április
14-ig nyújthatók be a 21. § (1) bekezdése alapján.
Az igényléshez csatolni kell továbbá a 20. §-ban foglaltak
szerinti 26. számú mellékletben található nyilatkozatot.
(4) A támogatás a 21. számú melléklet I. pontja szerinti
adatlapon igényelhetõ. Az adatlaphoz csatolni kell:
a) a 21. számú melléklet II. pontja szerint az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi és tervezett mutatóiról
szóló adatlapokat,
b) az iskolapszichológiai szolgáltatást nyújtó intézmény – fenntartó által hitelesített – alapító okiratát, vagy
c) amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológiai szolgáltatást saját intézményében biztosítja
a Társulási Tanács által meghozott határozat – társulási tanács elnöke által – hitelesített másolatát, amely tartalmazza, hogy a többcélú kistérségi társulás 2009. szeptember
1-tõl kötelezettséget vállalt arra, hogy a nevelési tanácsadás feladatai között a kistérségi társulás tagjai az iskolapszichológiai feladatok ellátását is vállalták és azt továbbra is fenntartják,
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d) amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológiai szolgáltatást 2009. szeptember 1-tõl a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény vagy intézmények útján helyi önkormányzattal vagy önkormányzati társulással
kötött megállapodás alapján látja el, úgy a feladatellátásra
meghozott társulási tanácsi határozat – társulási tanács elnöke által – hitelesített másolatát (a határozatnak tartalmaznia kell – igényjogosultságot megalapozó tevékenységként – az iskolapszichológiai szolgáltatást),
e) a 22. számú melléklet IV. pontja szerinti nyilatkozatot,
f) a 22. számú melléklet V. pontja szerinti nyilatkozatot,
g) a 22. számú melléklet VI. pontja szerinti adatlapot.
(5) Az Igazgatóság a (3) bekezdés szerint hozzá benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését
követõen egy eredeti és egy másolati példányban 2010.
május 12-ig megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére.
Az Igazgatóság az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás okát tartalmazó listát 2010. május
12-ig továbbítja az OKM Támogatáskezelõ részére.
(6) Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését 2010. június 8-ig többcélú kistérségi társulások szerinti bontásban,
megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi az OKM részére.
(7) A támogatásról az OKM delegáltjaiból álló 5 tagú
döntés-elõkészítõ bizottság 2010. június 16-ig tesz javaslatot a miniszternek. A miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint az (1)–(2) és
(4) bekezdésekben foglalt rendelkezéseknek való megfelelés figyelembevételével dönt a támogatások megítélésérõl és azt az OKM honlapján 2010. június 30-ig közzéteszi. A támogatás megítélésérõl az OKM Támogatáskezelõ
írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat.
(8) Az OKM a támogatásra jogosult többcélú kistérségi
társulások összesített adatait a társulás KSH-kódjának,
megnevezésének és a forintra kerekített támogatási
összegnek a feltüntetésével utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton, az ebr42 rendszerben is megküldi
az ÖM részére 2010. július 8-ig. A támogatás folyósításáról az ÖM utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési
törvény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti forrás terhére a 2010. augusztus havi nettó finanszírozás keretében
gondoskodik.
(9) A többcélú kistérségi társulás a 15/2009. (IV. 2.)
OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatással, 2009.
szeptemberétõl létesített és továbbra is mûködtetett iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológiai tevékenységhez kapcsolódó eszközök – kivéve informatikai
eszközök –, felszerelések és berendezések 2010. szeptemberétõl történõ biztosításáról, az OKM Támogatáskezelõ
részére 2011. június 30-ig a 23/A. számú és 23/B. számú
melléklet szerint adatokat szolgáltat, továbbá 2011. július
31-ig a 23/C. számú melléklet szerinti nyomtatvány alapján tételesen elszámol.
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8. Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének
támogatása
15. §
(1) A támogatást a pedagógiai szakszolgálatok feladatait ellátó intézmények fenntartói vehetik igénybe,
amennyiben a pedagógiai szakszolgálat a következõ feladatok valamelyikét jogszabályban meghatározottak szerint ellátja:
a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztést és
gondozás,
b) a nevelési tanácsadás,
c) logopédiai ellátás.
(2) A támogatás igényelhetõ
a) az (1) bekezdésben meghatározott pedagógiai szakszolgálatok keretében biztosított fejlesztéshez, terápiás ellátáshoz szükséges eszközök és berendezések beszerzéséhez,
b) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottaknak
az adott szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó, korszerû ismereteket adó – az Oktatási Hivatal Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerében nyilvántartott,
legalább hatvanórás – pedagógus továbbképzésen való
részvételének támogatására.
(3) Az igényelhetõ támogatás összege intézményenként
a) legfeljebb 100 000 forint/pedagógus a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás ellátásában,
b) legfeljebb 40 000 forint/pedagógus a nevelési tanácsadás,
c) legfeljebb 60 000 forint/pedagógus a logopédiai ellátásban
részt vevõ pedagógusok létszáma alapján.
(4) Az igénylésnél a pedagóguslétszámot a 2009. október 1-jén pedagógus-munkakörben közalkalmazotti jogviszony- ban, munkaviszonyban foglalkoztatottak teljes
munkaidõre átszámított létszáma alapján kell meghatározni, azzal, hogy a teljes munkaidõre átszámított létszám
nem haladhatja meg a fenntartó által engedélyezett álláshelyek számát.
(5) A (2) bekezdés szerint benyújtott igénylés alapján
biztosított támogatás intézményenkénti felhasználása annak figyelembevételével történhet, hogy a (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott célra legfeljebb a támogatás
50%-a fordítható.
(6) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igényléséhez szükséges 1. számú és 24. számú melléklet szerinti
adatlapok 2010. május 14-ig nyújthatók be a 21. § (1) bekezdése alapján. Az adatlaphoz csatolni kell a pedagógiai
szakszolgálatot ellátó intézményfenntartó által hitelesített
– a szakszolgálati feladatokat tételesen tartalmazó – alapító okiratát, továbbá a 20. §-ban foglaltak szerinti 26. számú mellékletben található nyilatkozatot.
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16. §

(1) Az Igazgatóság a 15. § (1) bekezdése szerint hozzá
benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését követõen egy eredeti és egy másolati példányban 2010.
július 16-ig megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére.
Az Igazgatóság az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás okát tartalmazó listát 2010. július 16-ig
szintén megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére.
(2) Az OKM Támogatáskezelõ a benyújtott igények
a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését 2010. augusztus 6-ig a helyi önkormányzatok, a közoktatási humánszolgáltatók, valamint a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi
az OKM részére. A közoktatási humánszolgáltatók igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez, az egyenkénti finanszírozási adatokat az OKM Támogatáskezelõ elektronikus
formában megküldi az OKM-nek.
(3) A támogatásról az OKM delegáltjaiból álló 5 tagú
döntés-elõkészítõ bizottság 2010. augusztus 10-ig tesz javaslatot a miniszternek. A miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint a 15. §-ban foglalt rendelkezéseknek való megfelelés figyelembevételével
dönt a támogatások megítélésérõl és azt az OKM honlapján
2010. augusztus 17-ig közzéteszi. A támogatás megítélésérõl az OKM Támogatáskezelõ a döntést követõ 8 napon belül írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat.
(4) Az OKM a támogatásra jogosult helyi önkormányzatok összesített adatait az önkormányzat KSH-kódjának,
megnevezésének és a forintra kerekített támogatási
összegnek a feltüntetésével utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton, az ebr42 rendszerben is megküldi
az ÖM részére 2010. augusztus 19-ig. A támogatás folyósításáról az ÖM utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti
forrás terhére a 2010. szeptember havi nettó finanszírozás
keretében gondoskodik.
(5) A támogatásra jogosult közoktatási humánszolgáltatók támogatásához szükséges elõirányzatot az OKM
az Igazgatóság részére 2010. szeptember 15-ig biztosítja.
(6) A támogatásra jogosult központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények támogatásáról az OKM a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím,
2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirányzat terhére gondoskodik év végén pótelõirányzatként.
9. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása
17. §
(1) A támogatást a fenntartók pedagógus-szakvizsgához és pedagógus-továbbképzéshez kapcsolódó kiadásaik
finanszírozásának kiegészítésére igényelhetik.
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(2) A támogatást kizárólag pedagógus-szakvizsga,
illetve a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk juttatásairól és kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet) 5. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt
szakképzettség, részismeret vagy magasabb felsõfokú
végzettségi szint megszerzésére irányuló felsõoktatási intézményben folytatott és 2009. évben vagy azt megelõzõen megkezdett, továbbá 2010. évben is folytatódó tanulmányokkal összefüggõ kiadások finanszírozásának kiegészítéséhez lehet igényelni, amellyel a hétévenkénti pedagógus-továbbképzés teljesíthetõ. Az igényelhetõ támogatás összege pedagógusonként és félévenként legalább
50 000 Ft.
(3) A támogatást a fenntartók azon – az általuk fenntartott, a Kt. 20–21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében
felsorolt típusú intézményekben – pedagógus-munkakörben, és – a Kt. 22. §-ában felsorolt intézményekben – pedagógiai szakértõ vagy pedagógiai elõadó munkakörben
közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban
foglalkoz- tatottak után igényelhetik, akik a (2) bekezdésben foglalt tanulmányokat folytatnak és szerepelnek a közoktatási intézmény 2009. évi, illetve 2010. évi beiskolázási tervében.
(4) A támogatás a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
16. § (4) bekezdésében foglalt kiadások fedezésére használható fel.

18. §
(1) A fenntartó a 17. § szerinti támogatási igényét
a 21. § (1) bekezdése alapján az 1. számú és a 25. számú
mellékletben foglalt adatlap megküldésével legkésõbb
2010. április 12-éig nyújthatja be.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatlaphoz csatolni kell
a munkáltató igazolását arra vonatkozóan, hogy az érintett
mikor kezdte meg a 17. § (2) bekezdésben foglalt tanulmányait és elõreláthatólag mikor fejezi be azokat.
(3) Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését követõen 2010. május 5-ig egy eredeti és egy másolati példányban
megküldi az OKM Támogatáskezelõnek, egy eredeti példány az Igazgatóságnál marad. Amennyiben a fenntartó a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt elutasítja
és errõl 2010. május 5-ig értesíti a fenntartót. Az Igazgatóság
az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás
okát tartalmazó listát 2010. május 5-ig szintén megküldi
az OKM Támogatáskezelõ részére.
(4) Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését 2010.
május 21-ig helyi önkormányzatok, közoktatási humánszolgáltatók, valamint központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmények szerinti bontásban,
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megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi az OKM részére. A közoktatási humánszolgáltatók igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez az egyenkénti finanszírozási adatokat a bekezdésben
foglalt idõpontban az OKM Támogatáskezelõ elektronikus formában megküldi az OKM-nek.
(5) A támogatás az érintett intézmények fenntartói között
a 17. § (3) bekezdésben foglalt foglalkoztatottak létszáma
alapján kerül elosztására, figyelembe véve azt is, hogy a felsõoktatási tanulmányok a 2010. szeptemberében kezdõdõ
felsõoktatási tanévben is folytatódnak-e. Az egy foglalkoztatottra jutó támogatás összegére és a támogatásban részesíthetõ fenntartók körére vonatkozóan az OKM delegáltjaiból álló
3 tagú döntés-elõkészítõ bizottság 2010. június 1-ig tesz javaslatot a miniszternek. A miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint a 17. § (2)–(3) bekezdésekben foglalt rendelkezéseknek való megfelelés figyelembevételével dönt az egy foglalkoztatottra jutó támogatás
összegére és a támogatásban részesíthetõ fenntartók körére
vonatkozóan a támogatások megítélésérõl, továbbá azt
az OKM honlapján 2010. június 15-ig közzéteszi. A támogatás megítélésérõl az OKM Támogatáskezelõ írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat.
(6) A támogatásban részesített önkormányzatok összesített adatait az OKM 2010. június 18-ig utalványozás céljából az önkormányzat KSH kódjának, megnevezésének
és a forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével papír alapon és elektronikus úton, az ebr42 rendszerben is megküldi az ÖM részére. A támogatás folyósításáról
az ÖM utalványozása alapján a Kincstár a 2010. július havi nettó finanszírozás keretében intézkedik.
(7) A támogatásban részesített közoktatási humánszolgáltatók egyösszegû finanszírozásához a fedezetet
az OKM az Igazgatóság részére a 2010. júliusi normatíva
átutalásához szükséges kerettel egyidejûleg biztosítja.
(8) 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 év végén pótelõirányzatként gondoskodik.

19. §
Amennyiben a 17. § (3) bekezdésben foglalt foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonya vagy munkaviszonya
a támogatási igény benyújtását követõen megszûnik azzal
a közoktatási intézménnyel, amellyel a pályázat benyújtásakor jogviszonyban volt, a fenntartó a 2010 szeptemberében induló felsõoktatási tanévben folytatódó tanulmányokra tekintettel megítélt támogatási összeget köteles
visszafizetni, kivéve, ha a fenntartó által fenntartott másik
– a pályázattal érintett – közoktatási intézményben létesít
közalkalmazotti jogviszonyt vagy munkaviszonyt az érintett foglalkoztatott.
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10. Az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések
20. §
A támogatási igényhez csatolni kell a fenntartó 26. számú
melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a Kt.
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/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket.

11. Közös rendelkezések
21. §
(1) Az e rendeletben foglalt támogatási igényeket
a) a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdése alapján
– az Igazgatósághoz az OKM Támogatáskezelõ –
a 6. §-ban és a 8. §-ban foglalt támogatások esetén az OFI –
honlapján kitöltött, onnan kinyomtatott adatlapokat és
a szükséges mellékleteket két eredeti és egy hitelesített
másolati példányban postai úton és – a 6. §-ban és
a 8. §-ban foglalt támogatások kivételével – az OKM Támogatáskezelõ részére a honlapján található, e célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül,
b) a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
az OKM Támogatáskezelõ részére – a 6. §-ban és
a 8. §-ban foglalt támogatások esetén az OFI részére – két
eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton,
valamint az OKM Támogatáskezelõ honlapján található,
e célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül
nyújthatják be.
(2) Amennyiben a fenntartó az igénylési határidõt önhibáján kívül elmulasztotta, igazolási kérelmet nyújthat be
az elmulasztott határidõtõl számított öt munkanapon belül.
Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott igénylést is
pótolni kell. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló
határidõ jogvesztõ. A helyi önkormányzatok és a többcélú
kistérségi társulások esetén az Igazgatóság az Áht. 64/B. §
(3) bekezdését figyelembe véve, a közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén az OKM Támogatáskezelõ a határidõig benyújtott igények szabályszerûségi felülvizsgálata
során, szükség esetén a beérkezéstõl számított öt munkana-
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pon belül, nyolcnapos 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 OKM Támogatáskezelõ a támogatási igényt elutasítja, és errõl értesíti
a fenntartót és az OKM-et.
(3) A támogatásban részesített közoktatási humánszolgáltatók egyösszegû finanszírozásához a fedezetet az OKM
az Igazgatóság részére 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 (6) bekezdésben foglaltakra figyelemmel indítja el.
(4) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények számára az e rendelet alapján megítélt támogatás folyósításáról az OKM a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport
„Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirányzat terhére gondoskodik.
(5) Amennyiben az e rendeletben foglalt feltételeknek
megfelelõ fenntartó 2010. május 15-ig az intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével
összefüggõ döntést hoz, akkor az e rendeletben foglaltakat –
a 17. §-ban foglalt támogatás kivételével – a következõ eltérésekkel kell alkalmazni. Az intézmény jogutód nélküli
megszüntetése esetében (ideértve a helyi önkormányzati
fenntartású intézmény fenntartói jogának közoktatási humánszolgáltató részére történõ átadását, illetve a közoktatási humánszolgáltató fenntartói jogának önkormányzati
fenntartó részére történõ átadását) a fenntartó az érintett intézmény vonatkozásában nem nyújthat be támogatási
igényt. Az intézmény jogutóddal történõ megszûnése, vagy
átszervezése, fenntartói jogának átadása esetében a támogatási igényt a jogelõd intézmény fenntartója a jogutód intézmény fenntartójának egyetértésével nyújthatja be, ebben
az esetben az igényléshez a 27. számú mellékletet is csatolni
kell. Amennyiben a jogutóddal történõ megszûnésrõl
az igénylés benyújtásának határidejét követõen születik
döntés, úgy arról a jogelõd intézmény fenntartójának tájékoztatnia kell az OKM Támogatáskezelõt. Az elnyert támogatást a jogelõd, illetve jogutód intézmény fenntartója idõarányosan használhatja fel a támogatási célra, a támogatással a jogutód intézmény fenntartójának kell elszámolnia.
(6) A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december
31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és
rendje szerint kötelesek elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-éig kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2011. június 30-ig lehet felhasználni. Az itt kimutatott
adatok valódiságát az egyes önkormányzatoknál, és intézményeknél megfelelõ analitikus nyilvántartásokkal, szakmai
dokumentációval kell alátámasztani. Az Áht. 64/B. § (1) és
(2) bekezdése szerint, ha a támogatást vagy annak egy részét
a fenntartó önkormányzat jogtalanul vette igénybe, azt nem
a megjelölt feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor
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a) év közben az Igazgatóságon keresztül az ÖM-nél haladéktalanul köteles lemondani a jogtalanul igénybe vett
összegrõl, amely esetben a már kiutalt összeg visszavonásra kerül és a lemondásnak megfelelõen módosításra kerül
az elõirányzat,
b) év végi elszámolás esetén a jogosulatlan igénybevétel napjától számított, az Áht. 64/B. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelt összeget kell visszafizetni.
(7) A közoktatási humánszolgáltatók esetében a támogatások elszámolása a 2010. évi normatív költségvetési
hozzájárulás és támogatás elszámolása keretében történik.
A támogatásnak a tárgyév december 31-éig kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2011. június 30-ig lehet
felhasználni. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes
fenntartóknál és intézményeknél vezetett analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani. Ha a támogatást vagy annak egy részét a közoktatási
humánszolgáltató jogosulatlanul vette igénybe, azt nem
a megjelölt feladatra használta fel, a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, továbbá, ha elszámolását
a meghatározott határidõre nem nyújtotta be, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló
20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban:
Vhr.) a közoktatási humánszolgáltatók állami hozzájárulásának és támogatásának elszámolására, ellenõrzésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(8) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények számára nyújtott támogatás elszámolása
és ellenõrzése Vhr. 17/C. §-ában foglaltak szerint történik.
A támogatásnak a tárgyév december 31-éig kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2011. június 30-ig lehet felhasználni. Az adatok valódiságát az egyes fenntartóknál, és az intézményeknél vezetett analitikus nyilvántartásokkal, szakmai
dokumentációval kell alátámasztani. Ha a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt
nem a megjelölt feladatra használta fel, a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékû támogatást vett igénybe
vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani
és a támogatást visszafizetni az OKM számára.
(9) Az igénylés, folyósítás, elszámolás és ellenõrzés
során az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzati fenntartók Áht., a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények esetén az Áht., valamint a Vhr.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(10) A támogatás céljának szakmai megvalósulását és
a pénzeszközök jogszerû felhasználást az OKM Támogatáskezelõ a helyszínen is jogosult ellenõrizni 2011. december 31-ig. Az OKM Támogatáskezelõ az adatszolgáltatást
és a helyszíni ellenõrzést írásban kezdeményezi. A monitoring adatszolgáltatáshoz szükséges, az OKM Támogatáskezelõ honlapján, a www.okmt.hu címen 2011. év áprilisától megtalálható indikátor táblázatot a támogatást elnyert fenntartóknak az OKM Támogatáskezelõ honlapján
megadott határidõig elektronikus formában kötelezõ kitölteniük, és papír alapú formátumban megküldeniük.
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lyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének rendjérõl
szóló 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet.

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) A 23. § 2010. december 30-án lép hatályba.

24. §
(1) 2010. december 31-én hatályát veszti a 23. §
(2) Ez a § az (1) bekezdésben meghatározott napot követõ napon hatályát veszti.

23. §
Hatályát veszti a pedagógiai szakszolgálatok és a sajátos nevelési igényû tanulók támogatása igénylésének, fo-

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

1. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
FENNTARTÓI ADATLAP*
Beküldendõ az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az OKM
Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
ba) a 6. § és a 8. §-ban foglalt támogatások esetén az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet részére (1051 Budapest, Dorottya u. 8.)
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén.
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

A fenntartóra vonatkozó adatok:
Megye:
Címe:
Adószám:
KSH kód**:
A számlavezetõ bank neve:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:

Fenntartó neve:
A többcélú kistérségi társulás neve:
Polgármester/elnök/képviselõ neve:

Bankszámlaszám:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Kapcsolattartó fax száma:

-

-

A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:
Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés száma, ha van)1:
* Az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt támogatás esetében többcélú kistérségi társulás
** Intézményfenntartó társulás esetén a „gesztor” önkormányzat KSH kódja

Dátum:
P. H.
..........................................................
fenntartó képviselõje
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a 20. § szerinti, 26. számú mellékletben található nyilatkozatot arról, hogy az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket
az adott fenntartó beépítette, illetõleg beépíti a meghatározó helyi dokumentumokba
a 27. számú mellékletet, ha az igénylés idõpontjában az intézmény jogutóddal történõ megszûnésérõl már határozat született
1

A megfelelõt kérjük aláhúzni!
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2. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Fenntartói adatlap
a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges
tankönyvvásárlási támogatás igényléséhez
Beküldendõ 2010. július 1-jéig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Sajátos neveléi igényû tanulók tankönyv támogatása”.
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén.
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Sorszám

neve

OM azonosítója

2009. október 1-jei
adatfelvétel 1. § a),
b), c) szerinti
létszáma
(kontroll adat)
(fõ)

1. § a) szerinti
becsült nyitó (okt.
1-jei) létszám
a 2010/2011.
tanévre
(fõ)

1. § b) szerinti
becsült nyitó (okt.
1-jei) létszám
a 2010/2011.
tanévre
(fõ)

1. § c) szerinti
becsült nyitó (okt.
1-jei) létszám
a 2010/2011.
tanévre
(fõ)

Létszám összesen
[1. § a) + b) + c.)]
(fõ)

Igényelt támogatás
a 2010/2011.
tanévre
(a tankönyvrendelé
Összes létszám
sben szereplõ
x a költségvetési tv.
végösszegnek
3. sz. melléklet
a költségvetési tv.
17. 2. a)–b) pontja
3. sz. melléklet
szerinti normatív
17. 2. a)–b) pontja
hozzájárulás
szerinti normatív
(Ft)
hozzájárulással
csökkentett
mértéke)
(Ft)

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

A közoktatási intézmény

Összesen:
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., 2010. .........................
..........................................................................
fenntartó
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P. H.

14. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

1545

3. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Intézményi adatlap
nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók neveléséhez,
oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyv-vásárlási támogatás igényléséhez
Beküldendõ 2010. július 1-jéig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az OKM
Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Sajátos neveléi igényû tanulók tankönyv támogatása”.
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén.
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Megye:
Fenntartó neve:
Címe:
Polgármester/elnök neve:
KSH-kód:
Adószám:
A SNI tanulók nevelését-oktatását megvalósító iskolára/általános iskolai oktatásban részesülõ vak tanulók tan könyvigénylése esetén az elõállító fenntartójára 2 vonatkozó adatok
Az intézmény/elõállító neve:
Oktatási forma:
Fogyatékosság típusa:
OM azonosító száma:
Az intézmény/elõállító címe:
Az elõállító adószáma:
Az intézmény kapcsolattartójának neve, telefonszáma:
Az intézmény kapcsolattartójának e-mail címe:
2

Általános iskolai oktatásban részesülõ vak tanulók tankönyvigénylése esetén az elõállító intézmény fenntartójának szükséges csatolnia az adatlaphoz
a megrendelést igazoló dokumentumot és árajánlatot. Amennyiben a tankönyvek biztosítása a tankönyvpiac rendjérõl szóló törvény 8/D. §-a szerint közremûködõ Szövetség útján történik, úgy az igényléshez a megrendelést igazoló dokumentumot és a Szövetség által kiállított árajánlatot szükséges csatolni.

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyv egységára
(Ft)

A tankönyvigényt
megalapozó tanulók száma
2010/2011. tanév
(fõ)

Megrendelt példányszám
2010/2011. tanév
(db)

Fizetendõ összeg
(egységár * megrendelt
példányszám)
(Ft)

Megrendelt példányszám
(db)

Fizetendõ összeg
(egységár * megrendelt
példányszám)
(Ft)

1. § (1) a) alá tartozó értelmi fogyatékos tanulók

Fizetendõ összeg összesen:

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyv egységára
(Ft)

A tankönyvigényt
megalapozó tanulók száma
(fõ)

1. § (1) b) alá tartozó testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés
fejlõdésének – organikus okra visszavezethetõ vagy organikus okra vissza nem vezethetõ – tartós és súlyos rendel lenességével küzdõ tanulók

Fizetendõ összeg összesen:
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A tankönyv kiadói kódja

A tankönyvigényt
megalapozó tanulók száma
(fõ)

A tankönyv egységára
(Ft)

14. szám

Megrendelt példányszám
(db)

Fizetendõ összeg
(egységár * megrendelt
példányszám)
(Ft)

1. § (1) c) alá tartozó vak tanulók

Fogyasztói ár összesen (Ft):
Fogyasztói ár mindösszesen (Ft):
A sorok száma növelhetõ!
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., 2010. .........................
P. H.
..........................................................................
fenntartó
4. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. §-ának (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban
részt vevõ tanulólétszám összesítõ lap
I. részlet igényléséhez
Beküldendõ 2010. május 5-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Felzárkóztató oktatás támogatása”.
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
A közoktatási intézmény
Sorszám

neve

OM azonosítója

2009. október 1.
adatfelvétel létszáma
(kontroll adat)
(fõ)

1.
Össz. létszám
(2010. I–VI. hónap
átlaga)
(fõ)

2.
Igényelt támogatás =
Az intézmény
Össz. létszám
kapcsolattartójának
× 8000 Ft × 6
neve, telefonszáma,
(Ft)
e-mail címe

Összesen
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., 2010. .........................
P. H.
..........................................................................
fenntartó

14. szám
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5. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. §-ának (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban
részt vevõ tanulólétszám összesítõ lap
II. részlet igényléséhez
Beküldendõ 2010. október 5-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Felzárkóztató oktatás támogatása”.
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
A közoktatási intézmény

1.

Sorszám
neve

OM azonosítója

2009. október 1.
adatfelvétel létszáma
(kontroll adat)
(fõ)

Össz. létszám
(2010. VII–XII.
hónap átlaga)
(fõ)

2.
Igényelt támogatás =
Az intézmény
Össz. létszám
kapcsolattartójának
× 8000 Ft × 6
neve, telefonszáma,
(Ft)
e-mail címe

Összesen
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., 2010. .........................
P. H.
..........................................................................
fenntartó

6. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Évfolyamok számozásának értelmezése
Évfolyam

Normál osztály

Elõkészítõ évfolyammal indult osztály

9.

9–10-es normatíva

––––––––

10.

9–10-es normatíva

9–10-es normatíva

11.

11–12-es normatíva

9–10-es normatíva

12.

11–12-es normatíva

11–12-es normatíva

13.

11–12-es normatíva
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7. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
FENNTARTÓI ÖSSZESÍTÕ ADATLAP
a szakközépiskola 11–12. évfolyamán tartott gyakorlati oktatás támogatásának I. és II. részlete igényléséhez
aktuális tanulói azonosító adatokkal
Beküldendõ 2010. április 15-éig az I. részlet, illetve 2010. szeptember 30-áig a II. részlet tekintetében két eredeti és egy hitelesített
másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyakorlati oktatás támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Fenntartó neve:
Az intézményekre vonatkozó adatok

Az intézmény neve

OM azonosító

Az igényléssel érintett
intézmény
(székhely) pontos címe
(település,
irányítószám, utca,
házszám) Intézményi
kapcsolattartó (neve,
e-mail címe)

11. évfolyam
tanulók létszáma
(fõ)

12. évfolyam
tanulók létszáma
(fõ)

Az igénylés alapja:
11–12. évfolyam
létszámadatai összesen
(fõ)

Intézmény 1
Intézmény 2
Intézmény 3
Intézmény 4
Intézmény 5
* Többcélú intézmény esetén csak a szakközépiskolai tevékenység intézményegységre vonatkozó adatok.
** A támogatás meghatározásakor a rendelet szerinti feltételek megléte esetén figyelembe vehetõ tanulói létszám, megállapítása 2010. február 15-ei létszám, valamint a 2010. szeptember 15-ei létszám. Az adatlap kétszer küldendõ be a I. és II. részlet igényléséhez az aktuális tanulói azonosító adatokkal.

Dátum: 2010. ............................................
P. H.

.......................................................................................
fenntartó képviselõje
(valamint jogutód fenntartó képviselõje)

14. szám
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8. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Beküldendõ 2010. április 15-éig az I. részlet, illetve 2010. szeptember 20-áig a II. részlet tekintetében két eredeti és egy hitelesített
másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyakorlati oktatás támogatása”.
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Intézményi Nyilatkozat szakképzési évfolyamok beszámításáról
Intézmény megnevezése:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Képviselõjének neve (aláírásra jogosult személy):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Alulírott, büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy általam képviselt intézményben a kilenc–tizenkettedik évfolyamain a végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe – a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 11. §-ának (1) bekezdése alapján – beszámításra
kerül, úgy, hogy a pedagógiai programban meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékben elõírt évfolyamoknál eggyel kevesebb lesz.
Kelt: ................................, .......... év .................. hó ......... nap

P. H.

..........................................................................
képviselõ aláírása
(valamint jogutód képviselõ aláírása)
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9. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Adatlap a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja után
járó támogatás igényléséhez kollégiumi fenntartók részére
Beküldendõ 2010. június 15-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
az OFI Arany János Programirodája részére 1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatása”

Kollégiumra
vonatkozó
adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
számlavezetõ bank neve:
bankszámlaszáma:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel.száma, e-mail címe:
Az intézményi férõhelyek száma:
Az intézmény tanulóinak létszáma:
Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók létszáma:
A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 2010/2011. tanévben (egy évfolyamon maximálisan
25 fõ után vehetõ igénybe támogatás):

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon*(fõ):

Az intézmény tanulóinak százalékos megoszlása (gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába járók):
Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben
(gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába járók szerinti bontásban):
Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):
Együttmûködõ partnerintézmény(ek) (szakiskola/szakiskolák) felsorolása:
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., 2010. .........................
P. H.
..........................................................................
fenntartó

* A Programba 2007/2008. tanévben belépett intézmények esetében kell kitölteni.

14. szám
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10. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Beküldendõ 2010. június 15-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
János Programirodája részére 1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatása”

az OFI Arany

Szándéknyilatkozat a kollégiumok és a szakiskolák számára a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja megvalósítására
(szakiskolánként külön szándéknyilatkozat készítendõ)1
Jelen szándéknyilatkozat 2 aláírásával a ............................................................................................................. kollégium
és ................................................................................................................................................................ közoktatási
intézmény vállalják, hogy partneri együttmûködést alakítanak ki a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program keretében a Programban részt vevõ tanulók iskolai sikeressége érdekében.
Kollégium
adatai

A Programban részt vevõ kollégium neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel.száma, e-mail címe:
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma a 9. évfolyamon (a 2010/2011. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 10. évfolyamon (a 2010/2011. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 11. évfolyamon (a 2010/2011. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 12. évfolyamon3 (a 2010/2011. tanévben) (fõ):

Szakiskola
adatai

A Programban részt vevõ szakiskola neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel.száma, e-mail címe:
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma a 9. évfolyamon (a 2010/2011. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 10. évfolyamon (a 2010/2011. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 11. évfolyamon (a 2010/2011. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 12. évfolyamon3 (a 2010/2011. tanévben) (fõ):
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A partneri együttmûködés keretében a kollégium és a szakiskola a következõ vállalásokat teszi (indikátorral
mérendõ állapotok és változásaik)4
Tevékenység*

Határidõ, idõtartam*

Induló érték
(amennyiben van)*

Célérték*

* A táblázat sorai szükség szerint bõvíthetõek.

Kelt: ..........................., 2010. .........................
P. H.

...........................................
kollégium
(kollégiumi feladatokat ellátó intézmény)

P. H.

.........................................
szakiskola
(szakiskolai feladatokat ellátó intézmény)

1

A szándéknyilatkozatot az igénylés részeként határidõre a 6. számú melléklettel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg.
Amennyiben egy többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése, nem kell a szándéknyilatkozatot kitölteni.
3
A Programba 2007/2008. tanévben belépett intézmények esetében kell kitölteni.
4
A vállalásokat tartalmazó táblázatot az igénylés részeként határidõre a 9. számú melléklettel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg, a vállalásokat akkor is
ki kell tölteni, ha többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése.
2

11. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Adatlap a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja után járó támogatás igényléséhez
kollégiumi fenntartók részére
Beküldendõ 2010. április 16-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
az OFI Arany János Programirodája részére 1055 Budapest, Dorottya u. 8.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi Program támogatása”

Kollégiumra
vonatkozó
adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
számlavezetõ bank neve:
bankszámlaszáma:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel.száma, e-mail címe:
Az intézményi férõhelyek száma:
Az intézmény tanulóinak létszáma:
Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók létszáma:

14. szám
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A Programban részt vevõ tanulók létszáma
a 2009/2010. tanévben:

1553

10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):

A Programban részt vevõ tanulók létszáma
a 2010/2011. tanévben:

Az intézmény tanulóinak százalékos megoszlása (gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába járók):
Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben
(gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába járók szerinti bontásban):
Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):
Együttmûködõ középiskolák felsorolása:
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., 2010. .........................
P. H.
..........................................................................
fenntartó

12. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Beküldendõ 2010. április 16-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
az OFI Arany János Programirodája részére 1055 Budapest, Dorottya u. 8.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi Program támogatása”

Szándéknyilatkozat a kollégiumok és a középiskolák számára a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi
Programja megvalósítására (középiskolánként külön szándéknyilatkozat készítendõ) 1
Jelen szándéknyilatkozat 2 aláírásával a ............................................................................................................. kollégium
és ................................................................................................................................................................... közoktatási
intézmény vállalják, hogy partneri együttmûködést alakítanak ki a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi
Programja keretében a Programban részt vevõ tanulók iskolai sikeressége érdekében.
Kollégium
adatai

A Programban részt vevõ kollégium neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel.száma, e-mail címe:
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Középiskola A Programban részt vevõ középiskola neve:
adatai
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel.száma, e-mail címe:
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma a 9. év- 2009/2010. tanév:
folyamon:
...fõ
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 10. évfolyamon:
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 11. évfolyamon:
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 12. évfolyamon:
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 13. évfolyamon:

2009/2010. tanév:
...fõ
2009/2010. tanév:
...fõ
2009/2010. tanév:
...fõ
2009/2010. tanév:
...fõ

14. szám

2010/2011. tanév
(becsült létszám):
...fõ
2010/2011. tanév
(becsült létszám):
2010/2011. tanév
(becsült létszám):
2010/2011. tanév
(becsült létszám):
2010/2011. tanév
(becsült létszám):

A partneri együttmûködés keretében a kollégium és a középiskola a következõ vállalásokat teszi (indikátorral mérendõ
állapotok és változásaik) 3
Tevékenység*

Határidõ, idõtartam*

Induló érték
(amennyiben van)*

Célérték*

* A táblázat sorai szükség szerint bõvíthetõek.

Kelt: ..........................., 2010. .........................
P. H. ...........................................
kollégium
(kollégiumi feladatokat ellátó intézmény)

1

P. H. .........................................
középiskola
(középiskolai feladatokat ellátó intézmény)

A szándéknyilatkozatot az igénylés részeként határidõre a 11. számú melléklettel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg.
Amennyiben egy többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése, nem kell a szándéknyilatkozatot kitölteni.
3
A vállalásokat tartalmazó táblázatot az igénylés részeként határidõre a 11. számú melléklettel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg, a vállalásokat akkor is
ki kell tölteni, ha többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése.
2

ADATLAP
a nem magyar állampolgár tanköteles tanuló utáni igényléshez

14. szám

13. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendõ 2010. október 6-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Sorszám

Az intézmény
neve

A rendelet 10. § A rendelet 10. § A rendelet 10. § A rendelet 10. § A rendelet 10. § A rendelet 10. §
(1) b) pontja
(1) b) pontja
(1) c) pontja
(1) c) pontja
Az intézm.
(1) a) pontja
(1) a) pontja
szerinti tanulók szerinti tanulók szerinti tanulók szerinti tanulók szerinti tanulók szerinti tanulók
kapcsolattartójának
Az intézm. címe OM azonosító becsült száma becsült száma becsült száma becsült száma becsült száma becsült száma Igényelt összeg
2010/2011.
2010/2011.
2010/2011.
2010/2011.
2010/2011.
2010/2011.
neve, tel.száma,
tanév 1. félév
tanév 2. félév
e-mail címe
tanév 1. félév
tanév 2. félév
tanév 1. félév
tanév 2. félév
(fõ)
(fõ)
(fõ)
(fõ)
(fõ)
(fõ)

A fenntartó által igényelt támogatás összesen: ......................... Ft
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., 2010. .........................
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Az intézményekre vonatkozó adatok:

P. H.
..........................................................................
fenntartó
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14. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
ADATLAP
a nem magyar állampolgár tanköteles tanuló utáni igénylés elszámolásához
Beküldendõ 2011. június 30-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állapolgár tanulók támogatásának elszámolás”
Kitöltendõ az elektronikus elszámolás, az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Az intézményekre vonatkozó adatok:

Az intézmény
neve

Az intézmény
címe

OM azonosító

Felhasznált
támogatás
(Ft)

Felhasználás összesen: ......................... Ft
Kelt: ...................., 2010. .........................

P. H.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Sorsz.

A rendelet 10. §
A rendelet 10. §
A rendelet 10. §
A rendelet 10. §
A rendelet 10. §
A rendelet 10. §
(1) c) pontja
(1) a) pontja
(1) b) pontja
(1) a) pontja
(1) b) pontja
(1) c) pontja
szerinti tanulók
szerinti tanulók
szerinti tanulók
szerinti tanulók
szerinti tanulók
szerinti tanulók
száma 2010/2011.
száma 2010/2011.
száma 2010/2011.
száma 2010/2011.
száma 2010/2011.
száma 2010/2011.
tanév második
tanév második
tanév második
tanév elsõ félév
tanév elsõ félév
tanév elsõ félév
félév
félév
félév
(fõ)
(fõ)
(fõ)
(fõ)
(fõ)
(fõ)

..........................................................................
fenntartó
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell a tanuló intézménybe való felvételét, esetleges jogviszonya megszûnését igazoló dokumentumokat, valamint a támogatott cél
megvalósulásáról készített összefoglalót!
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15. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Beküldendõ 2010. október 6-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

A támogatás felhasználásának kerete az iskolák a rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
tanulói esetén
(intézményenként kitöltendõ)
KÖTELEZÕ TEVÉKENYSÉGEK
A)

50%

– heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítõ programok költségei
B)
– a célcsoport számára biztosított kulturális különbségeket áthidaló/közelítõ is kolai, tanórán kívüli tevékenységek költségei
C)
– az oktatási fejlesztési folyamatban, vagy az ahhoz való hozzáféréshez elengedhetetlen, a célcsoport számára biztosított eszközök beszerzésének költségei
D)
– az iskolai gyermekvédelmi felelõs vagy az ezzel a feladattal megbízott munkatárs a tanulóval és a tanuló családjával való rendszeres kapcsolattartásával
összefüggõ emberi erõforrás költségei

20%

10%

20%

Kelt: ...................., 2010. .........................

Fenntartó
(képviselõje)
P. H.

Intézmény
(intézményvezetõ)
P. H.

ÖSSZEG
(F)

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
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16. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Beküldendõ 2010. október 6-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az OKM
Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

A támogatás felhasználásának kerete az iskolák a rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
tanulói esetén
(intézményenként kitöltendõ)
KÖTELEZÕ TEVÉKENYSÉGEK
A)

100%

ÖSSZEG
(Ft)

– heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítõ programok költségei
Kelt: ...................., 2010. .........................
Fenntartó
(képviselõje)
P. H.

Intézmény
(intézményvezetõ)
P. H.

17. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Beküldendõ 2010. október 6-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

A támogatás felhasználásának kerete az iskolák a rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
tanulói esetén
(intézményenként kitöltendõ)
KÖTELEZÕ TEVÉKENYSÉGEK
A)

100%

– heti rendszerességgel tartott programok költségei
Kelt: ...................., 2010. .........................
Fenntartó
(képviselõje)
P. H.

Intézmény
(intézményvezetõ)
P. H.

ÖSSZEG
(Ft)

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
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18. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Beküldendõ 2010. május 7-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Fenntartói igénylés
A gyermekgyógyüdülõkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben gyógykezelés alatt álló
gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás támogatása
A tanuló gyógykezelését ellátó egészségügyi intézmény(ek):
1.
Neve:
Címe:
2.
Neve:
Címe:
3.
Neve:
Címe:
4.
Neve:
Címe:
A fenntartó kapcsolattartójának neve, tel.száma, e-mail címe:
A pedagógiai ellátás biztosításának módja:
a) az egészségügyi/rehabilitációs intézmény közös igazgatású közoktatási intézményként mûködik,
b) az egészségügyi intézményben a pedagógiai ellátás egy erre a feladatra – alapító okiratában is! – kijelölt közok tatási intézményben alkalmazásban álló pedagógusok közremûködésével történik,
c) közoktatási intézmény és egészségügyi intézmény fenntartói között kötött megállapodás alapján történik
(amennyiben az egészségügyi/rehabilitációs intézmény fenntartója nem azonos a feladat ellátásában közremûködõ
közoktatási intézmény fenntartójával.
Klinikák esetén a megállapodás megkötésére a közoktatási intézmény fenntartója és a klinika fõigazgatója között
kerül sor.
2010. szeptember 1-jétõl 2011. június 11-ig terjedõ idõszakban tervezett, a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás tervezése

Gyógykezelés várható
idõtartama
(nap)

A gyógykezelés/rehabilitációs célú ellátásban részesülõk
becsült létszáma
(fõ)
Mozgásszervi, pulmonológiai,
pszichiátriai rehabilitációban
részt vevõk
(fõ)

Szív- és érrendszeri, daganatos,
egyéb megbetegedés
(fõ)

Igényelt támogatás
(Ft)

22–41
42–89
90£
Igényelt támogatás összesen (Ft):
A kitöltött adatlaphoz – a pedagógiai ellátás biztosításának módjától függõen – mellékelni kell:
a) pont szerinti ellátás esetén az intézmény alapító okiratát;
b) pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülõben/ egészségügyi
intézményben/rehabilitációs intézményben közoktatási ellátás biztosítására kijelölt közoktatási intézmény alapító okiratát, továbbá – amennyiben az a közoktatási intézmény alapító okiratából nem derül ki – a feladat ellátására fordított, tervezett heti óraszámot;
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c) pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülõ/ egészségügyi intézmény/rehabilitációs intézmény és az ellátásban közremûködõ közoktatási intézmény együttmûködési szándéknyilatkozatát, megállapodástervezetét, a közoktatási intézmény alapító okiratát, továbbá a feladat ellátásában közremûködõ
pedagógusok számát, képesítését, a feladat ellátására tervezett heti óraszámot.
Kelt: ...................., 2010. .........................
P. H.
..........................................................................
fenntartó

19. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Beküldendõ 2011. június 12-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása támogatásának elszámolása”
Kitöltendõ az elektronikus elszámolás, az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
6

Az egyéni tanulói adatlap sorszáma:
.........................................................................
Gyermekgyógyüdülõk, egészségügyi
intézmény, rehabilitációs intézmény Ph.
Egyéni tanulói adatlap7
A tanuló neve: ....................................................................................................................................................................
felvétel napja: ......................................................................... hazabocsátás napja: ........................................................
A foglalkozás formája: egyéni (ágy melletti), csoportos 8
A gyógykezelés idõtartama: .................................. nap
A foglalkozást tartó pedagógus neve, képesítése: ...............................................................................................................
Foglalkozás
idõpontja
(hó, nap)

idõtartama (perc)9

Témája, tartalma

Megjegyzés

A foglalkozások idõtartama átszámítása 45 perces tanórákra: ...................... perc, ................... tanóra
A foglalkozások megtartását igazolom:
..........................................................................
kezelõorvos v. megbízottja
6
Az egyéni tanulói adatlapokat – a gyermekgyógyüdülõ, egészségügyi intézmény, rehabilitációs intézményben 2010. szeptember 1.–2011. június 11. között
ellátott valamennyi tanuló esetében egytõl kezdõdõen folyamatosan növekvõ sorszámmal kell ellátni.
7
Az egyéni tanulói adatlapot a pedagógus elektronikus formában is vezetheti. Ebben az esetben tizenöt tanítással töltött naponként kell az adatlapot kinyomtatni, s azon a foglalkozások megtartását ellenjegyeztetni.
8
A megfelelõt aláhúzással kell jelölni.
9
Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az idõtartam nem 45 perc.
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20. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Beküldendõ 2011. június 12-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása támogatásának elszámolása”.
Kitöltendõ az elektronikus elszámolás, az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Összesítõ elszámoló lap10
A tanulók részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülõ/egészségügyi intézmény/rehabilitációs
intézmény adatai:
Neve, címe, azonosítója:
A gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatást végzõ pedagógusok:
Ssz.

Név

Szakképesítés

Munkahely

Ellátott tanórák száma

A tankötelezettség teljesítéséhez szükséges – 2010. szeptember 1.–2011. június 11. között biztosított – oktatás
összesített adatai:
I. Egyéni (ágy melletti) foglalkoztatásban részesült:
A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fõ)
Gyógykezelés idõtartama
(nap)

Mozgásszervi, pulmonológiai,
pszichiátriai rehabilitációban részt
vettek
(fõ)

Szív és érrendszeri, daganatos,
egyéb megbetegedés miatt
ellátottak
(fõ)

Összesen
(fõ)

22–41
42–89
90£
......................................................................
egészségügyi intézmény fõigazgatója

..........................................................................
támogatott fenntartó képviselõje

II. Csoportos foglalkoztatásban részesült:
A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fõ)
Gyógykezelés idõtartama
(nap)

Mozgásszervi, pulmonológiai,
pszichiátriai rehabilitációban részt
vettek
(fõ)

Szív és érrendszeri, daganatos,
egyéb megbetegedés miatt
ellátottak

Összesen

22–41
42–89
90£
......................................................................
egészségügyi intézmény fõigazgatója
Dátum

10

A táblázatok sorai szükség szerint bõvíthetõek.

.........................................................................
támogatott fenntartó képviselõje
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21. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Beküldendõ 2010. április 12-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása.”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MINT FELADATOT ELLÁTÓ IGÉNYLÉSE
21/I. Az iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi társulásokban
21/I./A. többcélú kistérségi társulás, mint feladatot ellátó adatai:
Megye:
Többcélú kistérségi társulás neve, címe:
Adószám:
KSH kód:
A számlavezetõ bank neve:
Bankszámlaszám:
Kapcsolattartó neve, elérhetõsége (telefon, e-mail):
21/I./B. Az I/A pontban nevezett többcélú kistérségi társulás saját fenntartásában mûködõ, a nevelési tanácsadást is ellátó intézményben, az iskolapszichológiai feladatellátással megbízott intézmény adatai:
A közoktatási intézmény neve, címe:
A közoktatási intézmény OM azonosítója:
21/I./C. Az I/A pontban nevezett többcélú kistérségi társulás által, helyi, megyei önkormányzattal, önkormányzati társulással kötött megállapodás alapján, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény(ek)ben biztosított iskola- pszichológusi
szolgáltatást ellátó intézmény és fenntartójának adatai:
A fenntartó neve, címe:
A közoktatási intézmény neve, címe:
A közoktatási intézmény OM azonosítója:
Kelt: ..................., 2010. ......................
P. H.
......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselõje
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21/II. Az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi és tervezett mutatói
21/II/A. Az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi mutatói: (2010. szeptember 1. elõtti adatok) 2
A többcélú kistérségi társuláson belül ellátott településeken
Az iskolapszichológiai szolgáltatás- Az iskolapszichológiai szolgáltatásAz iskolapszichológiai szolgáltatás- ban részesülõ nevelési, oktatási in- ban részesülõ nevelési, oktatási inban részesülõ nevelési, oktatási intézményekben iskolapszichológiai tézményekben ellátandó, de iskolaellátásban részesülõ gyermekek, ta- pszichológiai ellátásban nem részetézmények száma (db)
nulók száma (fõ)
sülõ gyermekek, tanulók száma (fõ)

Települések száma,
amelyek
számára
az iskolapszichológiai szolgáltatás
nem biztosított (db)

Óvoda

Ált. iskola

Középfokú
óvodában
intézmény

középfokú
ált. iskoláintézmény- óvodában
ban
ben t.

középfokú
általános
intézményiskolában
ben t.

A többcélú kistérségi társuláson belül el nem látott településeken
A nevelési, oktatási intézmények
száma (db)

Óvoda

Azon gyermekek, tanulók száma,
A nevelési, oktatási intézményekben akik az iskolapszichológusi ellátásáellátandó, de iskolapszichológusi el- ban utazó szakember biztosításával
látásban nem részesülõ gyermekek,
részesültek (fõ)
tanulók száma (fõ)

Általános Középfokú
óvodában
iskola
intézmény

Középfokú
általános
intézmény- óvodában
iskolában
ben t.

Középfokú
általános
intézményiskolában
ben

Kelt: ..................., 2010. ......................
P. H.
......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselõje

3

Kitöltendõ, ha a szolgáltatást a többcélú kistérségi társulás a 2009/2010. tanév során is ellátja.
Teljes munkaidõre átszámított létszám.
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A többcélú
kistérségi
társuláson
belül, az iskolapszichológiai
szolgáltatást nyújtó
iskolapszichológusok
száma3
(fõ)

Települések száma,
amelyek
számára
az iskolapszichológiai szolgáltatás
a többcélú
kistérségi
társulás saját fenntartásában
mûködõ,
a nevelési
tanácsadást
is ellátó intézmény
foglalkoztatásában
alkalmazott iskolapszichológ
ussal ellátott (db)

Települések száma,
amelyek
az iskolapszichológiai szolgáltatást,
a többcélú
kistérségi
társulás által, helyi,
megyei önkormányzattal, önkormányzati társulással kötött megállapodás
alapján,
a nevelési
tanácsadást
is ellátó intézmény
foglalkoztatásában
alkalmazott
iskolapszichológussa
l látják el
(db)
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21.II/B. Az iskolapszichológusi szolgáltatás tervezett mutatói 2010. szeptember 1-jétõl:
A többcélú kistérségi társuláson belül 2010. szeptember 1-jétõl iskolapszichológiai ellátásra kerülõ településeken

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban részesülõ nevelési, oktatási intézmények száma (db)

Települések száma,
amelyek
számára
az iskolapszichológiai szolgáltatás
nem biztosított

Óvoda

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban részesülõ nevelési, oktatási intézményekben iskolapszichológiai
ellátásban részesülõ gyermekek, tanulók száma (fõ)

Általános Középfokú
óvodában
iskola
intézmény

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban részesülõ nevelési, oktatási intézményekben ellátandó, de iskolapszichológiai ellátásban nem részesülõ gyermekek, tanulók létszáma
(fõ)

középfokú
általános
intézmény- óvodában
iskolában
ben

középfokú
általános
intézményiskolában
ben t.

A többcélú kistérségi társuláson belül 2010. szeptember 1-jétõl iskolapszichológiai ellátásban nem részesülõ településeken

A nevelési, oktatási intézmények
száma (db)

Óvoda

Azon gyermekek, tanulók száma,
A nevelési, oktatási intézményekben akik az iskolapszichológusi ellátásában
utazó szakember biztosításával
ellátandó, de iskolapszichológusi elrészesülnek (fõ)
látásban nem részesülõ gyermekek,
tanulók létszámra (fõ)

Általános Középfokú
óvodában
iskola
intézmény

középfokú
általános
intézmény- óvodában
iskolában
ben t.

Középfokú
általános
intézményiskolában
ben

Kelt: ..................., 2010. ......................
P. H.
......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselõje

Teljes munkaidõre átszámított létszám.
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A többcélú
kistérségi
társuláson
belül, az iskolapszichológiai
szolgáltatást nyújtó
iskolapszichológusok
száma4

Települések száma,
amelyek
számára
az iskolapszichológiai szolgáltatás,
a többcélú
kistérségi
társulás saját fenntartásában
mûködõ,
a nevelési
tanácsadást
is ellátó intézmény
foglalkoztatásában
alkalmazott
iskolapszichológussa
l kerül ellátásra.

Települések száma,
amelyek
az iskolapszichológiai szolgáltatást,
a többcélú
kistérségi
társulás által, helyi,
megyei önkormányzattal, önkormányzati társulással kötött megállapodás
alapján,
a nevelési
tanácsadást
is ellátó intézmény
foglalkoztatásában
alkalmazott
iskolapszichológussa
l látják el.

14. szám
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22. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Beküldendõ 2010. április 12-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

I. A többcélú kistérségi társulás szándéknyilatkozata az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt
támogatáshoz
Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével .............................................................................................................. Többcélú
Kistérségi Társulás (székhely: ............................., elnöke ...............................) vállalja, hogy az iskolapszichológiai
szolgáltatást 2010. szeptember 1-jétõl kezdõdõen a kistérség közigazgatási területén biztosítja,
a) saját intézmény fenntartásával*
b) helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a helyi önkormányzat fenntartásában mûködõ nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján,*
c) önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján külön
megállapodás szerint.*
* a megfelelõ válasz aláhúzandó
* a szolgáltatás biztosításának módját a megfelelõ válasz aláhúzásával kell jelölni. Amennyiben a szolgáltatás biztosítására a b) pont szerint – megállapodás alapján helyi, megyei önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában
mûködõ, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény(ek)ben – kerül sor, a nyilatkozat III. pontját a megállapodásba érintett intézmény(ek) fenntartójának ki kell töltenie.
Egyben vállalja, hogy az iskolapszichológusi feladatok ellátásának megkezdéséhez**, fejlesztéséhez** 2010. szeptemberétõl egy fõ létszámfejlesztést biztosít. Vállalja továbbá, hogy az iskolapszichológus foglalkoztatásához kapcsolódó
költségek forrásához a 2010/2011-es tanévben hozzájárul.
** a megfelelõ aláhúzandó
Kelt: ...................., 2010. .........................
P. H.
..........................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
II.5 Szándéknyilatkozat az iskolapszichológiai szolgáltatás nyújtására kijelölt intézmény alapító okiratának
módosítására
Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével ......................................................................................................... intézmény
fenntartó (székhely: ....................., képviselõ neve .............................. ) vállalja, hogy az iskolapszichológiai szolgáltatást 2009. szeptember 1-jétõl kezdõdõen a .................................................................. Többcélú Kistérségi Társulás
(székhely: ....................................., elnöke................................ ) közigazgatási területén biztosítja, és a feladatellátásra jogosulttá váló intézmény alapító okiratának módosítását legkésõbb 2010. július 31-ig elvégzi.
Kelt: ...................., 2010. .........................
P. H.
..........................................................................
fenntartó képviseletére jogosult
5

Kitöltendõ, ha a feladatellátásra jogosulttá váló intézmény alapító okiratának módosítására az igénylés benyújtását követõen kerül sor
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14. szám

III. A kistérségi társulás szándéknyilatkozata az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt
támogatáshoz
Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével ................................................................................................ intézmény (neve,
címe, OM azonosítója) fenntartójaként vállalom, hogy az intézményben 2010. szeptemberétõl egy fõ iskolapszichológusi létszámfejlesztést biztosítok a ......................................................................................................... a Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ................................................, elnöke) területén történõ iskolapszichológiai szolgáltatás biztosítására kötött megállapodásban foglaltak teljesítésére.
Kelt: ...................., 2010. .........................
P. H.
.......................................................................
fenntartó képviseletére jogosult

IV. Nyilatkozat a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú
kistérségi társulás részére – a 2009. szeptembertõl – a támogatásból biztosított iskolapszichológusi álláshely
megteremtésével megkezdett iskolapszichológusi tevékenység folytatásáról
Jelen nyilatkozat kitöltésével ............................................................................................................... Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ....................., elnöke .....................) nyilatkozik arról, hogy a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet
8. § alapján elnyert támogatással, 2009. szeptemberétõl létesített iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológiai szolgáltatást továbbra is biztosítja a kistérség közigazgatási területén,
a)
saját intézmény fenntartásával*
b)
helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a helyi önkormányzat fenntartásában mûködõ nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján,*
c)
önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján külön megállapodás szerint.*
* a megfelelõ válasz aláhúzandó
* a szolgáltatás biztosításának módját a megfelelõ válasz aláhúzásával kell jelölni.
Kelt: ...................., 2010. .........................
P. H.
..........................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

V. Nyilatkozat a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú
kistérségi társulás részére a támogatásból – a 2009. szeptembertõl – a támogatásból biztosított
iskolapszichológusi álláshely megteremtésével megkezdett iskolapszichológusi tevékenységhez kapcsolódó
eszközök – kivéve informatikai eszközök –, felszerelések és berendezések beszerzésének vállalásáról, azok
használatba adásáról
Jelen nyilatkozat kitöltésével ............................................................................................................. Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: .........................., elnöke ...........................) vállalja, hogy a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. §
alapján elnyert támogatásból 2009. szeptemberétõl létesített iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológiai
tevékenységhez kapcsolódóan beszerzésre kerülõ eszközöket, felszereléseket és berendezéseket 2010. szeptember 1-jétõl biztosítja az iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény(ek) részére.
Kelt: ...................., 2010. .........................
P. H.
..........................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

neve

címe

KSH
azonosítója

neve

OM
azonosítója

neve

Összesen:

címe

KSH
azonosítója

neve

OM
azonosítója

............... Ft

Kelt: ..................., 2010. ......................
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Igényelt
támogatás
a 15/2009.
(IV. 2.) OKM
rendelet 8. §
alapján elnyert
támogatásból
a 2009. szeptemA többcélú kistérségi társulás által, berétõl egy fõ
A 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján,
A többcélú kistérségi társulás által helyi
helyi önkormányzattal vagy
iskolapszicholóaz iskolapszichológusi tevékenység 2009.
A többcélú kistérségi társulás által
önkormányzattal vagy önkormányzati társulással
önkormányzati társulással kötött
gusi álláshely
szeptembertõl (egy fõ álláshely létesítésével) történõ fenntartott, a nevelési tanácsadást
kötött megállapodás alapján a nevelési tanácsadást is megállapodás alapján, a nevelési
biztosításával
iskolapszichológiai szolgáltatás megkezdéséhez,
is ellátó iskolapszichológiai
ellátó iskolapszichológiai szolgáltatást biztosító
tanácsadást is ellátó
megkezdett iskofejlesztéséhez elnyert támogatásban részesült
szolgáltatást biztosító intézmény
intézmény fenntartójának
iskolapszichológiai szolgáltatást
lapszichológusi
többcélú kistérségi társulás
biztosító intézmény
tevékenységhez
kapcsolódó
eszközök – kivéve informatikai
eszközök –,
felszerelések és
berendezések
beszerzéséhez
(Ft)

14. szám

VI. Adatlap a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás – 2009. szeptembertõl –
biztosított iskolapszichológusi álláshely megteremtésével megkezdett iskolapszichológusi tevékenységhez kapcsolódó eszközök – kivéve informatikai
eszközök –, felszerelések és berendezések beszerzésének támogatási igényléséhez

P. H.
......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselõje
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23. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Beküldendõ 2011. június 30-ig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Bp. Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása”
Az adatlap elérhetõ: http.//www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

23/A. Melléklet az iskolapszichológiai ellátást biztosító, a támogatásban részesült többcélú kistérségi társulások adatszolgáltatásához

óvoda

általános középfokú
iskola
intézmény

Az iskolapszichológiai
szolgáltatásban részesülõ
településen
a nevelési–oktatási intézmény
címe
óvoda

általános középfokú
iskola
intézmény

Az iskolapszichológiai
szolgáltatásban részesülõ
településen
a nevelési–oktatási intézmény
OM azonosítója
óvoda

Az iskolapszichológiai
szolgáltatásban részesülõ
településen a nevelési–oktatási
intézményben ellátott
gyermekek/tanulók száma (fõ)

általános középfokú
általános
óvodában
iskola
intézmény
iskolában

Az iskolapszichológiai
szolgáltatásban részesülõ
településen a nevelési–oktatási
intézményben az ellátás formája6

középfokú
középfokú
általános
intézóvodában
intéziskolában
ményben
ményben

Kelt: ..................., 2011. ...................................................
P. H.
......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselõje

14. szám

6
Pl. az iskolapszichológusi ellátás, a nevelési tanácsadó foglalkoztatásában alkalmazott utazó iskolapszichológussal, vagy a nevelési tanácsadó székhelyén biztosított, továbbá jelölendõ az alábbiak szerint:
sf.: az iskolapszichológiai szolgáltatás az adott nevelési oktatási intézményben a többcélú kistérségi társulás saját fenntartásában mûködõ, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény foglalkoztatásában alkalmazott iskolapszichológussal kerül ellátásra, vagy
– az iskolapszichológusi szolgáltatás, az adott nevelési–oktatási intézményben, a többcélú kistérségi társulás által,
mhö.: helyi önkormányzattal,vagy
mmö.: megyei önkormányzattal, vagy
möt.: önkormányzati társulással
kötött megállapodás alapján, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény foglalkoztatásában alkalmazott iskolapszichológussal kerül ellátásra.
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A
támogatás
t elnyert
többcélú
kistérségi
társulás
neve

A
támogatás
t elnyert
többcélú
kistérségi
társulás
KSH
kódja

Az iskolapszichológiai
szolgáltatásban részesülõ
településen
a nevelési–oktatási intézmény
neve

A többcélú kistérségi társuláson belül 2010. szeptember 1-jétõl iskolapszichológiai ellátásban részesült
A többcélú kistérségi társuláson belül 2010. szeptember 1-jétõl iskolapszitelepüléseken
chológiai ellátásban nem részesült településeken
Azon gyermekek, tanulók száma,
Az iskolapszichológiai szolgáltatásAz iskolapszichológiai szolgáltatásA nevelési, oktatási intézményekben akik az iskolapszichológusi ellátásában részesülõ nevelési, oktatási inAz iskolapszichológiai szolgáltatás- ban részesülõ nevelési, oktatási inban
utazó szakember biztosításával
A nevelési, oktatási intézmények ellátandó, de iskolapszichológusi eltézményekben ellátandó, de iskolatézményekben iskolapszichológiai
ban részesülõ nevelési, oktatási inrészesülnek (fõ)
látásban nem részesülõ gyermekek,
száma (db)
pszichológiai ellátásban nem részeellátásban részesülõ gyermekek, tatézmények száma (db)
tanulók létszáma (fõ)
sülõ gyermekek, tanulók létszáma
nulók száma (fõ)
(fõ)

Települések száma,
amelyek
számára
az iskolapszichológiai szolgáltatás
nem biztosított

Óvoda

Általános Középfokú
óvodában
iskola
intézmény

középfokú
általános
intézmény- óvodában
iskolában
ben

középfokú
általános
intézményiskolában
ben

Óvoda

Általános Középfokú
óvodában
iskola
intézmény

középfokú
általános
intézmény- óvodában
iskolában
ben

középfokú
általános
intézményiskolában
ben

Kelt: ..................., 2010. ......................
P. H.
......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselõje

Teljes munkaidõre átszámított létszám.
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A többcélú
kistérségi
társuláson
belül, az iskolapszichológiai
szolgáltatást nyújtó
iskolapszichológusok
száma7

Települések száma,
amelyek
számára
az iskolapszichológiai szolgáltatás,
a többcélú
kistérségi
társulás saját fenntartásában
mûködõ,
a nevelési
tanácsadást
is ellátó intézmény
foglalkoztatásában
alkalmazott
iskolapszichológussa
l kerül ellátásra.

Települések száma,
amelyek
az iskolapszichológiai szolgáltatást,
a többcélú
kistérségi
társulás által, helyi-,
megyei önkormányzattal, önkormányzati társulással kötött megállapodás
alapján,
a nevelési
tanácsadást
is ellátó intézmény
foglalkoztatásában
alkalmazott
iskolapszichológussa
l látják el.

14. szám

23/B. Melléklet az iskolapszichológiai ellátást biztosító, a támogatásban részesült többcélú kistérségi társulások adatszolgáltatásához
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14. szám

23/C. A 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 14. § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás tételes
elszámolása a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásból 2009. szeptembertõl megkezdett iskolapszichológiai tevékenységhez kapcsolódó eszközök – kivéve informatikai eszközök –, felszerelések és berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás felhasználásáról
Beküldendõ 2011. július 31-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Bp. Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása”
Az adatlap elérhetõ: http//www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Kapott támogatás összege: ...............Ft
Ebbõl a felhasznált támogatás összege: ............... Ft
Maradvány összege: ................Ft
Kedvezményezett többcélú kistérségi társulás megnevezése:
A támogatás rendeltetése:
A támogatás felhasználására vonatkozó
bizonylatok költségnemenként
Számla sorszáma

Kiállításának dátuma

A bizonylatot kiállító
(szállító) megnevezése

A támogatás
felhasználásának
jogcíme és tartalma

Számla összege8

A támogatásban
részesülõ többcélú
kistérségi társulás által
teljesített összeg

Összesen:
A fenti adatokat a számlákkal/bizonylatokkal egyezõen kell kitölteni.
Bekérhetõk, illetve a helyszínen ellenõrizhetõk: a könyvviteli nyilvántartás dokumentumai, a számlák, pénztárbizonylatok, illetve a banki terhelési értesítõk, amelyeken fel kell tüntetni : „elszámolva a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 14. §
alapján elnyert támogatás teljesítéseként.
Amennyiben a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került, az elszámoláshoz csatolandó a közbeszerzési eljárás(ok)t lezáró dokumentumok másolata.
Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre, könyvelésre.
Kelt: ..................., 2011. ......................
P. H.
......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselõje

8

Áfa-visszaigénylés esetén a „Számla összege” oszlopban az Áfa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetni.

14. szám

24. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Beküldendõ 2010. május 14-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi 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.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http.//www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

FENNTARTÓI IGÉNYLÉS

2. A pedagógiai szakszolgáltatást biztosító intézmény adatai, tevékenysége 9:
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztést és
gondozás

Nevelési tanácsadás

Logopédiai ellátás

Az intézmény
Az ellátásban részt
vevõ/részesített

Neve, címe

OM
azonosítója

pedagógus
2009. október
1-jén (fõ)

gyermek a
2008/09.
tanévben (fõ)

Az ellátásban részt
vevõ/részesített
Igényelt
támogatás (Ft)

pedagógus
2009. október
1-jén (fõ)

Gyermek,
tanuló
a 2008/09.
tanévben (fõ)

Az ellátásban részt
vevõ/részesített
Igényelt
támogatás (Ft)

pedagógus
2009. október
1-jén (fõ)

gyermek,
tanuló
a 2008/09.
tanévben (fõ)

Igényelt
támogatás (Ft)

Igényelt
támogatás
összesen (Ft)

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

1. Fenntartói adatok:
Megye:
Fenntartó neve, címe:
Adószám:
KSH kód:
A pedagógiai szakszolgáltatást ellátó intézmények száma:
A számlavezetõ bank neve:
Bankszámlaszám:
Kapcsolattartó neve, elérhetõsége (telefon, e-mail):

Igényelt támogatás mindösszesen:

A sorok száma igény szerint bõvíthetõ.

1571
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A támogatási összeg tervezett felhasználása11

Az intézmény
Neve, címe

OM azonosítója

1572

3. A pedagógiai szakszolgáltatást biztosító intézmény részére igényelt támogatás tervezett felhasználása 10:

Igényelt támogatás összege
(Ft)

Eszközök, berendezések, felszerelések12
megnevezése14

ráfordítás összege
(Ft)

Pedagógus-továbbképzés13
megnevezése, alapítási
engedély száma

ráfordítás összege
(Ft)

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

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Dátum:

10

A sorok száma igény szerint bõvíthetõ.
A támogatás intézményenkénti felhasználásáról a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény, intézményegység nevelõtestülete dönt azzal a korlátozással, hogy – amennyiben mindkét felhasználási lehetõséggel
élni kívánnak – a pedagógus-továbbképzésen való részvételre legfeljebb a támogatás 50%-a fordítható.
12
Berendezések (gyermekasztal, gyermekszék (ülõpárna), szõnyeg, tábla, polcok stb.).
Vizsgáló és terápiás eszközök (játékterápiához szükséges alapjátékok, egyszerûbb és bonyolultabb játékok, rajzoláshoz, festéshez szükséges eszközök, beszédértést, beszédfunkciók vizsgálatát szolgáló eszközök, látás-, hallásfigyelem, beszéd, kommunikáció vizsgálatára szolgáló táblák, játékok stb.).
A logopédiai szûréshez és terápiához szükséges eszközök (tárgyak, tárgysorozatok, képek, képsorozatok, betû-, szótag-, szótáblák, stopperóra, metronóm stb.)
13
Az Oktatási Hivatal Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerében (http://www.oh.gov.hu/ ® http://pedakkred.oh.gov.hu ® jegyzék) nyilvántartott, legalább hatvan órás, az adott pedagógiai szakszolgálat által nyújtott eredményes fejlesztõ munkához szükséges, korszerû ismereteket adó – képzés.
14
Az eszközök között az intézmény leltárába kerülõ berendezéseket, és a 20 000 forintot meghaladó értékû eszközöket kell tételesen megnevezni, a kis értékû fogyóeszközök esetében (pl. rajzoláshoz, festéshez szükséges eszközök, játékok stb.) a gyûjtõfogalom használható az eszközök megnevezésére.
11
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25. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Beküldendõ 2010. április 12-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi 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.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Pedagógus szakvizsga és pedagógus továbbképzés támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http.//www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

FENNTARTÓI ADATLAP
17. § szerinti intézmények fenntartói számára

Az intézmény neve

Az intézmény címe

OM azonosító

A pályázattal érintett foglalkoztatott
2009/2010. tanév második félévében hallgatói
jogviszonnyal rendelkezõ pedagógus azonosító száma

2010/2011. tanév elsõ félévében elõreláthatólag
hallgatói jogviszonyt létesítõ pedagógus azonosító
száma

„Intézmény 1”

„Intézmény 2”
(...)
Az intézményekben foglalkoztatott összes érintett létszáma (az utolsó
két oszlopban feltüntetett pedagógus azonosító számok darabszáma)

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

A fenntartó neve:
A fenntartott intézményekre vonatkozó adatok:

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

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
1. A 18. § (2) bekezdésben foglalt munkáltatói igazolást.
1573
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26. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Fenntartói Nyilatkozat
– az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatosan – helyi önkormányzatok, önkormányzati, többcélú
kistérségi társulások, valamint 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.
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.

14. szám
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27. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez
Fenntartói Nyilatkozat
a jelen rendelet alapján támogatásban részesült fenntartó/intézmény jogutódlással történt megszûnésérõl*
(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)
Fenntartó megnevezése: ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Alulírott ............................................................................................ polgármester/a fent nevezett önkormányzati társulás elnöke büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a testület ................ számú határozatával az intézmény
fenntartói jogát átadta/az intézményt jogutódlással megszüntette/az intézményt átszervezte 1.
Fenntartói jog átadása esetén az átadást követõen a fenntartói jogokat gyakorolja:
A jogutód intézmény megnevezése:

Kelt: ................................., 2010. év .................. hó ........ nap
...............................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási humánszolgáltató képviseletében
eljáró személy aláírása
P. H.

Fenntartói jog átadása esetén az átadást követõen a fenntartói jogokat gyakorló
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási humánszolgáltató képviseletében
eljáró személy aláírása
P. H.

* Kitöltendõ, ha az igénylés idõpontjában az intézmény jogutóddal történõ megszûnésérõl már határozat született.
1
A megfelelõt kérjük aláhúzni.
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HATÁROZATOK

A köztársasági elnök 64/2010. (III. 26.) KE határozata
rektori megbízásról

A köztársasági elnök 62/2010. (III. 26.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának a) pontja alapján, az oktatási és kulturális miniszternek – a fenntartóval egyetértésben tett – javaslatára

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának a) pontja alapján, az oktatási és kulturális miniszter javaslatára
az Óbudai Egyetemen,
dr. Rudas Imre egyetemi tanárt
2010. április 1-jétõl 2015. március 31-éig terjedõ idõtartamra
megbízom a rektori feladatok ellátásával.

az Országos Rabbiképzõ-Zsidó Egyetemen,
dr. Schõner Alfréd egyetemi tanárt
2010. június 1-jétõl 2014. május 31-éig terjedõ idõtartamra
megbízom a rektori feladatok további ellátásával.
Budapest, 2010. március 17.

Budapest, 2010. március 17.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:
Budapest, 2010. március 18.

Budapest, 2010. március 18.
Dr. Hiller István s. k.,

Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter

oktatási és kulturális miniszter

KEH ügyszám: IV-3/00955/2010.

A köztársasági elnök 63/2010. (III. 26.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény (Fot.) 100. §-ának a) pontja alapján, –
tekintettel a Fot. 138/B. § (1) bekezdésére – az oktatási és
kulturális miniszternek – a fenntartóval egyetértésben tett
– javaslatára
a Közép-európai Egyetemen,
dr. John Shattuck megbízott rektort
2010. április 1-jétõl 2014. július 31-éig terjedõ idõtartamra
megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2010. március 17.
Sólyom László s. k.,

KEH ügyszám: IV-3/00957/2010.

A miniszterelnök 25/2010. (III. 23.) ME határozata
fõiskolai tanárok kinevezésérõl
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörömben,
az oktatási és kulturális miniszternek – a fenntartóval
egyetértésben tett – elõterjesztésére
dr. Bölcskei Elvirát,
dr. Farkas Juliannát,
dr. Gubán Ákost,
dr. Gubán Miklóst,
dr. Gundel Jánost,
dr. Kolláth Katalint,
dr. Papp Ferencet,
dr. Tóth Józsefet,
dr. Vigh Lászlót

köztársasági elnök

– 2010. április 1-jei hatállyal –

Ellenjegyzem:
Budapest, 2010. március 18.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

KEH ügyszám: IV-3/00956/2010.

fõiskolai tanárrá
kinevezem.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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Alapítási és indítási engedélyt kapott könyvtári képzési programok
Tájékoztató a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról
szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint az Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári
Akkreditációs Szakbizottságától alapítási és indítási engedélyt kapott képzési programokról
Alapítási engedélyt kapott könyvtári képzési programok
A képzés neve,
engedélyének
érvényessége

A képzés
óraszáma

MARC katalogizálás
(II. alapítás)

30

2015. március 11.

Elektronikus
dokumentumok
katalogizálása
(II. alapítás)

30

A képzés alapítója

Címe

A képzés alkotója

Debreceni
Egyetem Egyetemi
és Nemzeti
Könyvtár
Debreceni
Egyetem Egyetemi
és Nemzeti
Könyvtár

4032 Debrecen
Egyetem t. 1.

Kaszai Béláné
dr. Koltay Klára

4032 Debrecen
Egyetem t. 1.

Dávid Boglárka
dr. Koltay Klára

Információ (cím, tel., fax, email)

Hamza-Vecsei Tímea
4032 Debrecen Egyetem t. 1.
Tel., fax: (52) 410-443
E-mail: vecsei@lib.unideb.hu

Hamza-Vecsei Tímea
4032 Debrecen Egyetem t. 1.
Tel., fax: (52) 410-443
E-mail: vecsei@lib.unideb.hu

2015. március 11.

Internetes
információs
rendszerek készítése

4032 Debrecen
Debreceni
Egyetem Egyetemi Egyetem t. 1.
és Nemzeti
Könyvtár

60

2015. március 11.

Balázs László
Harangi Gabriella
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Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. február 26-án megjelent számának 635. oldalán téves helyszín jelent meg.
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Scheiber Sándor-díjjal kitüntetettek névsora
Az oktatási és kulturális miniszter 2010. március 9-én a hebraisztika, judaisztika, zsidó vallás-, mûvelõdéstörténet és oktatás, valamint a zsidók és nem zsidók közötti párbeszéd és tolerancia területén végzett kiemelkedõ tudományos munkájáért Scheiber Sándor-díjat adományozott:
dr. Menahem Schmelzernek,
a New York-i Jewish Theological Seminary nyugalmazott professzorának,
dr. Miskolczy Ambrus
egyetemi tanárnak, történésznek, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Román Filológiai
Tanszék vezetõjének,
dr. Tibori Szabó Zoltán
kolozsvári újságírónak, szerkesztõnek, történésznek.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói álláshelyeire
AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
INFORMATIKAI KAR
pályázatot hirdet az
INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉKÉRE
tanszékvezetõi tisztség betöltésére
A tanszékvezetõ feladata a tanszéki oktatási és kutatási tevékenység szervezése és irányítása, a kutatási pályázati tevékenység és a tudományos és szakmai közéleti tevékenység koordinálása.
Pályázhatnak szakirányú végzettségû, az ELTE-n teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi tanárok és habilitált docensek, akik a tanszéket hazai és nemzetközi fórumokon megfelelõ szakmai színvonalon képviselni tudják, és megfelelnek azoknak a követelményeknek, amelyeket az egyetemi, illetve a kari szabályzatok elõírnak.
A pályázathoz két példányban csatolni kell:
– a szakmai adatlapot (az Informatikai Kar Dékáni Hivatalán kapott adatlap),
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó vezetõi munkanevét,
– publikációs jegyzéket (az Informatikai Kar szabályzata szerint megkövetelt formában),
– idézettségi jegyzéket, amely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe veendõ lehet,
– írásos beleegyezést arról, hogy a pályázati anyagba a bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek,
– a végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet igazoló okiratok, bizonyítványok másolatát.
A szabályszerûen elkészített pályázatokat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
(KSZK) internetes oldalán történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani az Informatikai Kar Dékáni
Titkárságára (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C). A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidejét
követõ 60. nap.
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AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet
egyetemi docensi állásokra a
FILOZÓFIAI INTÉZET-be
Az egyetemi docens feladata:
A feminista filozófia és a környezetfilozófia, a filozófiai antropológia problémaköreinek, továbbá a filozófiatörténet
klasszikus szerzõinek és a hermeneutikai gondolkodóknak az oktatása alap-, mester- és doktori szinteken, továbbá ezen
filozófiai hagyományok átfogó és folyamatos kutatása. A jelöltnek önéletrajzában dokumentált módon egyetemi vagy
fõiskolai oktatási gyakorlattal kell rendelkeznie, elõnyt jelent, ha a jelölt a tehetséggondozás, a tudományos pályázás és
adminisztráció különbözõ formáiban is tapasztalatokkal rendelkezik.
Pályázati feltételek:
Szakirányú végzettség, tudományos fokozat (PhD vagy CSc) és habilitáció, legalább 8 év felsõoktatási gyakorlat, elõadások tartása idegen nyelven.
A sikeres pályázónak a kiírás témakörében nemzetközileg folyamatos, továbbá Magyarországon meghatározó fontosságú publikációs tevékenységet kell kifejtenie.
A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek.
A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– tudományos fokozat, habilitációs oklevél, valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.
A pályázat benyújtása:
A pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül három példányban (egy eredeti és két másolat) kell a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Bp., Múzeum krt. 4/A, I/142.) leadni.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ leteltétõl számított 30. nap.

Az egyetemi docens feladata:
Az újkori filozófián belül a hermeneutika kérdésfeltevéseit alapvetõen meghatározó szerzõk, majd a hermeneutikus filozófia klasszikus szerzõinek és problémaköreinek oktatása alap-, mester- és doktori szinteken, továbbá hermeneutikus filozófia átfogó és folyamatos kutatása. A jelöltnek önéletrajzában dokumentált módon egyetemi vagy fõiskolai oktatási
gyakorlattal kell rendelkeznie, elõnyt jelent, ha a jelölt a tehetséggondozás, a tudományos pályázás és adminisztráció különbözõ formáiban is tapasztalatokkal rendelkezik.
Pályázati feltételek:
Szakirányú végzettség, tudományos fokozat (PhD vagy CSc) és habilitáció, legalább 8 év felsõoktatási gyakorlat, elõadások tartása idegen nyelven.
A sikeres pályázónak a kiírás témakörében nemzetközileg folyamatos, továbbá Magyarországon meghatározó fontosságú publikációs tevékenységet kell kifejtenie.
A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek.
A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– tudományos fokozat, habilitációs oklevél, valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
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– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.
A pályázat benyújtása:
A pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül három példányban (egy eredeti és két másolat) kell a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Bp., Múzeum krt. 4/A, I/142.) leadni.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ leteltétõl számított 30. nap.

Az egyetemi docens feladata:
Az újkori filozófián belül a fenomenológia kérdésfeltevéseit alapvetõen meghatározó szerzõk, majd a fenomenológia
klasszikus szerzõinek és a fenomenológia problémaköreinek oktatása alap-, mester- és doktori szinteken, továbbá a jelenkori fenomenológiai filozófia átfogó és folyamatos kutatása. A jelöltnek önéletrajzában dokumentált módon egyetemi vagy fõiskolai oktatási gyakorlattal kell rendelkeznie, elõnyt jelent, ha a jelölt a tehetséggondozás, a tudományos pályázás és adminisztráció különbözõ formáiban is tapasztalatokkal rendelkezik.
Pályázati feltételek:
Szakirányú végzettség, tudományos fokozat (PhD vagy CSc) és habilitáció, legalább 8 év felsõoktatási gyakorlat, elõadások tartása idegen nyelven.
A sikeres pályázónak a kiírás témakörében nemzetközileg folyamatos, továbbá Magyarországon meghatározó fontosságú publikációs tevékenységet kell kifejtenie.
A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek.
A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– tudományos fokozat, habilitációs oklevél, valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.
A pályázat benyújtása:
A pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül három példányban (egy eredeti és két másolat) kell a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Bp., Múzeum krt. 4/A, I/142.) leadni.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ leteltétõl számított 30. nap.

ÓKORTUDOMÁNYI INTÉZETBE
pályázatot hirdet
egyetemi docensi munkakörök betöltésére
Az egyetemi docens feladata:
Ógörög leíró nyelvtan, szövegolvasási és nyelvi bevezetõ szemináriumok, valamint történelmi, irodalomtörténeti, paleográfiai és papirológiai elõadások és szemináriumok tartása, különös tekintettel a Kr. e. 5–4. század idõszakára vonatkozólag. Ezen kívül részt kell vennie a doktori képzésben, a PhD disszertációk, diplomamunkák irányításában és a tanszék
kutatómunkájában.
Pályázati feltételek:
A pályázat beadásának elõfeltétele legalább 8 éves felsõoktatási gyakorlat, tudományos (doktori) fokozat, habilitáció,
magyar és idegennyelvû publikációk.
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A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek.
A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthetõ be.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– tudományos fokozat, habilitációs oklevél, valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.
A pályázat benyújtása:
A pályázatot mellékleteivel együtt a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSzK)
internetes oldalán történõ megjelenésétõl számított 30 napon belül három példányban (egy eredeti és két másolat) kell a
Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Bp., Múzeum krt. 4/A, I/142.) leadni.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ leteltétõl számított 30. nap.

egyetemi docensi munkakör betöltésére
Az egyetemi docens feladata:
A latin nyelvtörténeti kurzusok megtartása, az archaikus irodalom szövegeinek olvastatása, epigráfiai és nyelvszociológiai ismeretek közvetítése. Ezen kívül részt kell vennie a doktori képzésben, a PhD disszertációk, diplomamunkák irányításában és a tanszék kutatómunkájában.
Pályázati feltételek:
A pályázat beadásának elõfeltétele legalább 8 éves felsõoktatási gyakorlat, tudományos (doktori) fokozat, habilitáció,
magyar és idegen nyelvû publikációk.
A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek.
A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthetõ be.
A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– tudományos fokozat, habilitációs oklevél, valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.
A pályázat benyújtása:
A pályázatot mellékleteivel együtt a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSzK)
internetes oldalán történõ megjelenésétõl számított 30 napon belül három példányban (egy eredeti és két másolat) kell a
Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Bp., Múzeum krt. 4/A, I/142.) leadni.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ leteltétõl számított 30. nap.
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ROMANISZTIKAI INTÉZETBE
pályázatot hirdet
egyetemi docensi munkakör betöltésére
Az egyetemi docens feladata:
Elõadások és szemináriumok tartása a középkortól a XIX. századig terjedõ korszak spanyol irodalomtörténetébõl. A
„Bevezetés a romanisztikai (spanyol) irodalmi tanulmányokba” címû elõadás tartása, közremûködés a Tanszék doktori
iskolájának munkájában oktatóként, doktorjelöltek témavezetõjeként, disszertációk opponenseként, tudományos konferenciák szervezõjeként, továbbá az intézetigazgató vagy a tanszékvezetõ által meghatározott esetenkénti vagy állandó
tanszéki teendõk ellátása.
Pályázati feltételek:
Szakirányú végzettség, tudományos fokozat (PhD vagy CSc) és habilitáció, legalább 8 év felsõoktatási gyakorlat, elõadások tartása idegen nyelven.
A sikeres pályázó a kiírás témakörében megfelelõ publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is.
A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek.
A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthetõ be.
A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– tudományos fokozat, habilitációs oklevél, valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.
A pályázat benyújtása:
A pályázatot mellékleteivel együtt a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
internetes oldalán történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell három példányban (egy eredeti és két másolat) a
Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Bp., Múzeum krt. 4/A, I/142.) leadni.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ leteltétõl számított 30. nap.

MAGYAR IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI INTÉZETBE
pályázatot hirdet
egyetemi docensi munkakör betöltésére
Az egyetemi docens feladata: a XX. század magyar irodalmának oktatása a Nyugat elsõ korszakától a legutóbbi idõkig,
különös tekintettel a narratív poétika területére. Az oktatómunka egyaránt kiterjed az egyetem graduális és posztgraduális szintjére. A kívánalmak közé tartozik legalább két idegen nyelv magas szintû ismerete és jártasság a nemzetközi kapcsolatokban. A felsõoktatással és tudományszervezéssel kapcsolatos vezetõi feladatok ellátására való alkalmasság elõfeltételként kívánatos az egyetemi közéletben szerzett tapasztalat és az intézmény keretében mûködõ bizottságokban, tanácsokban betöltött funkciók. Fel kell mutatnia az egyetemi tehetséggondozás terén eredményes munka végzésére való
alkalmasságát. Elõnyben részesülhet az a pályázó, aki egyetemi tankönyvként hasznosítható irodalomtörténeti összefoglalások szerzõjeként, szerkesztõjeként gyakorlatot szerzett az ilyen típusú kézikönyvek összeállítása terén.
Pályázati feltételek: a pályázat beadásának elõfeltétele legalább 8 éves felsõoktatási gyakorlat, tudományos (doktori) fokozat, habilitáció, magyar és idegen nyelvû publikációk.
A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek.
A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthetõ be.
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A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– tudományos fokozat, habilitációs oklevél, valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.
A pályázat benyújtása:
A pályázatot mellékleteivel együtt a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
internetes oldalán történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell három példányban (egy eredeti és két másolat) a
Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Bp., Múzeum krt. 4/A, I/142.) leadni.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ leteltétõl számított 30. nap.

MÛVÉSZETELMÉLETI ÉS MÉDIAKUTATÁSI INTÉZETBE
pályázatot hirdet
egyetemi docensi munkakör betöltésére
Az egyetemi docens feladata:
Elõadások és szemináriumok tartása elsõsorban az alkotmányjog, a demokratikus kultúra és az etnikai kisebbségek reprezentációja témakörében a BA, az MA és a doktori képzés hallgatóinak, témavezetés mindhárom szinten, részvétel a
kommunikáció- és médiatudományi képzések fejlesztésében, magyar és nemzetközi pályázatok elõkészítésében és az
oktatás szervezésében.
Pályázati feltételek:
A pályázat beadásának elõfeltétele legalább 8 éves felsõoktatási gyakorlat, tudományos (doktori) fokozat, habilitáció,
szakirányú magyar és nemzetközi publikációk.
A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek.
A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthetõ be.
A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– tudományos fokozat, habilitációs oklevél, valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.
A pályázat benyújtása:
A pályázatot mellékleteivel együtt a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
internetes oldalán történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell három példányban (egy eredeti és két másolat) a
Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Bp., Múzeum krt. 4/A, I/142) leadni.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ leteltétõl számított 30. nap.
Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor
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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

Evangélikus
Egyházközség
8056 Bakonycsernye,
Dózsa u. 1.
Tel./fax: (22) 592-000

Evangélikus Óvoda
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapedagógusi v., közoktatás-vezetõi
szakképzettség, 5 év
szakirányú pedagógiai
szgy., evangélikus hitében elkötelezett példamutató élet, lelkészi
ajánlás.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2016. július 31-ig,
6 évre szól.
Pbhi: a hivatalos közzétételtõl
számított 30. nap.
Pehi: legkésõbb a Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség
Presbitériumának 2010. júliusi
ülése.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.

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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A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., vpr., iskolai végzettséget
igazoló om., lelkészi ajánlás.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Bakonycsernyei Evangélikus
Egyházközség
f.: tel.: 06 (20) 981-5923
E-mail: istvan.szarka@lutheran.hu

Csörög Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2135 Csörög,
Kisfaludy u. 40.
Tel.: (27) 593-761

Napközi Otthonos
Óvoda
2135 Csörög,
Kossuth u.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapedagógusi szakképesítés,
vezetõ óvodapedagógusi szakképesítés, legalább 5 év
óvodapedagógus munkakörben szerzett szgy.
Elõny: jelenleg alkalmazásban álló óvodapedagógus.

Ják Község
Képviselõ-testülete
9798 Ják,
Kossuth L. u. 14.
Tel.: (94) 356-011
Fax: (94) 356-229

Százszorszép Óvoda
Óvodavezetõ

A Közokt.tv-ben a vezetõ részére meghatározott képesítés,
legalább 5 év szakmai,
nevelési gyakorlat,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2010. ápr. 28.
Pehi: megjelenéstõl számított
60. nap.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., részletes vpr., nyilatkozat
a pályázat nyílt vagy zárt ülésen
történõ tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot 3 példányban, postai
úton, „Óvodavezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f.: Dr. Feketéné dr. Gyulás
Tünde jegyzõ

ÁEI: 2010. júl. 15.
A megbízás 2015. júl. 15-ig,
5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben való megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési eljárásra
elõírt törvényes határidõ leteltét
követõ 30. napot követõ testületi
ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: legfontosabb személyi adatok, szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, az elõírt képesítést
igazoló om., b.
Pc.: Szemes István
polgármester
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Tarcal Község
Önkormányzata
3915 Tarcal,
Fõ u. 61.
Tel./fax: (47) 580-450

2

3

4

Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde, Konyha és Étkezde
3915 Tarcal,
Árpád u. 8.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Fõiskolai, óvodapedagógusi v., pedagógus
szakvizsga, óvodapedagógus munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. ápr. 29.
Pehi: 2010. jún. 29.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a beérkezett pályázatokat
a vonatozó jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követõen Tarcal
Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint
Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint az
elõírt szgy-t igazoló om., b., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.
Pc.: Tarcal Község polgármestere
f.: Dr. Kovács Zoltán jegyzõ
Tel.: (47) 580-444
A KSZK honlapján történõ közzététel idõpontja: 2010. márc. 29.

Felsõfokú óvodapedagógusi v., pedagógus
szakvizsga., legalább
5 év szgy.

ÁEI: 2010. júl. 1.
A megbízás 2015. júl. 30-ig szól.
Pbhi: a KSZK honlapján közzétett
határidõ szerint (várhatóan 2010.
ápr. 16.)
Pehi: legkésõbb a pályázat véleményezési határidejének lejárta
utáni 30. napot követõ elsõ testületi ülés.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
oklevél hiteles másolata, szakmai
ön., szgy. igazolása, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: Tiszafüred Város Polgármesteri Hivatala

Lf.: az irányadó jogszabályokban az óvodavezetõ feladatkörére
meghatározott feladatok ellátása, a Bölcsõde, Konyha és Étkezde
vezetése.

Tiszafüred Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
5350 Tiszafüred,
Fõ u. 1.
Tel.: (59) 510-500
Fax: (59) 351-701
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Tiszafüredi Óvodák
5350 Tiszafüred,
Örvényi út 43/a
Óvodavezetõ
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Tök Község
Önkormányzata
2073 Tök,
Fõ u. 1.

2

Napsugár Óvoda
2073 Tök,
Kútvölgy tér 19.
(teljes munkaidõ)
Lf.: az óvoda szakszerû
és törvényes mûködtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói
jogkör gyakorlása.

Verpelét Nagyközség
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3351 Verpelét,
Kossuth út 73.

Gyöngyszem Óvoda
Óvodavezetõ
Lf.: hat csoportot mûködtetõ óvodai nevelést
biztosító intézmény vezetõi feladatainak ellátása.
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4

Fõiskolai, óvodapedagógusi v., pedagógus
szakvizsga, szgy.
a Közokt.tv 18. §-a
szerint, legalább 5 év
óvodapedagógus munkakörben szerzett
szgy., magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 2015. aug. 31-ig szól.
Határozott idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2010. máj. 31.
Pehi: 2010. jún. 30.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: intézményi véleményezés
után, végleges döntést a képviselõ-testület hozza meg.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: legalább 5 év szgy-t igazoló szakmai
ön., b. (eredeti), végzettséget igazoló om., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban, postai
úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 202/2010.,
valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
Pc.: Tök Község Önkormányzata
f.: Baksa László
Tel.: (23) 341-166

Közokt.tv. 18. §-ban
meghatározott felsõfokú v., büntetlen elõélet,
nagykorúság, magyar
állampolgárság, legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenést
követõ 30 napon belül.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, a képesítési elõírások igazolására az iskolai végzettséget tanúsító om., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Verpelét Nagyközség polgármestere
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Iskolaigazgató
1

Andocsi Közoktatási
Társulás Társulási
Tanácsa
8675 Andocs,
Szent Ferenc tér 1.
Tel.: (84) 372-501,
(84) 372-590

2

Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8675 Andocs,
Szent Ferenc tér 8.
Igazgató
Lf.: többcélú közoktatási intézmény igazgatója. Az intézmény
általános iskolai, óvodai és alapfokú mûvészetoktatási nevelési
feladatokat lát el a
székhely intézményen
kívül további 5 tagintézményben.

Apagy Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4553 Apagy,
Kossuth u. 145.
Tel./fax: (42) 548-014

Zrínyi Ilona Általános
Iskola és Óvoda
4553 Apagy,
Béke u. 2.
Igazgató

3

4

Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú v., pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Pbhi: a közlöny megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: a Társulási Tanács következõ ülése.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vp.: a
pótlékalap 300%-a.
A pályázathoz csatolni kell: kézzel írott szakmai ön., om., b., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel.
Pc., f.: Törõcsik Ferencné elnök

Elõny: pedagógus
munkakörben szerzett
vgy.

Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év – a
(6) bekezdésben meghatározott kivétellel –
pedagógus munkakörben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus
szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi szakképzettség,
intézményvezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill., magasabb vp. Kjt.
szerint, valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, végzettséget igazoló eredeti okmányok vagy azok
hiteles másolata, b., a pályázó
nyilatkozata, hogy vele szemben
az 1992. évi XXXIII. tv. 41. §
(2) bekezdése szerint összeférhetetlenség nem áll fenn, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot „Intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f.: Kiss István polgármester
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Budafok-Tétény
Budapest XXII.
Kerület
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1221 Budapest,
Városház tér 11.
Tel.: (1) 229-2611
Fax: (1) 229-2697

2

Bartók Béla Általános
Iskola
1225 Budapest,
Bartók Béla u. 6.
Lf.: a Kt. 54. §-ban
foglaltak szerint.

3

4

Felsõfokú képesítés,
szakirányú pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú iskolai v., pedagógus
szakvizsga (új intézményvezetõi megbízás
esetén), a szakképesítésnek megfelelõ munkakörben szerzett 5 év
szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2010. jún. 25.
A megbízás 2015. jún. 24-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap
(2010. ápr. 30.)
Juttatás: ill. a pályázat mellékleteként benyújtott munkaviszony igazolások, és iskolai végzettségrõl
szóló oklevél alapján történõ besorolás és a Kjt. 1. számú mellékletében foglaltak szerint, magasabb
vp. Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell: eredeti b., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, om., korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 4 példányban,
írásban kell benyújtani.
Pc.: Budafok-Tétény Budapest
XXII. Kerület Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
f.: Fejes Mária Humánpolitikai
Iroda
Tel.: (1) 229-2559
ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. máj. 31.
Pehi: 2010. jún. 30.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: beérkezett pályázatok elõzetes szûrése, a kiírásnak megfelelõ pályázatok bizottsági
elõkészítése. Szakbizottsági tárgyalás. Testületi ülésen döntés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: vpr.,
szakmai ön., b., végzettséget igazoló om., szgy. igazolása, nyilatkozat a pályázat zárt vagy nyílt
ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: C/2115/0/2010.,

Elõny: pedagógus
szakvizsga (másodszor
és további alkalommal
történõ megbízás esetén), 5 év vgy., közoktatás-vezetõi v.

Celldömölk Város
Önkormányzata
9500 Celldömölk,
Szentháromság tér 1.
Tel.: (95) 525-811
Fax: (95) 420-304

Berzsenyi Dániel
Gimnázium
9500 Celldömölk,
Nagy Sándor tér 3.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: felelõs az intézmény
szakszerû és törvényes
mûködéséért, takarékos
gazdálkodásért. Dönt az
intézmény mûködésével
kapcsolatos minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy kollektív szerzõdés nem utal
más hatáskörébe. Felel a
pedagógiai munkáért, továbbá minden olyan feladatért, amelyet
a Közokt.tv. 54. §
(1) bekezdésében
meghatározásra került.
A döntések végrehajtását
megszervezi, a feladatokat elvégzését ellenõrzi.
Képviseli az intézményt.
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Egyetemi, szakirányú
felsõfokú v. és szakképzettség, pedagógus
szakvizsga, legalább
5 év szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.
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Dunaharaszti Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2330 Dunaharaszti,
Fõ út 152.
Tel.: (24) 504-450
Fax: (24) 370-457
E-mail: titkarsag@dunaharaszti.hu

Nevelési Tanácsadó
Igazgató

Fertõd Város
Önkormányzata
9431 Fertõd,
Madách sétány 1.
Tel.: (99) 537-013
Fax: (99) 371-126

J. Haydn Zeneiskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, takarékos
gazdálkodásának biztosítása.

3

A 14/1994. MKM rendelet 3. § (2) és
(7) bekezdése alapján:
egyetemen szerzett pszichológus, gyermekpszichiáter vagy
gyógypedagógus szakképesítés, pszichológus
szakképesítés megléte
esetében klinikai, pedagógiai vagy tanácsadói
szakvizsga, a szakképesítésnek megfelelõ munkakörben szerzett legalább
5 év szgy.
Elõny: kiemelkedõ
szakmai tevékenység,
vgy., felhasználói szintû számítógép-ismeret.
Fõiskolai pedagógiai
v., legalább 5 év szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.
Elõny: legalább 5 év
vgy., felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
pedagógiai szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség, szakmai
elõmenetelt bizonyító
eredmények, publikációk.
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valamint a munkakör megnevezését: igazgató (gimnáziumi iskolaigazgató).
Pc.: Celldömölk Város
Önkormányzata
f.: Titkársági osztályvezetõ
Tel.: (95) 525-812
www.celldomolk.hu
ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 nap.
Juttatás: Ill. Kjt. szerint, valamint
fenntartói döntés alapján.
A pályázathoz csatolni kell: a legalább 5 év szgy-t és az esetleges
vgy-t igazoló szakmai ön., képesítést igazoló hiteles om., feladatkörrel kapcsolatos koncepció,
vpr., b.
Pc.: Dr. Szalay László polgármester
f.: www.dunaharaszti.hu

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 10 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. ápr. 30.
Pehi: 2010. máj. 31.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, végzettséget (egyéb
képzettséget) igazoló okiratok hiteles másolata, b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 800/2010.,
valamint a munkakör
megnevezését: iskolaigazgató.
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Pc.: Fertõd Város Önkormányzata
f.: Fülöp Géza polgármester,
dr. Füzi Norbert jegyzõ
Tel.: (99) 370-970
Igal Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
7275 Igal,
Szent István u. 107.
Tel.: (82) 573-029
Fax: (82) 372-236
E-mail: igal@somogy.hu

Általános Mûvelõdési
Központ
(7275 Igal,
Farkas J. u. 2.
Fõigazgató

Krasznokvajda, Büttös,
Kány, Perecse, Szászfa,
Pamlény és Keresztéte
Községi
Önkormányzatok
3821 Krasznokvajda,
Scholtz Albin tér 3.

Béres Ferenc Általános
Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
3821 Krasznokvajda,
Béke u. 12.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: az ÁMK fõigazgató egyidejûleg ellátja
az Igali ÁMK Batthyány Károly Körzeti
Általános Iskola igazgatói feladatait is.

Fõiskolai, általános iskolai tanári v., közoktatás-vezetõi v.,
legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy., legalább 5
év vgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen
elõélet, magyar állampolgárság.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. jún. 15.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: végzettséget igazoló om., szakmai
ön., vpr., b., adatvédelmi nyilatkozat.

Fõiskolai szintû pedagógus v., legalább 5 év
vgy., ECDL, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar
állampolgárság.

ÁEI: 2010. aug. 15.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. ápr. 15.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: végzettséget igazoló om., b., szakmai
ön., pedagógiai vpr.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 181/2010.,
valamint a munkakör megnevezését: igazgató.
Pc.: Krasznokvajda Község
Önkormányzata
f.: Mitró János körjegyzõ
Tel.: (46) 558-210
A KSZK honlapján történõ közzététel idõpontja: 2010. márc. 5.

Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség
(intézményvezetõi

ÁEI: 2010. aug. 15.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60 napon belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.

Lf.: önálló gazdálkodó
oktatási intézmény vezetése, irányítása.
Munkáltatói jogok
gyakorlása.

Penc és Keszeg
Községek
Önkormányzata
2614 Penc,
Rákóczi út 18.
Tel./fax: (27) 528-575

Penc – Keszeg Általános Iskola
2614 Penc,
Rákóczi út 29.
Igazgató
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státuszt már betöltöttek
számára),
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.
Elõny: vgy.

A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., iskolai végzettséget,
szgy-t igazoló okmányok hiteles
másolata, vpr., b.
Pc., f.: Králik József
Penc Község polgármestere
Tel.: 06 (20) 585-4745

Egyéb vezetõ
Bokod-KecskédSzákszend Kistérségi
Általános Mûvelõdési
Központ
2855 Bokod,
Fõ u. 27.
Tel./fax: (34) 490-695

Kecskédi Általános
Iskola
2852 Kecskéd,
Vasút u. 100.
Intézményegységvezetõ
(teljes munkaidõ)
Lf.: az általános iskolai
intézményegység vezetõjeként az igazgató
közvetlen munkatársaként részt vesz az iskolára vonatkozó célok
meghatározásában és
végrehajtásában. Biztosítja az intézményegység szakszerû,
gazdaságos, átlátható
mûködését. Szakmai
szempontból közvetlen
vezetõje, szervezõje,
ellenõrzõje az intézményegység alkalmazotti közösségének,
felelõs azok munkájáért. Felelõs az intézményegység
épületének mûködésével kapcsolatos gazdasági, technikai,
mûszaki feladatokért.
Döntéshozatal az intézményegység mûködésével kapcsolatos
minden olyan ügyben,
ahol a jogszabály nem
utal más hatáskörre.

Fõiskolai v., pedagógus
szakvizsga, német
nyelv társalgási szintû
nyelvtudás, legalább 5
év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.
Elõny: vezetõi szakvizsga, legalább 1–3 év
vgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2010. jún. 1.
Pehi: 2010. júl. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: végzettséget igazoló om., b., részletes
szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
munkakör megnevezését.
Pc.: Bokod-Kecskéd-Szákszend
Kistérségi Általános Mûvelõdési
Központ
f.: Horváth Csabáné
ÁMK igazgató
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Felsõfokú óvodapedagógusi v., 5 év óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, 30 napnál nem
régebbi b.,
képzettséget igazoló om.

Kecskédi Napközi
Otthonos Óvoda
2852 Kecskéd,
Óvoda u. 4.
Intézményegységvezetõ
(teljes munkaidõ)
Lf.: az óvodai intézményegység vezetõjeként az igazgató
közvetlen munkatársaként részt vesz az óvodára vonatkozó célok
meghatározásában és
végrehajtásában. Biztosítja az intézményegység szakszerû,
gazdaságos, átlátható
mûködését. Szakmai
szempontból közvetlen
vezetõje, szervezõje,
ellenõrzõje az intézményegység alkalmazotti közösségének,
felelõs azok munkájáért. Felelõs az intézményegység
épületének mûködésével kapcsolatos gazdasági, technikai,
mûszaki feladatokért.
Döntéshozatal az intézményegység mûködésével kapcsolatos
minden olyan ügyben,
ahol a jogszabály nem
utal más hatáskörre.
Csongrádi Kistérség
Egyesített Nevelési
Intézménye
6645 Felgyõ,
Templom u. 1.

Napközi Otthonos
Óvoda
Tagóvoda-vezetõ
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Gyöngyös Város
Óvodái
3200 Gyöngyös,
Platán u. 1/3.

2

Platán Úti Tagóvoda
3200 Gyöngyös,
Platán u. 1/3.
Tagintézmény-vezetõ

Tündérkert Tagóvoda
3200 Gyöngyös,
Visonta u. 2.
Tagintézmény-vezetõ

Jeruzsálem Úti
Tagóvoda
3200 Gyöngyös,
Jeruzsálem u. 3.
Tagintézmény-vezetõ

Katona József Úti
Tagóvoda
3200 Gyöngyös,
Katona J. u. 5.
Tagintézmény-vezetõ

Dobó Úti Tagóvoda
3200 Gyöngyös,
Dobó u. 2.
Tagintézmény-vezetõ

Epreskert Úti
Tagóvoda
3200 Gyöngyös,
Epreskert u. 8/1.
Tagintézmény-vezetõ

Menház Úti Tagóvoda
3200 Gyöngyös,
Menház u. 35.
Tagintézmény-vezetõ

3

Felsõfokú óvodapedagógusi v., óvodapedagógus munkakörben
fennálló határozatlan
idejû alkalmazás, legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben
szerzett szgy., büntetlen elõélet.

14. szám
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A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Márton Erzsébet Egyesített
Nevelési Intézmény igazgatója
f.: tel.: 06 (20) 314-2367
ÁEI: 2010. júl. 1.
A megbízás 2015. jún. 31-ig,
szól.
Pbhi: 2010. jún. 15.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések.
Pc.: Molnár Lászlóné óvodavezetõ
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Fecske Úti Tagóvoda
3200 Gyöngyös,
Fecske u. 28.
Tagintézmény-vezetõ

Mátrafüredi Tagóvoda
Mátrafüred,
Üdülõsor 1.
Tagintézmény-vezetõ
József Attila Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium
3200 Gyöngyös,
Kócsag u. 36–38.
Tel.: (37) 311-573
Fax: (37) 311-673

Kollégiumvezetõ

Egyetemi v., középiskolai tanári képesítés,
legalább 5 év pedagógiai intézményben
szerzett szgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenést
követõ 30. nap.
Pehi: 2010. júl. 31.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., kollégium vezetésére vonatkozó program, a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok
hitelesített másolata, b.
Pc.: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Mohács Térségi
Általános Mûvelõdési
Központ és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
7700 Mohács,
Széchenyi tér 17.
Tel.: (69) 322-802
Fax: (69) 510-354

Mohács Térségi ÁMK
Mûvészetoktatási
Intézményegysége
Intézményegységvezetõ

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakképzettség, 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., megkezdett pedagógus szakvizsga.
Elõny: legalább 5 év
vgy., állami díj, kitüntetés, mohácsi lakhely.

ÁEI: 2010. aug. 15.
A megbízás 2015. aug. 15-ig szól.
Pbhi: 2010. ápr. 25.
Pehi: 2010. máj. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., om., b., helyzetelemzésre
épülõ vpr., adatvédelmi
nyilatkozat.
Pc.: Miskolczi Imréné fõigazgató

Lf.: az intézményegységre vonatkozó szakmai, felelõs irányítás.

Mohács Térségi
Általános Mûvelõdési
Központ és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
Intézményvezetõhelyettes

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakképzettség, 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus szakvizsga.
Elõny: legalább 5 év
vgy., kistérségi tanügyigazgatási szakértõ v.
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Mohács Térségi ÁMK
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Völgyesi Jenõ Tag
Általános Iskola és
Óvodája
Tagintézmény-vezetõ

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakképzettség, 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus szakvizsga.
Elõny: legalább 5 év
vgy.

Lf.: a tagintézményre
vonatkozó szakmai,
felelõs irányítás.

Mohács Térségi ÁMK
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Sátorhelyi Tag Általános
Iskola és Óvodája
Tagintézmény-vezetõ
Lf.: a tagintézményre
vonatkozó szakmai,
felelõs irányítás.

Mohács Térségi ÁMK
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Székelyszabari
Tagóvodája
Tagóvoda-vezetõ
Lf.: a tagintézményre
vonatkozó szakmai,
felelõs irányítás.

Mohács Térségi ÁMK
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Bári Tagóvodája
Tagóvoda-vezetõ
Lf.: a tagintézményre
vonatkozó szakmai,
felelõs irányítás.
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Hajnóczy József
Gimnázium, Humán
Szakközépiskola és
Kollégium
5430 Tiszaföldvár,
Kossuth út 122.
Tel./fax: (56) 470-038

Kollégiumvezetõ

Jogszabályban meghatározott iskolai v., 5 év
pedagógus munkakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenést követõ 30 napon belül.
Pehi: a beadási határidõt követõ
60. nap.
A pályázatot írásban kell benyújtani.
f.: Nagy Áronné igazgató
Tel.: (56) 470-088

Kazay Endre Általános
Mûvelõdési Központ
8089 Vértesacsa,
Vendel tér 17.
Tel.: (22) 594-033

Kazay Endre Mûvelõdési Központ Óvodája
8089 Vértesacsa,
Vendel tér 12.
Intézményegységvezetõ

Szakirányú fõiskolai v.,
legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben
szerzett szgy., büntetlen elõélet.
Elõny: német nemzetiségi óvodapedagógus,
közoktatás-vezetõi v.,
fejlesztõ óvodapedagógus.

ÁEI: 2010. júl. 1.
A megbízás 2015. jún. 30-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: 2010. jún. 15.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., végzettséget igazoló om.,
motivációs levél, szakmai program, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.
Pc.: Kazay Endre ÁMK

Gábor Áron Általános
Iskola és Óvoda
8741 Zalaapáti,
Deák F. u. 2.
Tel./fax: (83) 352-016

Intézményegységvezetõ/óvodapedagógus
8741 Zalaapáti,
Deák F. u. 4.
(teljes munkaidõ)

Felsõfokú óvodapedagógusi v., pedagógus
szakvizsga, közoktatás-vezetõi szakvizsga,
legalább 5 év szgy.,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 16.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. máj. 31.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., iskolai végzettséget igazoló om., pedagógus szakvizsga,
közoktatás-vezetõi szakvizsga
om., b., nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.
Pc.: Gábor Áron Általános Iskola
és Óvoda

Lf.: a Napközi Otthonos Óvoda, Zalaapáti
intézményegység óvodavezetõi feladatainak
ellátása, szakmai vezetése, óvodapedagógusi
feladatok.
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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
Óvodapedagógus
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Felsõfokú szakirányú
óvodapedagógusi v., 1 év
óvodapedagógus munkakörben szerzett szgy.,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. júl. 1.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., 30 napnál nem régebbi b., képzettséget
igazoló om.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Márton Erzsébet, az Egyesített Nevelési Intézmény
igazgatója
f.: tel.: 06 (20) 314-2367

Csongrádi Kistérség
Egyesített Nevelési
Intézménye
6645 Felgyõ,
Templom u. 1.

Tömörkény István
Napközi Otthonos
Óvoda
Óvodapedagógus
(határozatlan idõre)

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.

14. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

1599

Tanító, tanár
1

2

3

4

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészeti Iskola és
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
5630 Békés,
Jantyik Mátyás u.
21–25.
Tel./fax: (66) 411-344

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészeti Iskola és
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
Alapfokú Mûvészeti
Tagintézmény
Néptánctanár
5630 Békés,
Petõfi Sándor u. 1.
(teljes munkaidõ)

Fõiskolai v., Táncmûvészeti Fõiskolai v.
táncpedagógus szak,
néptánc szakirány, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. júl. 31.
Pehi: 2010. aug. 16.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokról a tagintézmény-vezetõ véleményének kikérésével az igazgató dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
b., szakmai ön.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: I-47/2010.,
valamint a munkakör megnevezését: néptánctanár.
Pc.: Békési Kistérségi Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
f.: Bagoly László
Tel.: 06 (20) 400-2311

Lf.: néptánctanítás
általános iskolás korú
gyermekeknek.

Dobozi Általános
Iskola
5624 Doboz,
Kossuth tér 15.
Tel./fax: (66) 268-298

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészeti Iskola és
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
Alapfokú Mûvészeti
Tagintézmény
Alapfokú Mûvészeti
Iskola
Zongora szakos tanár
5630 Békés,
Petõfi Sándor u. 1.
(teljes munkaidõ)
Fizika–bármely,
kémia–bármely szakos
tanár

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: I-46/2010.,
valamint a munkakör megnevezését: zongora szakos tanár.

Fõiskolai v.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. aug. 1.
Pehi: 2010. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázatot írásban és elektronikus úton kell benyújtani.
Pc.: Dobozi Általános Iskola
E-mail: iskola.igazgato@doboz.hu
f.: telefonon és személyesen.
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Petõfi Sándor
Általános Iskola
2400 Dunaújváros,
Római körút 2.
Tel./fax: (25) 423-734
E-mail: petofiposta@citromail.hu

2

Pedagógus
(teljes munkaidõ)
Lf.: matematika, technika tantárgyak oktatása 5–8. évfolyamokon.

Pedagógus
(teljes munkaidõ)
Lf.: matematika,
testnevelés tantárgyak
oktatása
5–8. évfolyamokon.

Fekete István Általános
Iskola és Szakiskola
2230 Gyömrõ,
Kossuth Ferenc u. 5–7.
Tel./fax: (29) 331-311
E-mail: hajdua@fekete-gyomro.sulinet.hu

Angol–ének-zene, vagy
angol–rajz, vagy
rajz–ének-zene szakos
tanár
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3

4

Fõiskolai v., matematika-technika, legalább
1–3 év pedagógiai
szgy., magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet.
Elõny: matematika–technika–informatika szak.

ÁEI: 2010. aug. 16.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. jún. 30.
Pehi: 2010. júl. 30.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a beérkezett pályázatokat
az iskolavezetés, valamint a közalkalmazotti tanács elnöke és az
érintett szakmai munkaközösség-vezetõk véleményezik. A pályázat sikerességérõl az
intézmény vezetõje dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., képesítést igazoló om., b.
A pályázatot személyesen, postai
vagy elektronikus úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1/2010., valamint
a munkakör megnevezését: pedagógus.
Pc.: Petõfi Sándor Általános
Iskola
f.: Rideg István igazgató
www.petofiiskola.hu
A KSZK holnapján történõ közzététel idõpontja: 2010. jan. 1.

Fõiskolai v., matematika–testnevelés, legalább 1–3 év
pedagógiai szgy., magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny: matematika–testnevelés–ének
szak.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2/2010., valamint
a munkakör megnevezését: pedagógus.

Szakirányú felsõfokú v.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. máj. 31.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Hajdú András igazgató
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Fõiskolai v., magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. jún. 30.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., végzettséget igazoló om.,
b.
Pc.: Festetics György Zeneiskola
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
f.: Bánhidai Tamás igazgató
ÁEI: 2010. szept. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
f.: tel.: 06 (70) 332-1189

Festetics György Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
8360 Keszthely,
Deák F. u. 3.
Tel./fax: (83) 312-634

Gitár szakos tanár

Mórahalmi Alapfokú
Mûvészeti Iskola
6782 Mórahalom,
Barmos György tér 2.
Tel.: (62) 280-189
Arany János Általános
Iskola és Gimnázium
2440 Százhalombatta,
Szent István tér 1.
Tel.: (23) 355-013
Fax: (23) 358-538
E-mail: arany@battanet.hu

Néptánctanár
(határozatlan idõre,
teljes munkaidõ)

Táncmûvészeti Fõiskolai v., néptánc szak.

Németnyelv-tanár
(határozott idõre,
részmunkaidõ – heti
11 óra)

Egyetemi v.

Zongora szakos tanár

Lf.: német nyelv oktatása a 9–12. évfolyamon.

Angolnyelv-tanár
(határozott idõre,
részmunkaidõ – heti
11 óra)
Lf.: angol nyelv oktatása a 2–12. évfolyamon.

Testnevelés szakos
tanár
(határozott idõre)

Fõiskolai vagy
egyetemi v.

Lf.: testnevelés oktatása a 5–12. évfolyamon.

Tanító – néptáncpedagógus
(határozott idõre)
Lf.: oktatás az 1–6. évfolyamon.
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Fõiskolai v.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 2011. jún. 15-ig szól.
Pbhi: 2010. jún. 15.
Pehi: 2010. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
om., tanúsítványok másolata,
szakmai ön., motivációs levél.
f.: dr. Horváthné
dr. Hidegh Anikó igazgató
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Ének szakos tanár
(határozatlan idõre)
Lf.: ének-zene oktatása
a 1–10. évfolyamon.

Fõiskolai vagy egyetemi v.

Lf.: informatika oktatása az 5–12. évfolyamon.

Matematika–informatika szakos tanár

4

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. jún. 15.
Pehi: 2010. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
om., tanúsítványok másolata,
szakmai ön., motivációs levél.
f.: dr. Horváthné
dr. Hidegh Anikó igazgató

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 2011. jún. 15-ig szól.
Pbhi: 2010. jún. 15.
Pehi: 2010. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
om., tanúsítványok másolata,
szakmai ön., motivációs levél.
f.: dr. Horváthné
dr. Hidegh Anikó igazgató

Informatika szakos
tanár
(határozott idõre)

Hajnóczy József
Gimnázium, Humán
Szakközépiskola és
Kollégium
5430 Tiszaföldvár,
Kossuth út 122.
Tel./fax: (56) 470-038
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Szakirányú egyetemi v.

ÁEI: 2010. aug. 16.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenést követõ 15 napig.
Pehi: a beadási határidõt követõ
15. nap.
A pályázatot írásban kell benyújtani.
Pc.: Nagy Áronné
f.: tel.: (56) 470-088

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 adatoknak 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
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
héfe: helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések
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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ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ny: nyilatkozat a pályázatnak 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

Reichel József Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Intézményvezetõ

A 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendeleten, valamint a 2/1993. (I. 30.)
KMK rendeletben foglalt
képzettségi feltételek
megléte, 5 év szgy., magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet.
Elõny: német nyelvtudás,
felhasználói szintû informatikai ismeretek.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Határozott idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. jún. 15.
Pehi: 2010. júl. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. b., végzettséget igazoló om., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot „Intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Küller János polgármester

Pilisborosjenõ Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2097 Pilisborosjenõ,
Fõ út 16.
Tel.: (26) 336-028
Fax: (26) 336-313

1

Lf.: önkormányzat által
fenntartott közmûvelõdési intézmény vezetése, a településen élõk
mûvelõdésének, szórakozásának megfelelõ
programok, rendezvények szervezése, civil
szervezetekkel kialakított kapcsolat ápolása,
fejlesztése, községi
könyvtár mûködtetése,
közmûvelõdési feladatok ellátása.

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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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások
A Mûsorszolgáltatási Alap közleménye
Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) 2. cikke alapján 2009. november 16-án pályázati felhívást bocsátott ki nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatók és közmûsor-szolgáltatók 2010. évi fenntartási és
üzemeltetési költségeinek támogatására.
Az ORTT 2010. február 24-én hozott döntésével a pályázati eljárást a televíziós közmûsor-szolgáltató; a rádiós közmûsor-szolgáltató; a rádiós kisközösségi közmûsor-szolgáltató; a televíziós nem nyereségérdekelt, valamint a rádiós nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatók tekintetében forráshiány miatt lezárja.
Az eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatokról az Alap a honlapján (http://alap.ortt.hu) nyújt tájékoztatást.
Dr. Dömény Péter s. k.,
a Mûsorszolgáltatási Alap igazgatója

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye
Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) az Oktatási és Kulturális Közlöny 2009. évi december
28-i, 36. számában a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 41. § (1) bekezdés a)
pontja alapján Pályázati Felhívást hirdetett a Budapest 92,9 MHz körzeti közmûsor-szolgáltatói rádiós mûsorszolgáltatási jogosultságra.
A Pályázati Felhívás alapvetõ célja – a Törvény rendelkezéseivel összhangban – elsõsorban a mûsorszolgáltatási jogosultság vételkörzetében középhullámú jogosultsággal rendelkezõ mûsorszolgáltatók vételi minõségének javítása.
A Pályázat célja másodsorban a budapesti rádiós piac bõvítése, színesítése, a körzeti közmûsor-szolgáltatói rádiós mûsorszolgáltatás minõségi jegyeinek javítása, magasabb értékek megjelenítésének elõmozdítása.
A Pályázati Ajánlatokat 2010. február 8. napján lehetett benyújtani, 10.00 és 14.00 óra között. Az Ajánlatok benyújtása
és felbontása a Felhívásnak megfelelõen közjegyzõ jelenlétében történt. A beadási határnapon a következõ hat Pályázati
Ajánlat érkezett.
Pályázó neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Magyar Katolikus Rádió Zrt.
Nature Tv Magyarország Kft.
Klubrádió Szolgáltató Zrt.
Televagyok Kft.
Médiacom-Invest Hungary Kft.
Entercorp Kft.

Pályázó címe

1062 Budapest, Délibáb u. 15–17.
1016 Budapest, Mészáros u. 58/B
1037 Budapest, Bokor u. 1–3–5.
1073 Budapest, Osvárt u. 9.
1016 Budapest, Hegyalja út 22.
1132 Budapest, Kresz Géza u. 14.

A Pályázati Felhívás 3.4.1. szakasza szerint a Pályázati Ajánlatok értékelése során a Testület elõször megvizsgálta azok
Alaki Érvényességét.
A Testület 407-412/2010. (III.10.) számú határozataival, mint Alakilag Érvényes Ajánlatot nyilvántartásba vette a Magyar Katolikus Rádió Zrt., a Nature TV Kft., Klubrádió Zrt., a Médiacom-Invest Hungary Kft., az Entercorp Kft. Pályázati Ajánlatát a Pályázati Felhívás 3.4.1.3. szakasza alapján.
A 410/2010. (III. 10.) számú határozatával a Testület a Televagyok Kft. Pályázati Ajánlatát a Felhívás 3.4.2.2. pontja
alapján kizárta, és a 3.4.2.4. pont szerint visszautasította, mert a Pályázó üzleti és pénzügyi terve a Testület megítélése
szerint a piaci körülményekre vonatkozóan helytelen, nem megalapozott feltételezésekbõl indul ki. A kizárt Pályázati
Ajánlat a Pályázati Eljárás további szakaszaiban nem vesz részt.
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A Testület felvilágosítást kért a Nature TV Kft. Pályázótól az 5. sz. melléklet 3. a) és f) pontjaiban tett, egymásnak ellentmondó nyilatkozatairól, valamint hiánypótlást kért a az 5. számú melléklet 3. e) ii) és iii) pontja tekintetében a Clement
Nominies Ltd. részesedésének mértékét, az ELLWODD Investment Management Ltd. társaság esetleges további tulajdonosait, illetõleg a pályázati felhívás által elõírt körben a vezetõ tisztségviselõk és részesedéssel rendelkezõ közeli hozzátartozóik személyét és részesedését illetõen.
A Testület hiánypótlást kért a Médiacom-Invest Hungary Kft.-tõl az 5. sz. melléklet 3. e) ii) és iii) pontja tekintetében,
valamint a Pályázó Mûsorszolgáltatási Szabályzatával kapcsolatban, és a mûsorszolgáltatás központi elemei rövid
összefoglalása tekintetében.
A Testület hiánypótlást kért az Entercorp Kft.-tõl az 5. sz. melléklet 3. e) és f) pontja tekintetében, valamint a Pályázó
Mûsorszolgáltatási Szabályzatával kapcsolatban
A kért hiánypótlások az elõírt határidõben beérkeztek.
A Televagyok Kft. 2010. április 14-én érkezett beadványában méltányossági kérelmet terjesztett elõ, amelyben azt kérte,
hogy a Testület adjon lehetõséget számára annak bebizonyítására, hogy a pályázati ajánlatában megfogalmazott üzleti és
pénzügyi terv átgondolt és tartható.
A Testület 717/2010. (IV. 21.) sz. határozatával elutasította a Televagyok Kft.-nek a Budapest 92,9 MHz jogosultságra
benyújtott és a Testület által a 410/2010. (III. 10.) számú határozattal kizárt pályázati ajánlata üzleti és pénzügyi terve
megalapozottságának bizonyítására irányuló méltányossági kérelmét, és 410/2010. (III. 10.) számú határozatát hatályában fenntartja.
A Testület 718/2010. (IV. 21.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az Entercorp Kft. Budapest 92,9 MHz közmûsor-szolgáltatói jellegû körzeti rádiós jogosultság hasznosítására benyújtott Pályázati Ajánlatát a Pályázó hiánypótlás keretében
megküldött nyilatkozata miatt nem zárja ki, tekintettel a nyilatkozatban nem szereplõ adatok köztudomású voltára, valamint arra, hogy a Pályázó cselekménye a Testület megítélése szerint nem valósította meg a pályáztatás tisztaságának
vagy az ahhoz fûzõdõ érdeknek a súlyos sérelmét.
A Testület 719/2010. (IV. 21.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az Entercorp Kft. Budapest 92,9 MHz közmûsor-szolgáltatói jellegû körzeti rádiós jogosultság hasznosítására benyújtott Pályázati Ajánlatában a Pályázó közszolgálati mûsorszámok tekintetében tett 71%-os heti vállalását 10 ponttal értékeli.
A Testület ezt követõen az Érvényes Pályázati Ajánlatokat a Pályázati Felhívás 3.4.3. szakasza szerint értékelte.
A Pályázati Felhívás 3.4.3.1. szakasza szerint a pályázatok értékelése során a Testület pontozta a Mûsortervet, ezen belül
szöveg arányát a heti átlagos mûsoridõben, a közszolgálati mûsorszámok arányát a heti átlagos mûsoridõben, a mûsorszolgáltatási tapasztalatot, valamint az egyéb, az Rttv. 96. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatokat.
Mindezek alapján a Testület megállapította a Pályázati Ajánlatok alább ismertetett sorrendjét.

A Budapest 92,9 MHz körzeti, közmûsor-szolgáltatói rádiós mûsorszolgáltatási jogosultság hasznosítására meghirdetett
Pályázati Felhívásra beérkezett Pályázati Ajánlatok értékelésének pontszámai a következõk:
Programterv
(max. 20+20+ 15 pont)
Pályázó neve

Szöveg heti
aránya
(max. 20 pont)

Közszolgálati
mûsorszámok
heti aránya
(max. 20 pont)

Programterv
(max. 15 pont)

Mûsorszolgáltatási tapasztalat
(max. 15 pont)

Egyéb
(max: 2 pont)

Összesen

Magyar Katolikus Rádió Zrt.

20 pont

20 pont

15 pont

14 pont

2 pont

71 pont

Nature TV Kft.

0 pont

20 pont

5 pont

5 pont

2 pont

32 pont

Klubrádió Zrt.

20 pont

20 pont

15 pont

15 pont

2 pont

72 pont

Médiacom-Invest Kft.

20 pont

20 pont

5 pont

5 pont

2 pont

52 pont

Entercorp Kft.

20 pont

10 pont

5 pont

5 pont

2 pont

42 pont
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A Testület a Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti Budapest 92,9 MHz jogosultság tekintetében a 720/2010.
(IV. 21.) számú határozatával az alábbi döntést hozta.
A Testület a Pályázati Felhívás 3.4.3 szakasza szerint megállapította a Pályázók által tett Ajánlatok a Felhívás 3.4.3.1.
szakasza szerinti értékét.
A Testület a Felhívás 3.4.3.1.4. szakasza alapján a Klubrádió Zrt. mûsorszolgáltatásban szerzett Mûsorszolgáltatási Tapasztalatát értékelte a kategóriában adható legmagasabb 15 ponttal. A Testület a Magyar Katolikus Rádió Zrt. mûsorszolgáltatási tapasztalatát 14 ponttal, míg a Nature TV Kft., a Médiacom-Invest Kft. és az Entercorp Kft. tapasztalatát
5-5 ponttal értékelte.
A Testület a Felhívás 3.4.3.1.3. III. szakasza alapján a Magyar Katolikus Rádió Zrt. és a Klubrádió Zrt. egyaránt kiemelkedõ
minõségi jegyeket tartalmazó mûsortervét a maximális 15 ponttal értékelte. A Testület a többi Pályázó mûsortervére a Pályázati Ajánlatukban bemutatott mûsorterv vizsgálata alapján 5-5 pontot adott.
A Testület a legmagasabb pontszámmal a Klubrádió Zrt. Pályázó Pályázati Ajánlatát értékelte, ezért a Pályázati
Felhívás 3.4.3.2. szakasza szerint a 720/2010. (IV. 21.) számú határozatával a Klubrádió Zrt. Pályázót nyilvánította
nyertesnek és közmûsor-szolgáltatóvá a Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti Budapest 92,9 MHz körzeti mûsorszolgáltatási jogosultság tekintetében.
Budapest, 2010. április 21.
Országos Rádió és Televízió Testület
***
Az egyes mûsorszámok rövid jellemzése, a közszolgálati mûsorszámok külön kiemelésével,
a tervek szerinti sávonkénti bontásban
Reggeli mûsorsáv (06.00-10.00)
Reggeli gyors
Napindító, élõ, közszolgálati mûsor, hétköznapokon, amelynek része a teljes fõmûsoridõ is (a közszolgálati mûsorszámok aránya 80%)
– hírmûsor
– közlekedési információk
– aktuális információk
– egyéb közszolgálat
A tv. által meghatározott fõmûsoridõben – 06.30 és 09.30 között – a közszolgálati mûsorszámok aránya ugyancsak 80%.
– hírmûsor
– közlekedési információk
– aktuális információk
– egyéb közszolgálat
Kalandtúra
Szombat, 08.00-09.00
Heti, egyórás, szombaton reggel jelentkezõ riportmûsor programajánlatokkal, amely bemutatja Magyarország megtekintésre, meglátogatásra érdemes területeit, nevezetességeit.
(A közszolgálati mûsorrész aránya 90%)
Klubdélelõtt
Szombat, 09.00–13.00
Könnyed, szórakoztató magazinmûsor, fõleg kulturális ajánlatokkal, témákkal, a prózai részeket szemléltetõ rövid zenével, szombatonként, amelynek háromnegyede a reggeli mûsorsávban hangzik el.
(A közszolgálati mûsorrész aránya 70%)
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Délelõtti mûsorsáv (10.00–12.00)
Ötös
Minden hétköznap, 10.00–12-00
Közélettel, életvitellel, mûvészettel, sporttal, hétköznapi apró-cseprõ ügyekkel foglalkozó, részben interaktív mûsor. A
mûsorvezetõ a kiválasztott témákhoz kompetens vendégeket hív, hogy a hallgatók a lehetõ legteljesebb tájékoztatást
kapják abban az adott ügyben. A mûsor minden hétköznap jelentkezik.
(A közszolgálati mûsorszámok aránya 90%)

Délutáni mûsorsáv (12.00-18.00)
Óratrend extra
Hétfõ, 12.00–12.30
A felsõoktatásban él a társadalom meghatározó része, gondjaik döntõek lehetnek a közéletben. A mûsorban diákok, oktatók kapnak lehetõséget, hogy megismertethessék egymással és a rádió többi hallgatójával fejlesztési elképzeléseiket és
a konfliktusokban képviselt álláspontjukat, beszámolhassanak örömeikrõl és aggodalmaikról.
(A közszolgálati mûsorrész aránya 100%)
Egyébként 1.
Kedd, 12.00–12.30
Ritkán teremtenek a médiumok, alkalmat arra, hogy a szakemberek, akik fõleg a saját hivatásuk kapcsán nyilatkoznak,
beszélhessenek a civil minõségükben is, pedig ilyenkor derülhet ki, hogy az igényesség, a lelkiismeretesség, a kreativitás, és a többi lényeges személyiségjegy a szakmában és a magánéletben egyformán kiegészítik egymást.
(A közszolgálati mûsorrész aránya 90%)
Óratrend
Szerda, 12.00–13.30
A családok többségének gyermeke vagy unokája jár valamilyen iskolába vagy tanít az alapfokú képzésben, vagy oktatási
programokat fejleszt vagy fõz a diákokra vagy a gyermekek egészségfejlesztését tekinti a hivatásának. Nekik, róluk készül a mûsor, vagyis nagymamáknak, szülõknek, gyerekeknek, pedagógusoknak, mert a következõ generációkért érzett
felelõsség kohéziós erõ a társadalomban.
(A közszolgálati mûsorszámok aránya 100%)
Egyébként 2.
Csütörtök, 12.00–12.30
Ritkán teremtenek a médiumok alkalmat arra, hogy a szakemberek, akik fõleg a saját hivatásuk kapcsán nyilatkoznak,
beszélhessenek a civil minõségükben is, pedig ilyenkor derülhet ki, hogy az igényesség, a lelkiismeretesség, a kreativitás, és a többi lényeges személyiségjegy a szakmában és a magánéletben egyformán kiegészítik egymást.
(A közszolgálati mûsorrész aránya 90%)
Digitália
Péntek, 12.00–12.30
Olyan gyorsan fejlõdik a digitális eszközpark és a digitális eszközökön az új alkalmazások révén olyan sebességgel születnek eddig ismeretlen lehetõségek, hogy a legfontosabbakat sem mindig sikerül beszorítani a heti mûsorba. A szerkesztõk elsõsorban arra kíváncsiak, miként változtatják meg életünket a technika újdonságok, hogyan változik a közösség
élete a szerkezetek fejlõdése által.
(A közszolgálati mûsorrész aránya 80%)
Vállalkozók klubja
Hétfõ, kedd és szerda, 12.30–13.00
Életünk természetes része a vállalkozás. Annak is tudnia kell a lényegesebb változásokról, aki nem irányítója egy-egy
cégnek. Trendek irányítják a folyamatokat, és a szabályok követik a trendeket. A Vállalkozók klubjában megszólalnak a
pénzügyi szervezetek, az adótanácsadók, a könyvelõk, tanácsadók, vállalkozók, a kormányzati döntéshozók, hogy tájékoztatják a hallgatókat a legfontosabb, aktuális fejleményekrõl. (A közszolgálati mûsorrész aránya 90%)
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A pénz helye
Péntek, 12.30–13.00
Ma már a befektetés nem a vagyongyarapítás egyik és csak kevesek által gyakorolt módja, hanem a pénz értékmegõrzésének tömeges lehetõsége. Milliók keresik a formákat, amelyek segítségével a megtakarított jövedelmük értékének csökkenését megakadályozhatják. Ehhez folyamatosan van szükségük segítségre, ezt a feladatot látja el a mûsor.
(A közszolgálati mûsorszámok aránya 80%)
Könyvklub
Hétfõ, 13.00–14.00
Hetente több száz új könyv jelenik meg, rengeteg izgalmas felfedezés lehetõsége mindegyik. A Könyvklubban az olvasó
közönség kap segítséget a választáshoz. Szerzõk, szerkesztõk, mûfordítók beszélnek a könyveikrõl.
(A közszolgálati mûsorszámok aránya 100%)
Automobil
Kedd, 13.00–14.00
Közlekedési rádióban kötelessége a szerkesztõségnek a közlekedési eszközök, vagyis az autók világának bemutatása, az
újítások ismertetése, az új szolgáltatások, technikai megoldások felkutatása és a vezetés-technikai következményekre
való figyelmeztetés. Erre összpontosít az Automobil.
(a közszolgálati mûsorszámok aránya 50%)
Többet ésszel
Szerda, 13.00–14.00
Rohamtempóban fejlõdik a tudomány és az életünk mindennapi eszközei lesznek pillanatok alatt azok a találmányok,
amelyek megértése ma még komoly kihívás a hallgatók többségének. Ebben segít a mûsor. A szerkesztõk elsõsorban arra
kíváncsiak, miként változtatják meg életünket a technikai újdonságok, hogyan változik a közösség élete a szerkezetek
fejlõdése által.
(A közszolgálati mûsorszámok aránya 50%)
Eurozóna
Péntek, 13.00–14.00
Törvényeink, a nagy beruházások, a rengeteg kisebb fejlesztés, a mind közvetlenül függnek attól, hogy merre tart Európa, milyen szabályokat terveznek a parlamentben, milyen döntések születnek az Európai Bizottságban és hogyan határoznak a brüsszeli hivatalokban. Minden korosztály számára izgalmas követni, hogy az unió miként oldja meg a közösség elõtt álló kihívásokat, mert mindannyian az unió polgára vagyunk Magyarországon. (A közszolgálati mûsorszámok
aránya 100%)
Mecénás
Hétfõ, 14.00–15.00
A képzõmûvészeti események, kiállítások, mûvészportrék szerepelnek a kínálatban, mert megérdemlik az alkotók, hogy
a közönség értesülhessen a frissen megnyitott tárlatokról, hallhassák a kiállítás kapcsán a rendezõk és a mûvészek gondolatait, hogy kedvet kaphassanak a tárlatok megtekintéséhez.
(A közszolgálati mûsorszámok aránya 100%)
Nõi vonal
Kedd, 14.00–15.00
Sokkal nagyobb arányban és hosszabban hallgatnak a fiatal anyukák és a családi létre készülõ nõk rádiómûsorokat, mint,
amilyen a népességben az arányuk. Nekik készül a mûsor, szakértõkkel, pszichológusokkal, trénerekkel.
(A közszolgálati mûsorszámok aránya 100%)
Kulturtipp
Szerda, 14.00–15.00.
Heti, egyórás kulturális magazinmûsor, amely a hét legfontosabb kulturális híreit, eseményeit dolgozza fel interjúkkal,
riportokkal, az érintett mûvekbõl vett szemelvényekkel.
(A közszolgálati mûsorrész aránya 100%)
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Szerepvállalás
Csütörtök, 14.00–15.00
Nem varrható már a társadalmi felelõsség teljes mértékben az állam nyakába. Jobb döntések születhetnek ott, ahol a rászorultságot közvetlenül érzékelhetik és szorosabb lehet a kapcsolat az adományozó és az adományozott között, ha egyenes az egyiktõl jut a másikhoz a támogatás. A társadalmi szerepvállalás fóruma a mûsor.
(A közszolgálati mûsorszámok aránya 100%)
Szószóló
Péntek, 14.00–15.00
Kisebbségi, emberi jogi magazin, riportokkal, interjúkkal, stúdióbeszélgetésekkel.
(A közszolgálati mûsorrész aránya 100%)
Aczélsodrony
Szombat, 14.00–15.00
Rövid az emlékezet, pedig szinte, mintha ma történt volna, de még a történelmen innen, vagyis nem évszázadokkal ezelõtt, csupán csak néhány emberöltõvel elõttünk, még ismerõsen csengenek a nevek, még felsejlik a portréjuk, de az
összefüggések már alig és ma már tudjuk, hogy nagyon nem úgy történtek a dolgok, mint akkor hittük, ahogy annakidején akarták elhitetni velünk. Az eredeti mûfaj, a közelmúlt felidézése, a politika, a kultúra és a sport nagy pillanatainak
újra átéléséhez vezet.
(A közszolgálati mûsorrész aránya 100%)
Szolidarítás.hu
Hétfõ, 15.00–16.00
Éledezik a szakszervezeti mozgalom Magyarországon. Tisztulnak az érdekkonfliktusok, egyértelmûvé válnak a viszonyok, már nem kérdés, hogy a munkaadó és a munkavállaló közötti érdekkülönbségek érvényesítésében sikeresebbek lehetnek az alkalmazottak, ha profi érdekvédõk képviselik õket a megállapodások megkötése folyamán. A szakszervezetek és civil mozgalmak fóruma a Szolidarítás.hu.
(A közszolgálati mûsorrész aránya 100%)
Ingatlanpiac
Kedd, 15.00–16.00
A családok számára az egyik legnehezebb döntés a lakás eladása vagy egy új vétele. Az ilyen elhatározás elõtt mindenki
szeretné tudni, hogy mennyit ér az otthon, amiben lakik, milyen változásokra lehet számítani az ingatlan piacon? A magyarországi beruházások jelentõs része ingatlanfejlesztés, és a gazdaság egyik lázgörbéje is az ingatlanpiac viselkedése.
Ezért van a közérdeklõdés középpontjában az, ami ezen a területen történik.
(A közszolgálati mûsorszámok aránya 80%)
Önkormányzó plusz
Szerda, 15.00–16.00
Mindennapi ügyeinkkel az önkormányzatokat keressük meg, ott döntenek a segélyekrõl, ott szerezhetõek be az igazolások, az engedélyek, az igazolványok és ott születnek a döntések a fejlesztésekrõl a körzet, a kerület, a régió fejlesztéseirõl, munkahelyek teremtésérõl, a kormányzati források elosztásáról. Vállalkozónak, diáknak, fiatalnak és öregnek, munkavállalónak és nyugdíjasnak egyaránt fontos tudnia, hogy mi történik az önkormányzatokon. Ezért van a mûsor.
(A közszolgálati mûsorrész aránya 100%)
Borklub
Szombat, 13.00–13.30.
A hazai borkultúra megismertetése, népszerûsítése, a borfogyasztási szokások és a legjobb pincészetek bemutatása
riportokkal, interjúkkal.
(A közszolgálati mûsorrész aránya 80%)
Dinamó effekt
Szombat, 13.00–14.00.
A korszerû és ésszerû energiafelhasználásról, a takarékoskodás lehetõségeirõl, a rendelkezésünkre álló technikai színvonalról szóló környezetvédelmi magazinmûsor, riportokkal, interjúkkal. (A közszolgálati mûsorrész aránya 100%)
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Hetes stúdió
Szombat, 15.00–17.00
Szóból ért az ember – ez az egyik szlogenje a mûsornak, arra is utalva, hogy a mûsor készítõi mindent tõlük telhetõt megtesznek azért, hogy érthetõvé tegyék mindazt, ami a közéletben történik. Hetente kiválasztjuk a legfontosabb eseményeket és megkeressük a legbefolyásosabb szereplõket, hogy szembesítsük õket az ellenérvekkel, azokkal a szempontokkal,
amelyek a napi politikai szócsaták során talán meg se hallhatóak.
(A közszolgálati mûsorrész aránya 100%)
Megbeszéljük
Minden hétköznap, 16.00–18.00
Felismertük, hogy milyen nagy szüksége van a társadalomnak egy olyan fórumra, közéleti interaktív mûsorra, amelyben
a hallgatók egymással beszélgethetnek, megoszthatják véleményüket, kifejthetik álláspontjukat, javaslatot tehetnek, cáfolhatják a hamis hivatkozásokat, értelmezhetik azt, amit a politika kínál a számukra.
(A közszolgálati mûsorrész aránya 100%)
Latin
Szombat, 17.00–18.00
Különleges válogatás a latin ritmusokra komponált számokból és a latin kultúrából, a latin világ mai üzenetei, egyedi fûszerezésû szövegekbe ágyazva.
(A közszolgálati mûsorrész aránya 100%)

Esti mûsorsáv (18.00–22.00 között)
Kontra
Minden hétköznap, 18.00–19.30.
Napi, másfél órás, minden hétköznap este jelentkezõ magazinmûsor, amely a nap legfontosabb híreit, eseményeit dolgozza fel riportokkal, interjúkkal, vitákkal.
(A közszolgálati mûsorrész aránya 100%)
Basszus
Kedd, 21.00–22.00.
Heti, egyórás zenei magazinmûsor, amely a nem slágerlistás, hazai könnyûzenei elõadókkal kapcsolatos híreket, eseményeket dolgozza fel interjúkkal, riportokkal, az érintett mûvekbõl vett részletekkel.
(A közszolgálati mûsorrész aránya 100%)
Dobszerda
Szerda, 21.00–22.00.
Heti, egyórás portrémûsor, amely a hazai szellemi és kulturális élet legjelentõsebb, legérdekesebb alakjait mutatja be.
(A közszolgálati mûsorrész aránya 100%)
Szabad a pálya!
Vasárnap, 20.00–22.00.
Heti kétszer egyórás vitamûsor, amelyben egy-egy meghívott hetilap vagy folyóirat szerkesztõsége dolgozza fel az elmúlt hét leginkább közérdeklõdésre számot tartó közéleti, gazdasági, kulturális, vagy sport témáját.
(A közszolgálati mûsorrész aránya 100%)
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XI. A Klubrádió Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
mûsorszolgáltatási szabályzata
Mûsorszolgáltatási szabályzat
A Klubrádió Zrt. vállalja, hogy mûsorszolgáltatásának fõ értéke a közmûsor-szolgáltatás.
A közmûsor-szolgáltatási szabályzatát az alapelvek és törvények maximális figyelembevétele mellett, a kapacitásának
lehetõségei és közmûsor-szolgáltatási funkcióinak megtartása mellett folyamatosan fejleszteni és bõvíteni kívánja.

A Mûsorszolgáltatási Szabályzat hatálya
1. A Klubrádió Zrt. tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I törvény és a jelen Mûsorszolgáltatási Szabályzat alapján, közmûsor-szolgáltatóként végzi.
2. A Klubrádió Zrt. a közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételének érvényre juttatásáról, jelen Mûsorszolgáltatási Szabályzatában rendelkezik. A Mûsorszolgáltatási Szabályzat, kötelezõ tartalommal bír, a Klubrádió Zrt.
minden munkavégzésre irányuló bármely jogviszonyban álló alkalmazottjára nézve.
3. A Mûsorszolgáltatási Szabályzat a foglalkoztatási jogviszony létesítése céljából megkötött bármely jogi aktus része.

A közmûsor-szolgáltatás általános alapelvei
1. A Klubrádió Zrt. különösen tiszteletben tartja a nemzeti, az etnikai, a nyelvi, a vallási, a szexuális és más kisebbségek
méltóságát és alapvetõ érdekeit és minden erejével igyekszik elõsegíteni a kisebbségeknek a többségi társadalom általi
elfogadását és a kisebbségek asszimiláció nélküli, az önazonosságuk és sajátos kultúrájuk megõrzése mellett történõ beilleszkedését a többségi társadalomba, vállalja egyben, hogy a kisebbségek jogainak megsértése esetén
mûsorszolgáltatásában fórumot biztosít a sérelmet szenvedetteknek.
2. A Klubrádió Zrt. vállalja, hogy rendszeresen, átfogóan és elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, különös tekintettel a vételkörzetben élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve és
különös hangsúlyt helyezve azon vélemények artikulálására is, amelyek az országos média nyilvánosság elõtt, másutt
nem kapnak elegendõ teret.
3. A Klubrádió Zrt. folyamatosan biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontnak a
megjelenítését, változatos mûsorokkal gondoskodik a hallgatók széles köre figyelmének felkeltésérõl és fenntartásáról.
4. A Klubrádió Zrt. a közmûsor-szolgáltatás során különös figyelmet fordít
a) a kulturális örökség értékeinek ápolására, sokszínûségének megõrzésére,
b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését is szolgáló és ismereteiket is gazdagító mûsorelemeket is tartalmazó
mûsorszámok sugárzására,
c) a nemzeti, etnikai, vallási, szexuális és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére és ápolására,
d) az életkoruk, testi, lelki és szellemi állapotuk, elõítéletektõl sújtott voltuk, valamint társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére és élethelyzetük
bemutatására,
e) az ország és a vételkörzet különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életérõl beszámoló mûsorszámok
sugárzására.
5. A Klubrádió Zrt. nemcsak tartózkodik az erõszak öncélú alkalmazását követendõ példaként bemutató mûsorszámok
sugárzásától, de mûsorszolgáltatásában folyamatosan ösztönözni fog az öncélú, vagy törvénytelen erõszak elleni társadalmi fellépésre, az utcán terjedõ erõszakkal kapcsolatos káros beidegzõdések felszámolására és fórumot teremt az
öncélú, vagy törvénytelen politikai erõszak áldozatai részére.

A pártoktól és politikai mozgalmaktól való függetlenség elvei és biztosítékai
1. A Klubrádió Zrt. – mint mûsorszolgáltató – közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtó
szabadságára vonatkozó garanciák alapján.
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2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a Klubrádió Zrt. folyamatos tájékoztatást ad úgy, hogy
a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Ennek keretében az eltérõ álláspontokat is bemutatja, amennyiben erre az eltérõ nézeteket valló politikusok lehetõséget teremtenek neki és lehetõséget ad arra, hogy a
hallgató a véleményeket összehasonlíthassa.
3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más hasonló
szervezetek megjelenítésének körülményeit. Ennek elõfordulása esetén a Klubrádió Zrt. az alkotmányos jogvédelem
eszközeivel fog élni elsõsorban hazai, de szükség esetén az Európai Unió szervei elõtt is, követelve a független sajtó
szabadságának biztosítását.
4. A Klubrádió Zrt. politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az elrendelt népszavazás idején kívül nem tesz közzé. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszolgáltatót csak a
jogszabályok elõírásai kötelezik.
5. A Klubrádió Zrt. nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politikai párt vagy mozgalom nézeteit népszerûsíti,
továbbá nem toborozhat politikai párt, vagy mozgalom rendezvényein való részvételre, kivéve, ha az eseményre valamilyen törvénytelenség ellen való békés társadalmi megmozdulás elõsegítése vagy elõmozdítása miatt kerül sor.
6. A Klubrádió Zrt. az általa megválasztott formában szerepelteti a helyi, vagy az országos politikai közélet érdeklõdésére számot tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben sem válhat a mûsorszám egyetlen politikai, vagy eszmei
nézetrendszer kifejezõdésévé.
7. Politikai pártok és mozgalmak, valamint pártok tisztségviselõi kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a Klubrádió
Zrt. mûsoraihoz nem fûzhetnek.
8. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek, és alpolgármesterek bármely megnyilvánulása esetén a Klubrádió Zrt. közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenységétõl teljes
mértékben, független minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató még ebben az esetben is ragaszkodhat a tisztség, a
pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.
9. A Klubrádió Zrt. sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi, vagy helyi államhatalmi, vagy államigazgatási
szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a mûsorszolgáltatás, vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elveire vonatkozzon. Ennek elõfordulása esetén a Klubrádió Zrt. az alkotmányos jogvédelem eszközeivel fog élni elsõsorban hazai, de szükség esetén az Európai Unió szervei elõtt is, követelve a független sajtó szabadságának biztosítását.

Hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának a vitatott
kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek
1. A Klubrádió Zrt. gondoskodik arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot tartó, vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ legyen.
2. A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátozhatja, de az is csak az arányosság szempontjai alapján.
3. A Klubrádió Zrt. törekszik arra, hogy a hallgató véleményének kialakításához szükséges minden lényeges információt és véleményt megnyilvánítson.
4. A Klubrádió Zrt. arra is törekszik, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó társadalmi csoportok véleménye is helyet kapjon.
5. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamelyik álláspont képviseletére objektív, vagy szubjektív okból nincs
lehetõség. Ebben az esetben az akadály okáról a Klubrádió Zrt. tájékoztatja a hallgatót. Folyamatos, vagy ismételt, de
megalapozott akadályoztatás esetén az ismételt tájékoztatás szükségtelen.
6. A hír-, illetve politikai mûsorokban megjelenõ információk forrását a Klubrádió Zrt. mindig ellenõrzi, és ahol szükséges, megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két, egymástól független hírforrásból származó információt kell közzétenni, az ellentmondásra történõ kifejezett és egyértelmû
figyelemfelhívás mellett.
7. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a Klubrádió Zrt. a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos jog
elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiséghez fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más becsületét, vagy jó
hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszolgáltatónak haladéktalanul közölnie
kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.
8. Hír- és politikai mûsorban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai hovatartozását nem fejezheti ki, saját véleményét az elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.
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9. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a felvételrõl sugárzott adás szerkesztése során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon a megkérdezett eredeti álláspontjával.
10. Ha a hír vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javítani a
hallgató figyelmének erre történõ kifejezett és egyértelmû felhívása mellett.
11. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekednie kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tiszteletben tartásával fejtsék ki a véleményüket.
12. Helyreigazítást, illetve kifogást kell hozzátenni az érintett kérelmére, amennyiben kérelme megalapozott, illetve a
megalapozottságtól függetlenül akkor, ha ezt jogerõs bírói ítélet elõírja.

Az anyanyelvi kultúra ápolásának szakmai követelményei
1. A Klubrádió Zrt. mûsorkészítõi kötelesek a magyar nyelv helyes és pontos használatára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori használatát. Idegen nevek és szavak használatakor a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait veszi figyelembe, kivéve, ha a használt név
vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.
2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a megszólalókat – személyük megsértése nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.
3. A mûsorszolgáltató igyekszik a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását, illetve a káromkodó
megfogalmazásokat a legmesszebbmenõkig elkerülni és a mûsoraiban megszólalókat is erre ösztönzi.

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek
kultúrájának és életének bemutatási rendje és követelményei
1. A Klubrádió Zrt. – az erre szolgáló speciális mûsorokon kívül is – sokoldalúan és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti
és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a mûsorszolgáltató mellõzi a nemzeti és etnikai
kisebbségekre vonatkozó, a közgondolkodásban kialakult sztereotípiákat és folyamatos erõfeszítéseket tesz az
elõítéletek lecsendesítéséért.
2. A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban mutatja
be, és tartózkodik attól, hogy a megjelenítés csak a kisebbség hagyományosan elfogadott szerepeiben történjék.
3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet fordít arra, hogy a hagyományaik, kultúrájuk és mûvészetük értékelése megfelelõ súllyal kifejezéshez jusson.
4. A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személynek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar
nyelvet egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a mûsorszolgáltató tolmácsot vagy hangalámondást biztosít.

A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség
tárgyilagos bemutatása
1. A Klubrádió Zrt. kulturális mûsoraiban törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet értékeit,
valamennyi hallgatói réteg érdeklõdésének figyelembevételével.
2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsorszolgáltató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkalmazva, a hallgatót a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.
3. A mûsorszolgáltató rendszeresen beszámol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biztosítani kell az
eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a hallgatóban nem kelthet megalapozatlan
várakozást.
4. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése nem kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a hallgató figyelmét kifejezetten és egyértelmûen fel kell hívni.
5. A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõsére törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.
6. Tudományos mûsor nem szolgáltatható a hallgató egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve e
célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.
7. A mûsorszolgáltató a mûsoraiban a vallások iránt tiszteletet és türelmet tanúsít, egyben arra ösztönzi az egyes vallások
híveit és képviselõit, hogy tanúsítsanak azok is türelmet és tiszteletet egymás, illetõleg a vallástalan személyek iránt.
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Mûsoraiban folyamatosan fellép az állam és egyház határozott szétválasztásának alkotmányos értéke és ezen érték
feltétlen érvényre juttatása iránt.
8. A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világnézetekre és
vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszolgáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda nem folytatható. A
mûsorszolgáltató köteles fellépni mindenfajta vallási türelmetlenség és más vallások hívei vagy képviselõi, illetve a
vallástalanok iránt megnyilvánuló ellenszenv vagy gyûlölet ellen.
9. A világnézeti, illetve a vallási mûsor politikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem irányulhat más világnézet vagy vallás ellen. A mûsorszolgáltató mûsoraiban fellép a vallási köntösbe bújtatott politikai agitáció minden formája ellen és törekszik a hitélet elhanyagolása árán folytatott politikai propaganda leleplezésére.
10. Az esetlegesen közvetített, vagy mûsorban szereplõ szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem tartozik felelõsséggel. A szertartások és más egyházi események közvetítése mûsorkörnyezetük kialakításakor figyelembe kell venni a
vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltóságát.
11. Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú alkotásról
van szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a hallgató figyelmét fel kell hívni.

A megkülönböztetett jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele
1. A Klubrádió Zrt. az alábbi mûsorszámokat hanggal jelzett megkülönböztetõ jelzéssel látja el:
a) reklámok,
b) közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
c) politikai és választási hirdetések,
d) kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
e) támogatott mûsorszámok,
f) vallási vagy világnézeti mûsorok,
g) kommentár és hírmagyarázat.
2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni, akkor is, ha az beszélgetés (PR riport)
formájában hangzik el. A szignál minden eseten külön konferálással pótolható.
3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szervezet, illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.
4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ választás, népszavazás).
5. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan befolyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga
határozhatja meg.
6. A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen kell, a
mûsorszám beharangozása alkalmával pedig meg lehet megnevezni.
7. Vallási vagy világnézeti mûsorszámokat közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoztatni kell a
hallgatót a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a tartalomért felelõs
egyházat.
8. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölésével,
a szerzõ megnevezésével és a hírektõl megkülönböztetetten kell közzétenni.

Kiskorúakra vonatkozó rendelkezések
1. A Klubrádió Zrt. a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem közvetít.
2. A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a világ
megismerését és pozitív magatartásminták kialakulását.
3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató nem él
vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe, és nem teszi ki
sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes képviselõje
jóváhagyásával szólaltatható meg.
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4. A kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható, még
hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem.
5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben, vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok
közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:
a) A reklámok közvetlenül nem szólíthatják fel a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek arra, hogy egy
adott terméket megvásároljanak, vagy szolgáltatást vegyenek igénybe, illetve nem tartalmazhatnak számukra közvetlen
vásárlási ajánlatot.
b) A reklámok közvetlenül nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük kihasználásával egy
adott termék megvételére, vagy szolgáltatás igénybevételére.
c) A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb személyekkel kapcsolatban éreznek. A reklámok indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzetben, illetve
alkoholtartalmú ital fogyasztása közben.
d) A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaikkal
szemben alacsonyabb rendûek. Az ár feltüntetése – pl. a „csak” szó használata – nem kelthet a kiskorúban valótlan elképzelést a termék tényleges értékét illetõen. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás
igénybevétele minden családi költségvetésbe belefér.

Reklámtevékenység, támogatás
1. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a mûsorszolgáltató nem tartozik felelõsséggel.
2. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.
3. A közmûsor-szolgáltatónál a reklám idõtartama egyetlen – bármikor számított – mûsorában nem haladhatja meg a hat
percet. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A közmûsor-szolgáltatásban reklám csak mûsorszámok között tehetõ közzé.
4. A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az erõszakos magatartást az emberi és természeti környezet károsítását, az állatok kínzását.
5. A reklám nem igazolhat hátrányos fajú, vallási vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem sértheti az
emberi méltóságot.
6. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.
7. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetlenül, különös tekintettel:
a) Termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira
b) Áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra
c) A fizetés egyéb feltételeire
d) A szállításra
e) A cserére
f) A visszavételre
g) A javításra és a karbantartásra
h) A garanciális feltételekre
i) Szerzõi jogokra és ipari tulajdonságokra
j) A hivatalos minõsítésre
k) A jótékonysági célra fordítandó hányadra
8. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel, a reklám nem tüntethet fel tudományosan megalapozottnak olyan állításokat, melyen nem azok.
9. Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulnia, melyek független forrásból származnak.
10. A reklám nem ronthatja más termék, cég vagy személy hitelét.
11. A reklám nem mutathat be olyan személyt vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
12. A reklám nem használhatja jogtalanul más cég, vállalat vagy intézmény nevét, kezdõbetûit vagy goodwilljét.
13. A reklám nem másolhatja le más reklámok általános megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy az félrevezetõ
legyen.
14. A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlogent magyar nyelven is közölni kell.
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15. A reklám nem tartalmazhat pornografikus, vagy arra utaló szöveget. A reklám nem használhat durva, vagy a köz-ízlést sértõ szavakat és kifejezéseket.
16. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt követõen reklám nem közölhetõ.
17. A reklámszerzõdéseket vagy maga a mûsorszolgáltató, vagy az ezzel megbízott reklámügynökség köti meg. Ha a
közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomására, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles haladéktalanul a reklám közvetítését megszûntetni.
18. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartamát, illetve elhelyezését.
19. A támogatót a mûsorszám elõtt és az után egyértelmûen meg kell nevezni, a megnevezés reklámozásra nem
használható fel.
20. Közmûsor-szolgáltató mûsorában alkoholtartalmú ital nem reklámozható.
21. Közmûsor-szolgáltató mûsorát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és
forgalmazója.
22. A közmûsor-szolgáltató mûsoraiban csak az alábbi mûsorszámok támogathatóak:
a) Vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok
b) Mûvészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok
c) A nemzeti és etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek élettét, kultúráját bemutató
mûsorszámok
d) Az életkoruk, testi vagy szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben
lévõ csoportok számára készített mûsorszámok

Közérdekû közlemények közzététele
1. A közérdekû közlemény fogalmának meghatározását a média tv. tartalmazza. Amennyiben az arra jogosult személy
vagy szervezet ilyen típusú közlemény közzétételét kéri, a Klubrádió elsõdlegesen ellenõrzi a közlemény forrását és hitelességét, valamint közérdekû közleménynek ténylegesen megfelelõ voltát.
2. Amennyiben a Klubrádió úgy ítéli meg, hogy a közzétenni kért közlemény valóban közérdekû közleménynek minõsül
a jogszabály szerint és hiteles forrásból származik és az abban foglalt célra való tekintettel a közlemény közzététele mellett dönt, úgy azért ellenszolgáltatást nem kér a közlemény közzétételének megrendelõjétõl.
3. A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató a törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelõen teszi közzé. A közérdekû közlemény, valamint az esetleges jótékonysági felhívás közzététel során a
közlemény forrása egyértelmûen megnevezésre kerül.
4. Közérdekû közlemény közzététele vagy a bemondó által történt felolvasással, vagy a technikai elõírások figyelembevételével készített hanganyag lejátszásával történhet, és a két perces idõtartamot nem haladhatja meg a rendkívüli helyzetekben közzéteendõ közlemények kivételével.
5. A közérdekû közleményt haladéktalanul kell közzétenni, ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot,
társadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gazdasági értékeit veszélyeztetné.
6. A Klubrádió Zrt. a közzétett közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és a politikai hirdetés tartalmáért semmilyen körülmények között nem tartozik felelõsséggel.

A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége
1. A Klubrádió Zrt.-nél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vonatkozó
jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ, a mûsorszolgáltató vezetõin kívül más
által, így a mûsorszolgáltató tulajdonosa(i) és különösen politikusok, vagy reklámok közzétételének megrendelõi által
nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van ahhoz, hogy a jogszabályt sértõ, vagy e szabályzattal ellentétes utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsorszolgáltató illetékes vezetõje és a
mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.
2. A fõszerkesztõ és a fõszerkesztõ-helyettes, valamint az egyes területek felelõs szerkesztõinek mûsorértékelése nem
minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésének. Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára
sérelmes, joga van ezt írásban rögzíteni.
3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készítésére, vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétetni, ez azonban nem akadályoz-
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za meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi alkotáshoz fûzõdõ jog védelme.
Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.
4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg.
5. A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti az állampolgárok tájékozódáshoz fûzõdõ jogát, nem veszélyeztetheti
a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.
6. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el, vitás esetben, különösen akkor, ha az információ személyiségi
jogokat sértene, vagy erkölcsi vagy anyagi kárt okoznak, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.
7. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak
végre mûsorán.
8. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet olyan
benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
9. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulásokat,
illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartani a mûsorban
részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban részt vevõk
társadalmi állására, testi sajátosságaira, nevére, családi állapotára és nem használhat olyan kifejezéseket, vagy teremthet
olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.
10. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûzhet. Álláspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogosultságot élveznek.

Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok
1. A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy.
2. A munkatársak sem magánéletükben, sem a munkahelyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a mûsorszolgáltató jó hírnevét.
3. A munkatárs nem lehet politikai párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a politikai mûsorokban
szereplõ munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem vállalhat.
4. Ha a munkatárs egyesület vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapítvány
kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa, vagy politikai szervezet vezetõ tisztségviselõnek nem minõsülõ
tagja, ezen szervezetre vonatkozó mûsort nem készíthet.
5. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati jelöltséget vállal, ennek bejelentésétõl a választás
napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mûsorkészítõt megválasztják, mandátuma lejártáig csak olyan mûsorban vehet részt, amely képviselõi tevékenységével összefüggésben
nem áll.
6. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyével
végezhet.
7. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet. A mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozat olyan pénzügyi mûveletrõl, illetve értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.
8. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktárgyakon kívül nem fogadhatnak el. Támogatott mûsorszám mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodó szervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje, felügyelõ bizottságának tagja, és
nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendelkezéseket alkalmazni kell a felsorolt
személyek közeli hozzátartozóira is.
9. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel nem sérthetik a mûsorszolgáltató jó
hírnevét.
10. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik. Az üzleti
titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.
11. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyilvánosság
nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szereplõ személy ilyen irányú feszültségét levezesse. A mûsorban szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társadalmi
szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.
12. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõ és a saját társadalmi helyzete között. Ezen belül
törekednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányába, azok társadalmi helyzetétõl függetlenül. A megszólításokban, a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali
rangjával vagy foglalkozásával történõ megszólításokat, amelyek a szereplõ személy alárendelt társadalmi helyzetére
utalna. Kiskorú személyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.
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13. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét, és kerülje
az ezekre vonatkozó, a hallgató által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.
14. A Klubrádió Zrt. tevékenységébõl adódóan kiemelkedõ fontosságuk van az információknak. Ezek védelme a rádió
elemi érdeke.
Ennek megfelelõen:
a) A Klubrádió Zrt. munkatársai más médiában kizárólag a rádió közvetítésével helyezhetnek el a Klubrádió Zrt. eszközeivel készített anyagokat.
b) Bármely írott és elektronikus sajtóban a Klubrádió Zrt. munkavállalói kizárólag a Klubrádió Zrt.-nél a munkáltató
jogokat gyakorló elnök-vezérigazgatójának engedélyével vállalhatnak rendszeres vagy eseti munkát. Az elnök-vezérigazgató megtagadhatja az engedélyezést, ha az legkisebb mértékben is sérti a gazdasági társaság érdekeit.
15. A Klubrádió Zrt. munkatársai által készített munkák a díj kifizetésével a gazdasági társaság tulajdonába kerülnek.
Azok további felhasználásáról a gazdasági társaság saját hatáskörében szabadon dönt.
16. A Klubrádió Zrt. ügyel arra, hogy olyan külsõ munkatársakat foglalkoztasson, akik öregbítik hírnevét.

A mûsorkészítés szakmai szabályai
1. A Klubrádió Zrt. – mint közmûsor-szolgáltató – feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és
kiegyensúlyozottan tájékoztasson az országban, a térségben és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és
egyetemes kultúra és tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a társadalom rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.
2. Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatásban
elõadódó témákhoz, mellõzve az elõítéleteket, a közhelyeket és a sztereotípiákat.
3. A Mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal ismerje el, és juttassa a hallgató tudomására. A mûsorszolgáltató tudatos megtévesztés eszközeivel semmilyen körülmények között nem élhet és az ebbõl adódó kárt viselje.
4. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés esetén,
amely emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében – az áldozatok
megnevezése csak akkor lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert, és az áldozat hozzátartozói a közzétételhez hozzájárulnak. Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.
5. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania,
de a hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek eredményeképpen nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.
6. A mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot. Ennek értelmében a mûsorszolgáltató senkit nem nyilváníthat bûncselekmény elkövetésében vétkes személlyé mindaddig, amíg annak
bûnösségét jogerõs bírói ítélet meg nem állapította. A mûsorszolgáltató legyen figyelemmel arra, hogy a bûncselekmény
lehetséges elkövetõjét a nyomozati szakban „gyanúsítottként”, bírósági szakban „vádlottként” nevezze meg. A mûsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a sértett személyiségi jogait. Szexuális bûncselekmények sértettjének nevét csak
írásos jóváhagyásuk esetén szabad közzétenni. Fiatalkorú sértett nevének közzététele még akkor is tilos, ha ehhez
szülõje vagy törvényes képviselõje hozzájárulna.
7. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelnie kell arra, hogy a
bûn elkövetését ne tûntessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek közzétételét
megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a hallgatók fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a
következményre a hallgatók figyelmét fel kell hívni.
8. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallásfelekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyatékosok,
bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az érintettekre nézve
sértõ.
9. A mûsorszolgáltató – a kritikai tevékenység kivételével – nem nyilváníthat véleményt más mûsorszolgáltatóról. A mûsorszolgáltató belsõ életérõl információt csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet, és számot tarthat a hallgató
érdeklõdésére. A mûsorszolgáltató nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban határozza
meg.
10. A mûsorban szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adásban a szereplõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait, és a szükséges viselkedési szabályokat. A hangfelvétel a
szereplõ hozzájárulása nélkül nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsorszámban a más szereplõk által mondottakat. A felelõs tisztséget betöltõ személyt a mûsorkészítõ a törvényben foglalt
tájékoztatási kötelezettségére figyelmeztetheti.
11. Rejtett mikrofont kivételes esetben szabad használni, a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélye mellett.
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12. Névtelen, hangtorzítást alkalmazó közlést vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt különösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.
13. Ha a hallgató a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az esetben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.
14. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést nem szabad
a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az a helyszínen hangzott volna el.
15. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja.
16. A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés felvetésébe a személy elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés ne legyen ízléstelen, illetve a személy jó
hírnevét és becsületét ne sértse.
17. Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelölésével,
és az adatok manipulálása nélkül szabad.
18. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell jelölni annak archív voltát, és tekintetbe kell azt venni, hogy
az archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérüljenek.

Az alkalmazottak jogosulatlan elõny szerzésének tilalma
1. Klubrádió Zrt. az alkalmazottai által esetleg realizálható jogosulatlan elõnyök kiküszöbölése érdekében nem vesz
igénybe az alkalmazottaitól, vagy azok, illetve közeli hozzátartozóik befolyásoló részesedésében álló vállalkozásoktól
semmilyen szolgáltatást vagy megrendelést.

A vételkörzet ellátásának irányelvei
1. A Klubrádió Zrt. a reá vonatkozó távközlési hatósági engedélyek alapján a lehetõségeihez mérten legmagasabb mûszaki színvonalon szolgáltat mûsort a vételkörzetében élõ lakosság számára.
2. Mûszaki hiba esetén azonnal tájékoztatni kell a hallgatókat a hibáról, annak okairól és várható idõtartalmáról. A hallgatótól minden esetben elnézést kell kérni. A mûsorszolgáltató mûsorait a jogszabályokban és a szabványokban elõírt
audio technikai színvonalon kell sugározni.
3. A mûsorszolgáltató lehetõség szerint együttmûködik Budapest Fõváros Önkormányzatával, annak szerveivel és ellátó
vállalataival a mûsorszolgáltatás tartalmának arányossága és sokszínûsége érdekében, továbbá jogszabályban elõírt kötelezettségének sérelme nélkül segítséget nyújt a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtéséhez.
4. A mûsorszolgáltató a hallgatóval rendszeres kapcsolatot tart. A kapcsolattartás közvetlen formáin kívül a mûsorszolgáltató rendszeresen nyilvánosságra hozza a mûsor szerkezetét és a mûsorok tartalmát, továbbá mûsorismertetésekkel és
mûsorajánlatokkal segíti a hallgató választását.
5. A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenntartja.
6. A mûsorral kapcsolatos hallgatói panaszt közlõ levelekre a mûsorszolgáltatónak lehetõség szerint válaszolnia kell, és
törekednie kell arra, hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerüljön sor.
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ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZET
A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 41. § (1) bekezdésének a) pontja szerint pályáztatott Békés
94,4 MHz, Debrecen 95,0 MHz, Kecskemét 96,5 MHz, Miskolc 96,3 MHz, Kazincbarcika 95,9 MHz, Ózd 99,5 MHz,
Budapest 102,1 MHz, Budapest 95,3 MHz, Budapest 89,5 MHz, Budapest 103,9 MHz, Budapest 96,4 MHz rádiós mûsorszolgáltatási jogosultságok hasznosítására
A Pályázati Felhívás tervezetében 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 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 3.4.2.1–3.4.2.10. pontja szerinti esetekben a Testület kizárja a Pályázati Ajánlatot.
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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.
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 a mûsorszám címe, rövid jellemzése, típusa pl. magazinmûsor, hírmûsor, 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 kerül elõadásra, vagy amely valamely magyarországi kisebbség nyelvén kerül elõadásra, ha az
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. számú mellékletében rögzített – a Testület által megállapított –
érték, amelynél alacsonyabb Díjajánlatot a kereskedelmi jellegû Pályázati Ajánlat esetében a 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 legalább egy éve folyamatosan szolgáltat, vagy szolgáltatott 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 feltétel nélküli elfogadására.
Pályázati Felhívás: a jelen Pályázati Felhívást jelenti, annak teljes terjedelmével, mellékleteivel, 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: a jelen pályázati eljárásban speciális karakterisztikának minõsül a „hír és közélet” mûsorszolgáltatás, vagy a „többnyelvû mûsorszolgáltatás”, vagy az „oldies” mûsorszolgáltatás, vagy a „felsõfokú képzéshez, annak intézményrendszeréhez kapcsolódó mûsorszolgáltatás”, vagy a „környezetvédelem, életmód, esélyegyenlõség tematikára épülõ mûsorszolgáltatás”, vagy a „30 év alatti korosztályt megcélzó új zeneszámokból szerkesztett formátumú
mûsorszolgáltatás”. Speciális karakterisztikájú az a mûsorszolgáltatás, amely az éjszakai órák (23.00–05.00 óráig) nélküli napi mûsoridõ több mint 40%-ában a vállalt speciális karakterisztikának megfelelõ mûsorszámokat szolgáltat; azt a
jelen Pályázati Felhívás 4. számú mellékletében összegszerûen megjelöli, valamint az 5. számú melléklet 5.1. és 5.2.
számú nyilatkozataiban vállalja a speciális karakterisztikájú mûsor szolgáltatását.
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 3.4.2.1–3.4.2.9. szakaszai szerint kizárt Ajánlatokat a Testület visszautasítja. A
visszautasított Ajánlat a további Pályázati Eljárásban nem vesz részt.

I. FEJEZET
MÛSORSZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁGOK 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 rádiós mûsorszolgáltatási jogosultságokra
(a továbbiakban: „Jogosultság”).
A Jogosultságok 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 szólnak. Vételkörzet-bõvítés esetén a jogosultság a korábban megszerzett jogosultság
lejártáig érvényes.
1.1.2. A Mûsorszolgáltatónak a jelen Pályázati Felhívás szerint a Szerzõdésben kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a
Jogosultságának idõtartama alatt együttmûködik az analóg földfelszíni rendszerrõl a digitális földfelszíni rendszerre történõ átállás során felmerülõ mindennemû jogszabályi kötelezettség teljesítése és jog gyakorlása tekintetében az eljáró
szervekkel.
1.1.3. A jelen Pályázati Felhívás tárgyát képezõ Jogosultságok alapján szolgáltatott mûsor terjesztéséhez rendelkezésre
álló, a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „NHH”) által kidolgozott és a Testület által jóváhagyott frekvenciaterveket az 1. számú melléklet tartalmazza. A Jogosultságokkal kapcsolatos mûszaki adatok az NHH-nál megtekinthetõk.
1.1.4. A pályázat tárgya magában foglalja a korábban Jogosultságot szerzett mûsorszolgáltató vételkörzet-bõvítését, illetve földfelszíni hálózatba kapcsolódását.
1.1.5. A Pályázati Felhívás 1. számú melléklet 1–5. számú Jogosultságai tekintetében érvényesen kizárólag kereskedelmi jellegû Pályázati Ajánlat nyújtható be. Az 1. számú melléklet 6–7. és 9–10. sorszámú Jogosultságaira érvényesen kereskedelmi vagy közmûsor-szolgáltató jellegû Pályázati Ajánlat is benyújtható. Az 1. számú melléklet 8. és 11. sorszámú
Jogosultságaira érvényesen kereskedelmi, vagy közmûsor-szolgáltató, vagy nem nyereségérdekelt jellegû Pályázati
Ajánlat is benyújtható.
1.1.6. Az 1. számú melléklet 1–5. sorszámú Jogosultságai tekintetében kizárólag speciális karakterisztikájú Pályázati
Ajánlatot lehet érvényesen benyújtani.
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 célja a helyi és a budapesti rádiós piac értékeinek megõrzése, fejlesztése, a rádiós piac sokszínûségének teret adó lehetõségek megteremtése, az adott rádiós piacon még jelen nem lévõ rádiók kialakításának
elõmozdítása.
A pályázat kiemelt célkitûzései az alábbiak:
– a speciális karakterisztikájú tartalmak rádiós mûsorszolgáltatáson keresztüli bemutatása, illetve
– a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, azt segítõ tartalmak mûsorszolgáltatáson keresztüli bemutatása, illetve
– a magyar, illetve a Magyarországon élõ nemzeti és etnikai kisebbségek valamelyikéhez tartozó szerzõk és elõadók
közremûködésével készült zenemûvek mûsorszolgáltatásban betöltött szerepének erõsítése, növelése.
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 követelményeket a Törvény és az ÁPF szerint kell értelmezni.
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1.3.2. A Pályázati Felhívásra, a rendelkezései szerint készült dokumentumokra és a Pályázatból eredõ vagy az azzal kapcsolatos jogviták esetén a magyar jog az irányadó. A Pályázati Felhívásban, a Pályázati Ajánlatban, valamint a Törvényben nem szereplõ feltételek elbírálásakor a Ptk. szabályai alkalmazandók.

II. FEJEZET
A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
2.1. A Pályázati Eljárás
A Pályázati Eljárás a Jogosultságok 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
2.2.1. A Pályázó Pályázati Ajánlatát kizárólag saját ismeretei és döntése alapján teszi meg, jogot vagy igényt, a Testülettõl kapott információkra, vagy azok hiányára nem alapíthat.
2.2.2. Az ÁPF 41. pontja alapján a Pályázati Felhívás Tervezetének közzétételétõl számított 15 napon belül a Pályázati
Feltételekre bárki írásban észrevételeket, kérdéseket intézhet a Testülethez. A Testület az ily módon feltett kérdésre a Pályázati Felhívás Tervezetének nyilvános meghallgatását követõen írásban válaszol.
2.2.3 A Testület nem ad választ valamely Jogosultság gyakorlásának gazdaságosságáról, a Jogosultság gyakorlásával
kapcsolatos egyes felelõsségi kérdésekrõl, a Törvény vagy más jogszabály vagy az ÁPF tartalmáról vagy értelmezésérõl,
vagy a Jogosultság gyakorlásához egyébként szükséges engedélyekrõl.
2.2.4. A Testület 2.2.2. szakasz szerinti válasza nem minõsül a Pályázati Felhívás módosításának.
2.3. A Pályázati Felhívás
A Testület az 1. számú mellékletben feltüntetett Jogosultságok 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, 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.
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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 szakaszban és az 1. számú mellékletben meghatározott minimális mûsorszolgáltatási
díj 5%-a + ÁFA.
2.7.3. A Pályázati Díj megfizetését a Pályázó helyett harmadik fél nem teljesítheti.
2.7.4. A Pályázó a Pályázati Díj megfizetésekor köteles megjelölni, hogy a Pályázati Díj melyik Jogosultságra vonatkozik. Amennyiben ugyanazon Pályázó több Jogosultságra nyújt be Pályázati Ajánlatot, a Pályázó köteles külön-külön valamennyi Pályázati Díjat megfizetni annak megjelölésével, hogy az egyes Pályázati Díjak melyik Jogosultságra vonatkoznak.
2.7.5. A Pályázati Díj megfizetését a Pályázó kizárólag a teljes összegnek a Testület Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01400843 számú számlájára, forintban történõ átutalásával teljesítheti.
2.7.6. A Pályázati Díj megfizetését a 3.4.5.1. szakasz szerinti benyújtási határidõ lejártáig kell teljesíteni. A Pályázati Díj
megfizetése akkor és azon idõpontban minõsül teljesítettnek, amikor a Pályázati Díj teljes összege a 2.7.5. 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.
2.7.7. 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.
2.7.8. A Törvény 99 § (4) bekezdése szerint·a Pályázati Díj 2.7 szakasz szerinti meg nem fizetése a Pályázati Ajánlat Alaki Érvénytelenségét és Testület általi visszautasítását eredményezi.
2.7.9. A Pályázati Díj a Törvény 95. § (9) bekezdésében foglaltak szerint jár vissza.
2.7.10. 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.
2.7.11. 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.
2.7.12. 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.
2.7.13. A Pályázó a Pályázati Díj teljes összegét elveszti, ha Pályázati Ajánlatát visszavonja, valamint ha a Szerzõdést a
4.1. szakasz szerint nem köti meg.
2.7.14. A Pályázó nyertessége esetén a pályázati díj 80%-a a mûsorszolgáltatási díj összegébe beszámít.
2.7.15. 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. Amennyiben a Pályázó több, a Pályázati Felhívás szerinti jogosultságra pályázni kíván, Ajánlatát jogosultságonként külön-külön kell megtennie.
2.8.3. Amennyiben a 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 Pályázati Felhívásban szereplõ Jogosultságok jelenlegi Jogosultjának nyertessége kivételével – 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.
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2.8.4. Több vállalkozás együtt is nyújthat be Ajánlatot, amelynek meg kell felelnie a 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, hogy azt a Pályázó a 2. számú melléklet szerinti Mûsorszolgáltatási Szerzõdés,
illetve vételkörzet-bõvítésre benyújtott Pályázati Ajánlat esetén a Pályázati Felhívás 2/A számú melléklete szerinti
Szerzõdésmódosítás szövegére tette.
2.9. A Pályázati Ajánlat nyilvánossága
2.9.1. A Testület a Pályázattal és a Pályázati Ajánlatokkal kapcsolatos adatokat a Törvény 96. § (4) bekezdés, és a 97. §-a
szerint hozza nyilvánosságra.
2.9.2. A Pályázó a Pályázati Ajánlat benyújtásának tényével a Törvény 96. § (4) bekezdésének rendelkezéseit magára
nézve 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.
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 10 munkanap elteltével nem jön létre, úgy a nyertes és a második helyezett Pályázó a 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.
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., amelyet ÁFA terhel.
2.11.2.2. A Pályázati Felhívás szerinti Jogosultságok 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 Díj
éves mértékére. A 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 Díjnál alacsonyabb
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összegû Díjra tesz ajánlatot, vagy nem tesz ajánlatot Díj fizetésére, illetve a megajánlott Díj mértékét más Pályázó által
ajánlott Díj mértékétõl teszi függõvé.
2.11.2.5. A Jogosultságokra vonatkozó 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 Díj összege évente a KSH által megállapított éves fogyasztói árindex mértékének megfelelõ arányban
növekszik.
2.11.2.7. A 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 Díj
éves mértékére érvényesen nem tehet ajánlatot.
2.11.2.9. Vételkörzet-bõvítés esetén a Pályázó által az 1. számú mellékletre tekintettel ajánlott nettó Díj, a korábban Jogosultságot szerzett mûsorszolgáltató eredeti Díjának aktuális évi nettó összegéhez adódik.
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 a teljes idõtartama alatt magas színvonalon fenn tudja tartani [ÁPF 56.4.1. a) pont].
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 mûsorszolgáltatás alkalmas-e a Pályázati Felhívás 1.2 szakaszban meghatározott Pályázati Cél elérésére. A Pályázó Pályázati Ajánlatában köteles kitérni arra, hogy a mûsorszolgáltatás hogyan és a mûsorterv mely mûsorszámaival valósítja meg, szolgálja a
Pályázati Felhívás 1.2 szakasza 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.
2.11.4.5. A Pályázatnak a 4. számú melléklet szerint megadott szerkezetben tartalmaznia kell a szolgáltatni kívánt mûsor fõ jellemzõit. 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 4. számú mellékletben megfelelõen nyilatkozik arról, valamint az 5. számú melléklet
5.1. és 5.2. számú nyilatkozataiban vállalja a speciális karakterisztikájú mûsor szolgáltatását.
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.
2.11.4.8. Vételkörzet-bõvítés esetén a Pályázati Ajánlat úgy minõsül, hogy azt a Pályázó az alapjogosultságának hatályos mûsortervével és az abban lévõ, ahhoz kapcsolódó hatályos és érvényes dokumentumokkal, nyilatkozatokkal nyújtja be. Vételkörzet-bõvítésre irányuló Ajánlat esetén nem lehet érvényesen új, az alapjogosultság mûsortervétõl eltérõ
mûsortervet benyújtani. Amennyiben a Pályázó a 2.14.10. pont szerint kíván Pályázati Ajánlatokat benyújtani, ebben az
esetben valamennyi Pályázati Ajánlatot azonos mûsortervvel kell benyújtania.
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2.11.4.9. Amennyiben a Pályázó alapjogosultsága 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
2.11.5.1. 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
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 valószínûsíti (pl. tõke, tõkeemelés, hitel, garancia-
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vállalás, 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. pontjának megfelelõ Mûsorszolgáltatási Szabályzatot.
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 az értékelés során a Testület döntése szerint a Pályázati Ajánlat a Törvény és a Pályázati Felhívás alapján nem
felel meg a közmûsor-szolgáltatás feltételeinek, azt a Testület kizárja és visszautasítja.
2.13. A nem nyereségérdekelt jogosultságra vonatkozó különös pályázati feltételek
2.13.1. A nem nyereségérdekeltség feltételei tárgyában kiadott és az 1357/2006. (VI. 14.) számú határozattal módosított
1069/2001. (VII. 24.) számú ORTT határozatot (egységes szerkezetben a 7. számú mellékletben) e fejezet vonatkozásában a pályázatra irányadó szabálynak kell tekinteni.
2.13.2. A Pályázó akkor minõsíthetõ nem nyereségérdekeltté, ha a Pályázónak, illetve konzorciumi pályázó esetén az abban részt vevõ tagoknak Díjtartozása a Testület felé nem áll fenn.
2.13.3. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóra vonatkozó Pályázati Ajánlatban a Pályázó a 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 a
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 Felhívás 2.13.1. pontjában foglaltaknak és az 1357/2006. (VI. 14.) számú ORTT határozat rendelkezéseinek is 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 Jogosultságra irányul és a Testület döntése szerint a nem nyereségérdekeltség feltételeinek nem felel meg az értékelés során, a Pályázati Ajánlatot a Testület 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.
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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 – értelemszerûen – 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 Jogosultságának (alapjogosultság) 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 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 Díj, az alapjogosultság Díjának aktuális évi nettó összegéhez adódik. A vételkörzet-bõvítésre vonatkozó szerzõdésmódosítás hatálybalépésével ez az új Díj képezi a szerzõdést biztosító mellékkötelezettség és a kötbér számítási alapját.
2.14.4. A Pályázati Ajánlatnak tartalmaznia kell a 2.14. pontban megjelölt és a jelen 9. számú mellékleteként csatolt
ORTT állásfoglalás által megkívánt nyilatkozatokat, dokumentumokat.
2.14.5. A Pályázati Ajánlatnak a 8.1 pontban megjelölt és a Pályázati Felhívás 9. számú mellékletének, valamint a Pályázati Felhívás minden olyan pontjának meg kell felelnie, amely jellegébõl következõen a vételkörzet-bõvítéssel Pályázó
Ajánlatnak tartalmaznia kell.
2.14.6. A vételkörzet-bõvítéssel nem jön létre új Jogosultság. A kibõvített vételkörzetû jogosultság érvényességi ideje
nem változik, az az alapjogosultsághoz igazodik. A vételkörzet-bõvítéssel nyertessé nyilvánított mûsorszolgáltatónak, a
kibõvített vételkörzetben az alapjogosultságon hatályos mûsorterv szerinti mûsort kell sugároznia.
2.14.7. Érvényes Pályázati Ajánlatot az nyújthat be, akinek a Pályázati Felhívás szerinti sztereo vételkörzete szomszédos
az általa megpályázott vételkörzettel. A Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében szereplõ 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 az értékelés során, azt a Testület kizárja és visszautasítja.
2.14.9. A Pályázó a vételkörzet-bõvítésre irányuló Pályázati Ajánlatban a jelen fejezetben illetve a Pályázati Felhívás
9. számú mellékletében megjelölt dokumentumot, nyilatkozatot köteles csatolni.
2.14.10. Jelen Pályázati Felhívás az 1. számú mellékletben megjelölt Jogosultsággal rendelkezõ Pályázó számára lehetõvé teszi azt is, hogy Pályázati Ajánlatát a meglévõ vételkörzet-bõvítéssel kialakított Jogosultsága fenntartására nyújtsa
be. Ebben az esetben a Pályázónak a Pályázati Ajánlat benyújtásakor fennálló, vételkörzet-bõvítéssel kialakított Jogosultságaira/vételkörzeteire azonos mûsortervvel kell Pályázati Ajánlatát benyújtania, abban megjelölve, és arra vonatkozólag külön nyilatkozatot téve, hogy e Jogosultságokat vételkörzet-bõvítéssel kívánja mûködtetni.
2.15. A HÁLÓZATBA KAPCSOLÓDÁS PÁLYÁZATI FELTÉTELEI
2.15.1. A Pályázati Felhívás lehetõvé teszi, hogy a Pályázó olyan mûsorstruktúrával is benyújthasson Ajánlatot, amelyben saját mûsorszolgáltatása mellett hálózatos mûsorszolgáltatás formájában más mûsorszolgáltatás is helyet kap. Hálózatos mûsorszolgáltatóként csak olyan rádiós mûsorszolgáltató jelölhetõ meg, amelynek nincs Díjtartozása az ORTT felé, s a Testület nem alkalmazott vele szemben a mûsorszolgáltatási szerzõdés, vagy az Rttv. 112. § (1) bekezdés 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 nyereségérdekeltként nyújtja be Pályázati Ajánlatát, a közmûsor-szolgáltatókra, illetve nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatókra vonatkozó feltételeknek saját mûsorideje tekintetében önmagában is meg kell felelnie.
2.15.6. 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.
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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.
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 3.4.3.1.1–3.4.3.1.2. szakaszok 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 (kivéve, 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 1.1.5–1.1.6. 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 2.7.2–2.7.8. 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 Ajánlata nem felel meg a 2.11.2.4. pontban foglaltaknak.
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 pénzügyi terve nincs összhangban saját bevételi és költség elõirányzataival.
3.4.2.3. A Testület kizárja annak a Pályázónak az Ajánlatát, amely nem felel meg a Pályázati Felhívás 1.2. szakasz szerint meghatározott Pályázati Célnak.
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3.4.2.4. A Testület kizárja annak a Pályázónak az Ajánlatát, amelyet közmûsor-szolgáltatói jelleggel nyújtottak be, azonban nem felel meg a 2.12 pont, valamint a Pályázati Felhívás 8. számú melléklete szerint a közmûsor-szolgáltatás
feltételeinek.
3.4.2.5. A Testület kizárja annak a Pályázónak az Ajánlatát, amelyet nem nyereségérdekelt jelleggel nyújtottak be, azonban nem felel meg a 2.13 pont, valamint a Pályázati Felhívás 7. számú melléklete szerint a nem nyereségérdekelt
mûsorszolgáltatás feltételeinek.
3.4.2.6. A Testület kizárja annak a Pályázónak az Ajánlatát, amelyet vételkörzet-bõvítés céljából nyújtottak be, azonban
nem felel meg a 2.14 pont, valamint a Pályázati Felhívás 9. számú melléklet szerinti vételkörzet-bõvítés feltételeinek.
3.4.2.7. A Testület kizárja annak a Pályázónak az Ajánlatát, amelyet hálózatba kapcsolódásra nyújtottak be, azonban
nem felel meg a 2.15 szakasz szerint a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó feltételeknek.
3.4.2.8. 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, a
2.11.4.7. szakaszban, a 4. számú és az 5. számú mellékletben elõírt követelményeknek.
3.4.2.9. 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.
3.4.2.10. A Testület a 3.4.2.1.–3.4.2.9. 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:
3.4.3.1.1. A Pályázati Felhívás 1–5. sorszámú jogosultságai esetében:
1.Mûsorszolgáltatási díj: maximum 25 pont
A legmagasabb mûsorszolgáltatási díjajánlat 25 pontot ér.
A többi mûsorszolgáltatási díjajánlat pontszámát úgy kell kiszámítani, hogy a mûsorszolgáltatási díjajánlatot el kell osztani a legmagasabb mûsorszolgáltatási díjajánlattal, és az így kapott hányadost meg kell szorozni 25-tel. Az így kapott
szorzat (nem egész szám esetén öt tized alatt lefelé kerekítve egész számra) az adott mûsorszolgáltatási díjajánlat
pontszáma.
2. Mûsorterv: maximum 35 pont
I. A Pályázó által a Pályázati Felhívás 4. számú mellékletében rögzítettek szerint az adott karakterisztikának megfelelõ
mûsorszámok aránya az éjszakai órák (23.00–05.00 óráig) nélküli napi mûsoridõben a mûsoridõ
60% felett
25 pont
56–60%
20 pont
52–55%
16 pont
48–51%
12 pont
44–47%
8 pont
41–43%
4 pont
40% vagy alatta
0 pont
Speciális karakterisztikára csak az kaphat ezen értékelési szempontok alapján pontot, aki a Pályázati Felhívás 4. számú
mellékletben feltüntette a megkívánt arányt, és megfelelõen megtette a Pályázati Felhívás 5. számú melléklete 5.1. és
5.2. számú nyilatkozatait.
II. A Pályázó mûsorterve: maximum 10 pont.
3. A Mûsorszolgáltatási Tapasztalat: maximum 5 pont
A Mûsorszolgáltatási Tapasztalatra vonatkozó vállalásokat a Pályázati Felhívás Értelmezõ rendelkezés és a 2.11.5.1.
szakaszban rögzítetteknek megfelelõen kell közölni.
4. Egyéb, a Törvény 96. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok (figyelemmel a Pályázati Felhívás 2.11.1. szakaszára): maximum 4 pont.
A kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatásokra vonatkozó adatokat a Pályázati Felhívás 3. számú mellékletében rögzítettek
szerint köteles megadni.
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3.4.3.1.2. A Pályázati Felhívás 6–11. sorszámú jogosultságok esetében:
1. Mûsorszolgáltatási díj: maximum 25 pont
A legmagasabb – egy mûsorórára vetített – mûsorszolgáltatási díjajánlat 25 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 25-tel. 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 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 jellegû pályázati ajánlat érkezik, a pontokból egyszerû számtani átlag
képzésével kapható meg a közmûsor-szolgáltató illetve a nem nyereségérdekelt pályázó ide vonatkozó pontszáma.
2. Mûsorterv: maximum 35 pont
I./a) A Pályázó által a Pályázati Felhívás 4. számú mellékletében rögzítettek szerint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi
mindennapi életet bemutató, segítõ mûsorszámok aránya az éjszakai órák (23.00–05.00) nélküli napi mûsoridõben, a
mûsoridõ legalább
40 százaléka felett:
25 pont
21–40 százaléka:
10 pont
20 százaléka vagy alatta:
0 pont
II. A Pályázó mûsorterve: maximum 10 pont.
3. A Mûsorszolgáltatási Tapasztalat: maximum 5 pont
A Mûsorszolgáltatási Tapasztalatra vonatkozó vállalásokat a Pályázati Felhívás Értelmezõ rendelkezés és a 2.11.5.1.
szakaszban rögzítetteknek megfelelõen kell közölni.
4. Egyéb, a Törvény 96. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok (figyelemmel a Pályázati Felhívás 2.11.1. szakaszára): maximum 4 pont.
A Pályázó a kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatásokra vonatkozó adatokat a Pályázati Felhívás 3. számú mellékletében
rögzítettek szerint köteles megadni.
3.4.3.2. A Testület a legmagasabb pontszámot elérõ pályázót nyilvánítja nyertesnek.
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 14 óra között. A benyújtási határidõ a benyújtás napján délután 14 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 vonatkozó Jogosultság megnevezését illetve egy
csomagot „Eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A Pályázó köteles csatolni az „Eredeti” megjelöléssel ellátott Pályázati
Ajánlatában a Pályázati Ajánlat elektronikus 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 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, a 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.
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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.
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.

IV. FEJEZET
A MÛSORSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS
4.1. A mûsorszolgáltatási szerzõdés megkötése
4.1.1. A Testület a Pályázót nyertessé való nyilvánításáról a döntést követõ két (2) munkanapon belül a Díj elsõ féléves
részletérõl szóló számla egyidejû megküldésével értesíti.
4.1.2. A Testület a Jogosultság tekintetében a nyertes pályázóval, mint mûsorszolgáltatóval mûsorszolgáltatási szerzõdést, vételkörzet-bõvítés céljából nyertessé nyilvánított pályázó esetében szerzõdésmódosítást köt. A Pályázati Ajánlatnak a Szerzõdésben, illetve a Szerzõdésmódosításban meghatározott részei a Szerzõdés, illetve Szerzõdésmódosítás
részévé válnak. A Szerzõdés, illetve a Szerzõdésmódosítás nyelve magyar.
4.1.3. A nyertes Pályázó köteles a számla szerinti összeget az ott megjelölt bankszámlára átutalni, úgy, hogy legkésõbb
az õt nyertessé nyilvánító Testületi döntés napjától számított tíz (10) munkanapon belül az összeg a bankszámlán teljes
egészében feltétel nélkül jóváírásra kerüljön.
4.1.4. A nyertes Pályázó köteles az õt nyertessé nyilvánító Testületi döntés napjától számított tíz (10) munkanapon belül
a Mûsorszolgáltatási Szerzõdést megkötni, illetve vételkörzet-bõvítésre irányuló nyertes Ajánlat esetén a Szerzõdés-módosítást aláírni.
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. szakasz szerinti összeg legkésõbb az ott 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 Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében a Jogosultság kezdeteként megjelölt és annak megfelelõen a Mûsorszolgáltatási Szerzõdésben megállapított idõpontban 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 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 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 Jogosultság megszerzése sem 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 hiteles cégmásolatát, vagy cégkivonatát (cégjegyzékbe még
be nem jegyzett cég esetében cégmásolat helyett a cégbejegyzési kérelem – formanyomtatvány – másolatát, amelyen a
cégbejegyzési eljárásban eljáró jogi képviselõ aláírásával igazolja a kérelem benyújtásának dátumát és azt, hogy az mindenben megegyezik a cégbejegyzési eljárásban benyújtott elektronikus formanyomtatvány tartalmával).
6.4. A Pályázó köteles csatolni a létesítõ okiratát (társasági szerzõdését, vagy alapító okiratát, vagy alapszabályát) az
esetleges módosításokkal együtt (másolat), valamint a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát (eredeti példány)
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vagy a cégnyilvánosságról a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.) 9. § rendelkezése
szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (eredeti példány).
6.5. A Pályázó köteles 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 nyilatkozatot vagy egyéb dokumentumot 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

Telephely

Frekvencia Sztereó vételkörzet
(MHz)
(fõ)

1.

Budapest

89,5

2.

Budapest

95,3

3.

Budapest

96,4

4.

Budapest

102,1

5.

Budapest

103,9

6.

Debrecen

95,0

7.

Miskolc

96,3

8.

Békés

9.

Mûsoridõ

Minimális mûsorszolgáltatási A mûsorszolgáltatási
díj
jogosultság kezdete

3 313 000
Körzeti
1 834 000
Körzeti
1 700 000
Körzeti
459 000
Helyi
1 300 000
Körzeti
184 000
Helyi
173 000
Helyi

24 óra

164 000 000 Ft + áfa

2011. 03 .22.

24 óra

29 000 000 Ft+ áfa

2011. 02. 13.

24 óra

60 000 000 Ft+ áfa

2011. 02. 26.

24 óra

36 000 000 Ft+ áfa

2011. 01. 11.

24 óra

24 000 000 Ft+ áfa

2011. 02. 13.

24 óra

10 000 000 Ft+ áfa

2010. 12. 19.

24 óra

8 500 000 Ft+ áfa

2010. 12. 19.

94,4

21 000
Helyi

24 óra

550 000 Ft+ áfa

2010. 12. 19.

Kazincbarcika

95,9

36 000
Helyi

24 óra

800 000 Ft+ áfa

2010. 12. 19.

10.

Kecskemét

96,5

89 000
Helyi

24 óra

5 800 000 Ft + áfa

2010. 12. 19.

11.

Ózd

99,5

34 000
Helyi

24 óra

880 000 Ft+ áfa

2010. 12. 19.
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A jelen Pályázati Felhívás a Budapest telephelyû mûsorszolgáltatási jogosultságok vonatkozásában nem jelöl meg
szomszédos vételkörzetet.
Debrecen 95,0 MHz vonatkozásában szomszédos vételkörzet:
– Derecske 94,7 MHz
– Berettyóújfalu 90,3 MHz
– Hajdúnánás 93,3 MHz
– Nyíregyháza 99,4 MHz
– Nyíregyháza 103,9 MHz
Miskolc 96,3 MHz vonatkozásában szomszédos vételkörzet:
– Kazincbarcika 88,8 MHz
– Eger 101,3 MHz
– Eger 101,9 MHz
– Eger 106,9 MHz
– Eger 100,7 MHz
– Encs 95,4 MHz
– Szikszó 93,6 MHz
– Tiszaújváros 89,6 MHz
– Tokaj 101,8 MHz
Békés 94,4 MHz vonatkozásában szomszédos vételkörzet:
– Békéscsaba 88,9 MHz
– Békéscsaba 100,9 MHz
– Békéscsaba 104,0 MHz
– Gyula 90,5 MHz
– Orosháza 88,6 MHz
– Orosháza 90,2 MHz
Kazincbarcika 95,9 MHz vonatkozásában szomszédos vételkörzet:
– Eger 101,3 MHz
– Eger 101,9 MHz
– Eger 106,9 MHz
– Eger 100,7 MHz
– Encs 95,4 MHz
– Miskolc 103,0 MHz
– Miskolc 95,1 MHz + Eger 91,8 MHz + Hatvan 94,0 MHz + Sátoraljaújhely 90,6 MHz
– Szikszó 93,6 MHz
– Tiszaújváros 89,6 MHz
Kecskemét 96,5 MHz vonatkozásában szomszédos vételkörzet:
– Cegléd 92,5 MHz
– Gyömrõ97,2MHz+Solt 94,1MHz+Kecel 99,6MHz+Csongrád 87,6MHz+Nagykõrös 93,6MHz
– Kiskõrös 91,7 MHz
– Kiskunfélegyháza 91,1 MHz
– Szolnok 92,2 MHz + Tiszakécske 102,2 MHz
– Szolnok 90,4 MHz
Ózd 99,5 MHz vonatkozásában szomszédos vételkörzet:
– Eger 101,3 MHz
– Eger 101,9 MHz
– Eger 106,9 MHz
– Eger 100,7 MHz
– Kazincbarcika 88,8 MHz
– Miskolc 103,0 MHz
– Miskolc 95,1 MHz + Eger 91,8 MHz + Hatvan 90,0 MHz + Sátoraljaújhely 90,6 MHz
– Miskolc 90, 4 + Mezõkövesd 102,1 MHz + Záhony 90,4 MHz
– Salgótarján 100,4 MHz
– Szikszó 93,6 MHz
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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.
(B) A felek megállapítják, hogy a Törvény 41. § (1) a) bekezdése értelmében a Testület [...........]-án2 a Közlöny [.....]3
számában megjelent Pályázati Felhívással (a „Pályázati Felhívás”) pályázatot hirdetett [Pályázati Felhívás 1. számú
melléklete szerinti, helyi/körzeti4 rádió Mûsorszolgáltatási Jogosultságra az alábbi adatokkal: ……………… (település) …… MHz, sztereó ellátottság: ……. fõ]5 A Mûsorszolgáltató6 a megjelölt …………………………..7 speciális karakterisztikájú, nem nyereségérdekelt/közmûsor-szolgáltatói 8 mûsorszolgáltatásra vonatkozó Pályázati Felhívásra
2010. [..........]9-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,
riportmûsor, film, ismeretterjesztõ mûsor stb.

1

A Pályázó neve és címe kitöltendõ.
A Pályázati felhívás közzétételének dátuma kitöltendõ.
3
Az Oktatási és Kulturális Közlöny vonatkozó száma kitöltendõ.
4
A nem kívánt szövegrész törlendõ.
5
A Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti adatokkal kitöltendõ.
6
Konzorcium pályázó esetén e tényre értelemszerûen utalni kell.
7
Speciális karakterisztika vállalása esetén kitöltendõ.
8
Kizárólag nem nyereségérdekelt/közmûsor-szolgáltatói pályázat esetén. A nem kívánt szövegrész törlendõ.
9
A Pályázati Ajánlat benyújtásának dátuma kitöltendõ.
2
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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 kerül elõadásra, vagy amely valamely magyarországi kisebbség nyelvén kerül elõadásra, ha az
az adott kisebbség kultúrájával van összefüggésben, vagy
d) 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: Az a mûsorszolgáltatás, amely az éjszakai órák (23.00–05.00 óráig) nélküli napi mûsoridõ
több mint 40%-ában a szerzõdés mûsortervi részében vállalt speciális karakterisztikának megfelelõ mûsorszámokat
szolgáltat.
Speciális karakterisztikának minõsül a „hír és közélet” mûsorszolgáltatás, vagy a „többnyelvû mûsorszolgáltatás”, vagy
az „oldies” mûsorszolgáltatás, vagy a „felsõfokú képzéshez, annak intézményrendszeréhez kapcsolódó mûsorszolgáltatás”, vagy a „környezetvédelem, életmód, esélyegyenlõség tematikára épülõ mûsorszolgáltatás”, vagy a „30 év alatti
korosztályt megcélzó új zeneszámokból szerkesztett formátumú mûsorszolgáltatás”.
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 helyi/körzeti10
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 …… év ………………. hónap ……. napján 11 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.
10
11

A nem kívánt szövegrész törlendõ.
A pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti Jogosultsághoz tartozó, a mûsorszolgáltatás megkezdésére vonatkozó határidõ kitöltendõ.
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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 e 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. 12

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)13 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/körzeti14 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 a korábbi mûsorszolgáltatási
jogosultság lejártát követõ napig, 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.

12

A Pályázati Felhívás által megengedett esetben törlendõ.
A nem kívánt szövegrész törlendõ.
14
A nem kívánt szövegrész törlendõ.
13
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IV. A MÛSORSZOLGÁLTATÁS MÛSORTERVE15
4.1. A mûsorszolgáltatás alapvetõ jellegzetessége:…………………………
4.2. A mûsorszolgáltatás speciális karakterisztikája:…………………….
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/mûsorelemek

A teljes mûsoridõ minimális százalékaként
heti

napi

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

napi

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

4.5. A mûsorterv egyes egységeinek százalékos aránya:
Mûsorterv egységek

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 elemei16:
Központi elemek megjelölése

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

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 Mûsorszol15

A pályázati ajánlat alapján kerül kitöltésére.
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.
16
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gáltató 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 e 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.
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 a jelen szerzõdés 2.3. pontja szerinti
idõtartamra, minden további feltétel és felszólítás nélkül, mûsorszolgáltatási díjat fizetni. A mûsorszolgáltatási díj összege évi […………….] + áfa (azaz […...])17 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, ha az a 6.4. pont szerinti számlán
jóváírásra kerül.
6.2.1. Mûsorszolgáltató jelen szerzõdés megkötését követõ elsõ félévre esedékes díjat, azaz [.................................] (azaz
[.............................])18 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.
17
18

A Pályázati Ajánlatban megfizetni vállalt mûsorszolgáltatási díj összege kitöltendõ.
A díj 50%-a, a legközelebbi egész számra felfelé kerekítve kitöltendõ.
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6.3.2. 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.
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 19 nyújtani. 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. 20
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.

19
20

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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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 bankgaranciára 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 minimális bruttó 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.
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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.
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,
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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.
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.
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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. és 5. számú mellékletében foglaltakat a Szerzõdés részének nyilvánítják, úgy, hogy azok jelen Szerzõdés Mellékleteként kezelendõk. A jelen szerzõdés csak e Mellékletekkel együtt érvényes és hatályos.
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 [...]21 napján.
Országos Rádió és Televízió Testület
_________________________

[....................]22
_________________________ 23

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
(……….)24 (a továbbiakban a „Mûsorszolgáltató”) között. Jelen Szerzõdésmódosítás a Felek között ( ……)25 napján aláírt, (………)26 mûsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó Mûsorszolgáltatási Szerzõdést („Szerzõdés”) alulírott helyen
és napon, az alábbiak szerint módosítja.
A Szerzõdés Preambulum része az alábbi ( )27 ponttal egészül ki.
(C) A Felek megállapítják, hogy a Törvény 41. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a Testület (…….) napján28 a
Kulturális Közlöny […….] 29. számában megjelent Pályázati Felhívással (a „Pályázati Felhívás”) pályázatot hirdetett a
[Pályázati Felhívás 1. számú melléklete … sorszámú, helyi/körzeti rádió Mûsorszolgáltatási Jogosultságra az
alábbi adatokkal: ellátottság:…………....fõ, a............ (telephely) ……. MHz rádió, sztereo vételkörzet tekintetében]30. A Mûsorszolgáltató a megjelölt mûsorszolgáltatási jogosultságra, a (…….)31 frekvencia mûsorszolgáltatási
jogosultságának vételkörzet-bõvítése céljával nyújtott be Pályázati Ajánlatot („Pályázati Ajánlatok”).
21

A szerzõdés megkötésének napja kitöltendõ.
A Mûsorszolgáltató cég neve kitöltendõ.
23
Mind a Testület, mind a Mûsorszolgáltató részérõl cégszerûen aláírandó.
24
A Pályázó neve és címe kitöltendõ.
25
A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés megkötésének napja kitöltendõ.
26
A mûsorszolgáltatási jogosultság(helyi/körzeti/televízió/rádió) és a frekvencia kitöltendõ.
27
A hatályos szerzõdés Preambulum részének megfelelõen kitöltendõ.
28
A Pályázati Felhívás közzétételének dátuma kitöltendõ.
29
A Kulturális Közlöny vonatkozó száma kitöltendõ.
30
A Pályázati Felhívás 1. számú melléklet adatai szerint kitöltendõ.
31
A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés tárgyát képezõ frekvencia kitöltendõ.
22
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A pályázó Mûsorszolgáltatót a Testület (……..)32 számú határozatával a (……….)33 frekvencia(ák) tekintetében vételkörzet-bõvítéssel nyilvánította nyertesnek.
A határozatok érelmében a Mûsorszolgáltató (……….)34 mûsorszolgáltatási jogosultsága, a (………)35 frekvencia
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 (…….) 36 frekvencia mûsorszolgáltatási
jogosultság szerinti mûsort sugározza.
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,
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 kerül elõadásra, vagy amely valamely magyarországi kisebbség nyelvén kerül elõadásra, ha az
az adott kisebbség kultúrájával van összefüggésben, vagy
d) 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: Az a mûsorszolgáltatás, amely az éjszakai órák (23.00–05.00 óráig) nélküli napi mûsoridõ
több mint 40%-ában a szerzõdés mûsortervi részében vállalt speciális karakterisztikának megfelelõ mûsorszámokat
szolgáltat. Speciális karakterisztikának minõsül a „hír és közélet” mûsorszolgáltatás, vagy a „többnyelvû mûsorszolgáltatás”, vagy az „oldies” mûsorszolgáltatás, vagy a „felsõfokú képzéshez, annak intézményrendszeréhez kapcsolódó mû32

A Pályázatokat elbíráló Testületi határozat száma kitöltendõ.
A Pályázati Felhívásban meghirdetett frekvencia/csatorna megjelölése.
34
A mûsorszolgáltatási jogosultság kitöltendõ.
35
A Pályázattal megnyert frekvencia/csatorna feltüntetése.
36
A Mûsorszolgáltatási szerzõdés tárgyát képezõ frekvencia megjelölése.
33
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sorszolgáltatás”, vagy a „környezetvédelem, életmód, esélyegyenlõség tematikára épülõ mûsorszolgáltatás”, vagy a „30
év alatti korosztályt megcélzó új zeneszámokból szerkesztett formátumú mûsorszolgáltatás”.
Törvény: a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény.
A Felek megállapodnak, hogy a (……..)37 napján a (………)38 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 (….)39 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.
A Szerzõdés kiegészül a következõ ponttal:
3.6. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy (……..)40 frekvencia tekintetében a Mûsorszolgáltatást legkésõbb a …… év ………………. hónap ……. napjáig41 a Szerzõdés rendelkezéseinek megfelelõen megkezdi, és a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes idõtartama alatt megszakítás nélkül végzi.
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.
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.42
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 (…….) 43 MHz frekvenciára vonatkozó és a (…….) 44 MHz frekvenciá37

A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés megkötésének dátuma kitöltendõ.
A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés tárgyát képezõ frekvencia kitöltendõ.
39
A hatályos Szerzõdés Preambulum részének megfelelõen kitöltendõ.
40
A Pályázatban megnyert frekvencia(ák) megjelölése.
41
A pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti Jogosultsághoz tartozó, a mûsorszolgáltatás megkezdésére vonatkozó határidõ kitöltendõ.
42
Kizárólag kereskedelmi jogosultság esetén.
43
A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés tárgyát képezõ frekvencia megjelölése.
44
A Pályázattal megnyert frekvencia(ák) megjelölése.
38
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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, 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.
6.3.2. Az adott (naptári) évre fizetendõ Díj összegét 20…-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. és 5. 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 (…..)45 napján.

Országos Rádió és Televízió Testület

(…………) 46
47

________________________

45

A szerzõdésmódosítás aláírásának napja kitöltendõ.
A mûsorszolgáltató cég neve kitöltendõ.
47
A Testület és a Mûsorszolgáltató részérõl cégszerûen aláírandó.
46

_____________________
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3. számú melléklet
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:
11. A pályázó nyilatkozata a tervezett kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatásokról.
Kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatások
PS (mûsornév)
PI (mûsorazonosító)
RT (rádiószöveg)
CT (idõ és dátum)
Egyéb
Dátum:
Aláírás:

48

A pályázó által vállat kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatás kipipálandó.

A Mûsorszolgáltató által bejelentett szolgáltatás48
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4. számú melléklet
A MÛSORTERV
Vételkörzet-bõvítés esetén a pályázati ajánlat úgy minõsül, hogy azt a pályázó az eredeti, bõvítendõ jogosultságának hatályos mûsortervével és az abban lévõ, ahhoz kapcsolódó hatályos és 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.
4.1. A mûsorszolgáltatás alapvetõ jellegzetessége:……………………………………………………
4.2. Speciális karakterisztikájú Pályázati Ajánlat esetében a mûsorszolgáltatás speciális karakterisztikája:
……………………………………………………………………………………........................................................... 49
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/mûsorelemek

A teljes mûsoridõ minimális százalékaként
heti

napi

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

napi

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

4.5. A mûsorterv egyes egységeinek százalékos aránya:
Mûsorterv egységek

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 elemei50:
Központi elemek megjelölése

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

Dátum:
Aláírás
49

„hír és közélet” mûsorszolgáltatás, vagy „többnyelvû mûsorszolgáltatás”, vagy „oldies” mûsorszolgáltatás, vagy a „felsõfokú képzéshez, annak intézményrendszeréhez kapcsolódó mûsorszolgáltatás”, vagy a „környezetvédelem, életmód, esélyegyenlõség tematikára épülõ mûsorszolgáltatás”,vagy a „30 év alatti
korosztályt megcélzó új zeneszámokból szerkesztett formátumú mûsorszolgáltatás.
50
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. számú melléklet
NYILATKOZATOK
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
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,
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h) 1. 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.
2. 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. számú melléklet szerinti kötelezõ nyilatkozatok,
k) nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatás esetén a 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. Ez alól kivételt képez a Pályázati Felhívás benyújtásakor a Pályázati Felhívásban meghirdetett Jogosultsággal rendelkezõ Mûsorszolgáltató.
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 mellékletében megjelölt településen jogosultsággal rendelkezõ mûsorszolgáltatók tekinthetõk szomszédos vételkörzetben lévõnek);
4. az állásfoglalásban meghatározott vételkörzet-bõvítés fogalomban meghatározott kritériumoknak megfelel.
5. a 2.14.10. pont szerinti ajánlatot benyújtó Pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy Pályázati Ajánlatát a benyújtásakor fennálló vételkörzet-bõvítéssel kialakított jogosultsága azonos formában történõ fenntartására nyújtja be,
és e jogosultságokat vételkörzet-bõvítéssel egy jogosultságként kívánja mûködtetni.
n) A 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,
b) és 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 Pályázati Ajánlatnak tartalmaznia kell:
5.1. A Pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Pályázati Felhívás értelmezõ rendelkezésében, és 1.1.6. pontjában jelzett speciális karakterisztikával nyújtja-e be pályázatát vagy sem.
5.2. Speciális karakterisztikával benyújtott ajánlat esetén a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a Pályázati
Felhívásban megadottak közül mely 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:
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6. számú melléklet
ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI TERV
Vételkörzet-bõvítés esetén a bõvítés által kialakult, teljes mûsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó üzleti és pénzügyi
tervet kell benyújtani.
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

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.
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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.
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.
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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)

Nemzeti és etnikai kisebbségeknek szóló
mûsorszolgáltatás

b)

Kulturális célt vállaló mûsorszolgáltatás

c)

A hátrányos helyzetûeknek szóló mûsorszolgáltatás

d)

A lakóhelyi közösség közéleti fórumaként mûködõ mûsorszolgáltatás

Havi minimális
mûsorperc

Heti minimális
mûsorperc

Napi minimális
mûsorperc

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.
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,
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– 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.
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.
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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.
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.

14. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

1659

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,
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.

1660

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

14. szám

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.
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.
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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 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 korábban 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 alapjogosultságon 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 korábban 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 céljával pályázati ajánlatot benyújtó mûsorszolgáltató érvényes ajánlatot akkor nyújthat be, ha a vételkörzet-bõvítés fogalomban meghatározott kritériumoknak megfelel és a pályázati ajánlata részeként 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.
4. A jelen Pályázati Felhívás által lehetõvé tett vételkörzet-bõvítés
A jelen Pályázati Felhívás 2.14.10. pontjával összhangban a Testület rögzíti, hogy az 1. számú mellékletben megjelölt
Jogosultsággal rendelkezõ Pályázó számára lehetõvé teszi azt is, hogy Pályázati Ajánlatát a meglévõ vételkörzet-bõvítéssel kialakított Jogosultsága fenntartására nyújtsa be. Ebben az esetben a Pályázónak a Pályázati Ajánlat benyújtásakor
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fennálló, vételkörzet-bõvítéssel kialakított Jogosultságaira/vételkörzeteire azonos mûsortervvel kell a Pályázati Ajánlatokat benyújtania, abban megjelölve, és arra vonatkozólag külön nyilatkozatot téve, hogy e Jogosultságokat
vételkörzet-bõvítéssel kívánja mûködtetni.

A pályázati felhívás tervezet indokolása
Az Országos Rádió és Televízió Testület a Törvény 41. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatai alapján írja ki
a Pályázati Felhívás tervezetet az 1. számú melléklete szerinti helyi/körzeti rádiós Jogosultságokra. A jelen Pályázati
Felhívás tervezet tartalmazza azokat a garanciális elemeket, amelyeket az Alkotmánybíróság a legutóbbi Rttv.-t érintõ
határozataiban kifogásolt.
A Pályázati Felhívás tervezet célja a helyi és a budapesti rádiós piac értékeinek megõrzése, fejlesztése, a rádiós piac sokszínûségének teret adó lehetõségek megteremtése, az adott rádiós piacon még jelen nem lévõ rádiók kialakításának
elõmozdítása.
A pályázat kiemelt célkitûzései az alábbiak:
– a speciális karakterisztikájú tartalmak rádiós mûsorszolgáltatáson keresztüli bemutatása, illetve
– a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, azt segítõ tartalmak mûsorszolgáltatáson keresztüli bemutatása, illetve
– a magyar, illetve a Magyarországon élõ nemzeti és etnikai kisebbségek valamelyikéhez tartozó szerzõk és elõadók
közremûködésével készült zenemûvek mûsorszolgáltatásban betöltött szerepének erõsítése, növelése.
A pályázat tárgya – a Felhívásban meghatározott kivételekkel – magában foglalja a korábban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett mûsorszolgáltató vételkörzet-bõvítését, illetve földfelszíni hálózatba kapcsolódását.
A Testület felhívja a pályázni kívánók figyelmét, hogy a Jogosultságok 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 szólnak. Vételkörzet-bõvítés
esetén a jogosultság a már korábban megszerzett mûsorszolgáltatási jogosultág lejártáig érvényes.
Budapest, 2010. május 5.
Országos Rádió és Televízió Testület

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmény vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyeire
A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MÛVÉSZETI KARA
pályázatot hirdet a
MODERN FILOLÓGIA INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi kinevezésre
A kinevezendõ oktató feladata:
– az anglisztika alapszak angolszász civilizáció, kultúra és országismeret stúdiumainak gondozása,
– részvétel az intézetben folyó oktatásfejlesztõ munkában, jegyzetek, oktatási segédanyagok szerkesztése,
– részvétel a tantárgyi programok kidolgozásában, tantárgyfelelõsi feladatok ellátásában,
– szakmai lapokban való publikálás,
– hazai és külföldi szakmai konferenciákon és rendezvényeken való részvétel,
– a hallgatók szakdolgozatainak témavezetése,
– a szakkollégiumi hallgatók tehetséggondozása,
– a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának segítése,
– aktív részvétel a fõiskolai és kari bizottságok munkájában, a fõiskolai közéletben, az intézményi, regionális és országos
szakmai testületekben.
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Pályázati feltételek:
– szakirányú (angol nyelv és irodalom szakos) egyetemi végzettség,
– szakterületen legalább 3 éve megszerzett PhD-fokozat,
– legalább nyolcéves szakmai gyakorlat,
– szakirányú tudományos publikációs tevékenység,
– hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolására vonatkozó adatait,
– eddigi szakmai munkájának ismertetését,
– publikációinak listáját,
– külföldi tanulmányútjainak, konferenciákon való részvételeinek felsorolását,
– jövõre vonatkozó terveit.
A pályázati kérelemhez csatolni kell:
– az egyetemi oklevél másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– kitöltött személyi adatlapot,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.
A kinevezésre legkésõbb 2010. július 1-jén kerül sor, bérezés a Kjt. szerint történik.
A pályázatokat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ honlapján való megjelenéstõl számított 15 napon belül
kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve a Humánpolitikai Irodába (4400 Nyíregyháza, Sóstói u.
31/B).

fõiskolai tanári munkakörre
A kinevezendõ oktató feladata:
– az anglisztika alapszak nyelvtudományi stúdiumainak gondozása,
– részvétel az intézetben folyó oktatásfejlesztõ munkában, jegyzetek, oktatási segédanyagok szerkesztése,
– részvétel a tantárgyi programok kidolgozásában, tantárgyfelelõsi feladatok ellátásában,
– szakmai lapokban való publikálás,
– hazai és külföldi szakmai konferenciákon és rendezvényeken való részvétel,
– a hallgatók szakdolgozatainak témavezetése,
– a szakkollégiumi hallgatók tehetséggondozása,
– a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának segítése,
– aktív részvétel a fõiskolai és kari bizottságok munkájában, a fõiskolai közéletben, az intézményi, regionális és országos
szakmai testületekben.
Pályázati feltételek:
– szakirányú (angol nyelv és irodalom szakos) egyetemi végzettség,
– legalább 3 éve megszerzett PhD-fokozat a nyelvtudomány/angol nyelvpedagógia területén,
– legalább tízéves szakmai gyakorlat,
– szakirányú tudományos publikációs tevékenység,
– hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer,
– fõiskolai tanári pályázat esetén fõiskolai tanári munkaköri cím.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolására vonatkozó adatait,
– eddigi szakmai munkájának ismertetését,
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– publikációinak listáját,
– külföldi tanulmányútjainak, konferenciákon való részvételeinek felsorolását,
– jövõre vonatkozó terveit.
A pályázati kérelemhez csatolni kell:
– az egyetemi oklevél másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– kitöltött személyi adatlapot,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.
A kinevezésre legkésõbb 2010. július 1-jén kerül sor, bérezés a Kjt. szerint történik.
A pályázatokat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ honlapján való megjelenéstõl számított 15 napon belül
kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve a Humánpolitikai Irodába (4400 Nyíregyháza, Sóstói u.
31/B).

fõiskolai tanári munkakörre
A kinevezendõ oktató feladata:
– az anglisztika alapszak angol irodalmi stúdiumainak gondozása,
– részvétel az intézetben folyó oktatásfejlesztõ munkában, jegyzetek, oktatási segédanyagok szerkesztése,
– részvétel a tantárgyi programok kidolgozásában, tantárgyfelelõsi feladatok ellátásában,
– szakmai lapokban való publikálás,
– hazai és külföldi szakmai konferenciákon és rendezvényeken való részvétel,
– a hallgatók szakdolgozatainak témavezetése,
– a szakkollégiumi hallgatók tehetséggondozása,
– a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának segítése,
– aktív részvétel a fõiskolai és kari bizottságok munkájában, a fõiskolai közéletben, az intézményi, regionális és országos
szakmai testületekben.
Pályázati feltételek:
– szakirányú (angol nyelv és irodalom szakos) egyetemi végzettség,
– legalább 3 éve megszerzett PhD-fokozat irodalomtudomány területén,
– legalább tízéves szakmai gyakorlat,
– szakirányú tudományos publikációs tevékenység,
– hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer,
– fõiskolai tanári pályázat esetén fõiskolai tanári munkaköri cím.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolására vonatkozó adatait,
– eddigi szakmai munkájának ismertetését,
– publikációinak listáját,
– külföldi tanulmányútjainak, konferenciákon való részvételeinek felsorolását,
– jövõre vonatkozó terveit.
A pályázati kérelemhez csatolni kell:
– az egyetemi oklevél másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– kitöltött személyi adatlapot,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.
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A kinevezésre legkésõbb 2010. július 1-jén kerül sor, bérezés a Kjt. szerint történik.
A pályázatokat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ honlapján való megjelenéstõl számított 15 napon belül
kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve a Humánpolitikai Irodába (4400 Nyíregyháza, Sóstói u.
31/B).

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR
MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi munkakör betöltésére
A munkakör határozatlan idõre szól, 2010. szeptember 1-jétõl tölthetõ be.
A kinevezendõ oktató feladata:
– a matematika alapszak és matematika mestertanári szakképzettség tantervében szereplõ geometriai jellegû tantárgyak
oktatása,
– részvétel a tanszéken folyó oktatásfejlesztõ munkában, jegyzetek, oktatási segédanyagok írása,
– részvétel a tantárgyi programok kidolgozásában, tantárgyfelelõsi feladatok ellátása,
– kutatómunka végzése a differenciálgeometria kutatócsoportban, szakmai lapokban való publikálás,
– hazai és külföldi szakmai konferenciákon és rendezvényeken való részvétel,
– a hallgatók szakdolgozatainak témavezetése,
– patronálló tanári tevékenység,
– aktív részvétel a fõiskolai és kari bizottságok munkájában, a fõiskolai közéletben.
Pályázati feltételek:
– matematika–fizika szakos középiskolai tanári oklevél megléte,
– PhD-fokozat matematika- és számítástudományokban,
– legalább nyolcéves eredményes felsõoktatási tevékenység vagy szakmai gyakorlat,
– doktori fokozat megszerzésétõl számított legalább 3 év szakmai gyakorlat,
– magyar vagy idegen nyelven megjelent, saját kutatásokat dokumentáló önálló vagy társszerzõkkel megírt publikációk
és/vagy önállóan vagy társszerzõvel hazai tudományos konferenciákon megtartott elõadás(ok),
– hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer,
– orosz és román felsõfokú nyelvismeret,
– fõiskolával fennálló közalkalmazotti jogviszony.
A pályázathoz csatolni kell:
– az egyetemi oklevél másolatát,
– a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat beadási határideje: KSZK-n történõ közzétételtõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálási határideje: 2010. június 11.
A pályázat benyújtásának módja: írásban, lezárt borítékban a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ honlapján
való megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve a Humánpolitikai Irodába (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B).
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KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi munkakör betöltésére
A munkakör határozatlan idõre szól, 2010. szeptember 1-jétõl tölthetõ be.
A kinevezendõ oktató feladata:
– részvétel az intézetben folyó oktatásfejlesztõ munkában,
– részvétel a tantárgyi programok kidolgozásában, tantárgyfelelõsi feladatok ellátásában, jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása,
– az oktatott tantárgyakból elõadások tartása, vizsgáztatás, szükség esetén vizsgabizottság vezetése és megbízás alapján
részvétel a záróvizsga-bizottságban, szakdolgozatok vezetésében való részvétel a következõ területen: környezeti földtudomány, tájökológia, tájelemzés és -tervezés, természetvédelmi ismeretterjesztés és kommunikáció,
– a szakterület gazdasági, társadalmi vonatkozásainak ismerete,
– pályázatokon való részvétel, kutatási/szakmai megbízások szerzése,
– új alapszakok, illetve mesterszakok kidolgozásában való aktív közremûködés,
– szakmai publikációs tevékenység végzése,
– hazai és külföldi szakmai konferenciákon és rendezvényeken való részvétel,
– aktív részvétel a fõiskolai és kari bizottságok munkájában, a fõiskolai közéletben, az intézményi, regionális és országos
szakmai testületekben.
Pályázati feltételek:
– geográfia szakos középiskolai tanári oklevél megléte,
– PhD-fokozat földtudomány/földrajz tudományszakból,
– legalább nyolcéves eredményes felsõoktatási tevékenység vagy szakmai gyakorlat,
– doktori fokozat megszerzésétõl számított legalább 3 év szakmai gyakorlat,
– magyar vagy idegen nyelven megjelent, saját kutatásokat dokumentáló önálló vagy társszerzõkkel megírt publikációk
és/vagy önállóan vagy társszerzõvel hazai tudományos konferenciákon megtartott elõadás(ok),
– hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer,
– orosz és román felsõfokú nyelvismeret,
– fõiskolával fennálló közalkalmazotti jogviszony.
A pályázathoz csatolni kell:
– az egyetemi oklevél másolatát,
– a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat beadási határideje: KSZK-n történõ közzétételtõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálási határideje: 2010. június 11.
A pályázat benyújtásának módja: írásban, lezárt borítékban a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ honlapján
való megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve a Humánpolitikai Irodába (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B).

TURIZMUS ÉS FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZETBE
fõiskolai docensi munkakör betöltésére
A munkakör határozatlan idõre szól, 2010. szeptember 1-jétõl tölthetõ be.
A kinevezendõ oktató feladata:
– elõadások tartása és gyakorlatok vezetése, vizsgáztatás a „Térkép- és vetülettan I–II.”, „A földrajz tanítása I–III.”,
„Antropogén tájformálás”, „Szabadidõ-ismeretek” „Környezet-gazdaságtan” címû tantárgyakból,
– részvétel az idegenforgalmi szakmenedzser felsõfokú szakképzés gyakorlati koordinátori feladatainak ellátásában, a
földrajztanárképzés tanítási hospitálás szervezésében, a földrajzi-turisztikai terepgyakorlatok szervezésében és vezetésében,
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– szükség esetén vizsgabizottság vezetése és – megbízás alapján – részvétel a záróvizsga-bizottságban,
– szakdolgozati témavezetés a szakterületéhez kapcsolódóan,
– záróvizsgák és felvételi vizsgák bizottsági elnöki feladatainak végzése,
– az intézet oktatásszervezõ-, ismeretterjesztõ és egyéb munkájában aktív részvétel,
– a földrajz, a földtudományok környezeti vonatkozásai, valamint a turizmus, mint oktatott diszciplína, nemzetközi szintû ismerete és ennek az oktatómunkában való alkalmazása,
– hazai és nemzetközi konferenciákon való rendszeres részvétel,
– részvétel fõiskolai, kari, hazai és nemzetközi tudományos közéletben, szakmai rendezvényeken, tagság: MTA-bizottságban, Magyar Földrajzi Társaságban és Magyarhoni Földtani Társulatban,
– pályázatokon részvétel, kutatási/szakmai megbízások szerzése,
– az oktatási tevékenységhez kapcsolódó, a gazdasági szférában szerzett gyakorlati tapasztalat a területfejlesztés, pályázatírás, turisztikai rendezvényszervezés körében.
Pályázati feltételek:
– földrajz szakos középiskolai tanári és geográfus oklevél megléte,
– PhD-fokozat földtudományokból,
– legalább nyolcéves eredményes felsõoktatási tevékenység vagy szakmai gyakorlat,
– doktori fokozat megszerzésétõl számított 3 év szakmai gyakorlat,
– magyar vagy idegen nyelven megjelent, saját kutatásokat dokumentáló önálló vagy társszerzõkkel megírt publikációk
és/vagy önállóan vagy társszerzõvel hazai tudományos konferenciákon megtartott elõadás(ok),
– hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer,
– orosz és román felsõfokú nyelvismeret,
– fõiskolával fennálló közalkalmazotti jogviszony.
A pályázathoz csatolni kell:
– az egyetemi oklevél másolatát,
– a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat beadási határideje: KSZK-n történõ közzétételtõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálási határideje: 2010. június 11.
A pályázat benyújtásának módja: írásban, lezárt borítékban a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ honlapján
való megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve a Humánpolitikai Irodába (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B).

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MÛVÉSZETI KAR
MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi munkakör betöltésére
A munkakör határozatlan idõre szól, 2010. szeptember 1-jétõl tölthetõ be.
A kinevezendõ oktató feladata:
– elõadások és szemináriumok tartása a régi magyarországi irodalom korszakából, valamint az antik és kora újkori világirodalom és a retorika témakörébõl, mind az alapképzésben, mind a mesterképzésben,
– kapcsolódjon be az intézet tudományos életébe és kutatómunkájába, valamint a hallgatói tehetséggondozás tevékenységébe, különös tekintettel a tudományos diákköri munkára,
– szakdolgozati témavezetés a szakterülethez kapcsolódóan,
– folyamatos kutatás a szakterülethez kapcsolódva, kutatási eredmények publikálása,
– aktív részvétel kutatásszervezõ, ismereterjesztõ és egyéb munkákban.
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Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi oklevél,
– irodalomtudomány szakterületen szerzett doktori fokozat,
– doktori fokozat szerzésétõl számított legalább három év szakmai gyakorlat,
– legalább nyolcéves eredményes felsõoktatási tevékenység vagy szakmai gyakorlat,
– magyar vagy idegen nyelven megjelent, saját kutatásokat dokumentáló önálló vagy társszerzõkkel megírt publikációk,
– önállóan vagy társszerzõkkel hazai és külföldi tudományos konferenciákon való részvétel,
– a szakterület történelmi, gazdasági és társadalmi vonatkozásainak ismerete,
– színvonalas publikációs tevékenység,
– fõiskolával fennálló közalkalmazotti jogviszony.
A pályázathoz csatolni kell:
– az egyetemi oklevél másolatát,
– a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat beadási határideje: KSZK-n történõ közzétételtõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálási határideje: 2010. június 11.
A pályázat benyújtásának módja: írásban, lezárt borítékban a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ honlapján
való megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve a Humánpolitikai Irodába (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B).

Ének-zene Tanszékére
fõiskolai docensi munkakör betöltésére
A munkakör határozatlan idõre szól, 2010. szeptember 1-jétõl tölthetõ be.
A kinevezendõ oktató feladata:
– transzponálás és partitúraolvasás, vezénylési gyakorlat, valamint karvezetés oktatása,
– az oktatott tantárgyakból elõadások, szemináriumok tartása, vizsgáztatás, szükség esetén vizsgabizottság vezetése és
megbízás alapján részvétel a záróvizsga-bizottságban,
– szakdolgozatok vezetésében való részvétel,
– hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel,
– részvétel a tanszéken folyó oktatási és kutatási feladatokban, pályázatokban,
– részvétel a tanszéken folyó oktatásfejlesztõ munkákban, jegyzetek, kiadványok szerkesztésében,
– aktív részvétel a fõiskolai, a kari, a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben és szakmai rendezvényeken.
Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– doktori fokozat (DLA) vagy doktori fokozattal egyenértékû mûvészeti díj,
– megfelelõ publikációs tevékenység,
– hazai és nemzetközi elõadói gyakorlat,
– legalább nyolcéves eredményes felsõoktatási tevékenység vagy szakmai gyakorlat,
– rendelkezzen hazai és nemzetközi zenei konferenciák, versenyek tapasztalataival,
– szakmai szervezetekben való aktív közremûködés,
– magyar vagy idegen nyelven megjelent, saját kutatásokat dokumentáló önálló vagy társszerzõkkel megírt publikációk
és/vagy önállóan vagy társszerzõkkel hazai tudományos konferenciákon megtartott elõadás(ok),
– fõiskolával fennálló közalkalmazotti jogviszony.
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A pályázathoz csatolni kell:
– az egyetemi oklevél másolatát,
– a tudományos fokozatot igazoló dokumentum vagy ezzel egyenértékû kitüntetés másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat beadási határideje: KSZK-n történõ közzétételtõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálási határideje: 2010. június 11.
A pályázat benyújtásának módja: írásban, lezárt borítékban a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ honlapján
való megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve a Humánpolitikai Irodába (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B).

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Közgazdasági és Logisztikai Tanszékére
részfoglalkozású fõiskolai tanári kinevezésre
kétéves, határozott idõtartamra
A kinevezendõ részfoglalkozású fõiskolai tanár feladatai:
– gyakorlatok, szemináriumok, elõadások tartása, vizsgáztatás,
– tanulmányi segédletek, jegyzetek írása,
– részvétel a tananyagok, oktatási anyagok fejlesztésében, tantárgyi programok aktualizálásában, tantárgyfelelõsi feladatok ellátásában,
– részvétel a hallgatók egyéni tantárgyi és diplomamunkájának konzultálásában, TDK-munkájának irányításában,
– részvétel a fõiskolai, kari közéletben, munkában,
– oktatás-, kutatásfejlesztési pályázatok készítése, benyújtása,
– hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon elõadások tartása,
– folyamatosan önálló kutatások végzése, azok eredményeinek publikálása hazai és nemzetközi kiadványokban.
A pályázóval szembeni követelmények:
– legalább 10 év igazolt szakmai gyakorlat gazdaságszociológia, projektmenedzsment területén,
– szociológia területén szerzett kandidátusi fokozat,
– fõiskolai tanári munkakörben eltöltött ötéves gyakorlat,
– legalább egy világnyelv szaknyelven is elõadóképes ismerete,
– színvonalas publikációs tevékenység magyar és idegen nyelven,
– többéves felsõoktatásban szerzett gyakorlat elõnyt jelent,
– hazai és nemzetközi pályázatok vezetése, koordinálása.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, publikációs tevékenységének ismertetését,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul, a pályázati anyagát az intézmény arra jogosult bizottságai, testületei
megismerjék.
A kinevezésre 2010. szeptember 1-jétõl kerül sor.
Bérezés: a Kjt. szerint.
A pályázat benyújtásának módja: a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve a Humánpolitikai Irodába (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B) kérem megküldeni a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ honlapján való megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Dr. Jánosi Zoltán s. k.,
rektor
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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

Fõiskolai felsõfokú
óvodapedagógusi szakképzettség, pedagógus
szakvizsga, legalább 5
év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. máj. 25.
Pehi: 2010. jún. 28.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézményen belüli véleményezést követõen az önkormányzat képviselõ-testülete dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.

Mályi Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3434 Mályi,
Széchenyi u. 4.
Tel.: (46) 529-050
Fax:(46) 529-059

Óvoda – Bölcsõde
3434 Mályi,
Botond u. 7.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)
Lf.: a Mályi egységes
Óvoda, bölcsõde vezetõi feladatainak ellátása, az intézményre
vonatkozó szakmai

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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felelõs irányítás, az intézmény szakszerû törvényes mûködtetése,
munkáltatói jogok gyakorlása.

Vasszécseny és
Tanakajd Községek
Önkormányzati
Képviselõ-testületei
9763 Vasszécseny,
Petõfi S. u. 11.
Tel.: (94) 377-001

Óvodapedagógus munkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú iskolai v. és szakképzettség, pedagógus
szakvizsga, másodszor
és további alkalommal
történõ megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi szakképzettség,
legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben
szerzett szgy., az intézményben óvodapedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg óvodapedagógus munkakörbe
történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.

Óvoda
9763 Vasszécseny,
Arany J. u. 9.
Óvodavezetõ

1671
4

A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., vpr., om., b.
A pályázatot postai úton, „Pályázat óvodavezetõi álláshelyre
5/11/2010.” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Mályi Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
f.: Dr. Zalkadi Adrienn jegyzõ
ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Pbhi: a KSZK internetes honlapján történõ közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtására
megállapított határidõt követõ
60. nap.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, om., b.
A pályázatot írásban, papíralapon
kell benyújtani.
Pc.: Vámos Antal körjegyzõ

Iskolaigazgató
Csabacsûd Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete és
Örménykút Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5551 Csabacsûd,
Szabadság u. 41.
Tel.: (66) 536-412
Fax: (66) 219-616

Trefort Ágoston Általános Iskola és Óvoda
Csabacsûd – Örménykút
Igazgató
Lf.: vezetési feladatok.

Felsõfokú pedagógus
v., legalább 5 év pedagógus munkakörben
szerzett szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, pedagógus
szakvizsga, másodszori
és további alkalommal
történõ megbízás esetén
pedagógus szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség, a megbízással
egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2010. jún. 15.
Pehi: 2010. júl. 22.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint
Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
b., ön., vpr.
A pályázatot „Igazgatói pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Polgármesteri Hivatal
A KSZK honlapján történõ közzététel idõpontja: 2010. máj. 12.
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határozatlan idõre szóló alkalmazás, magyar
állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

Dombóvár Város
Önkormányzata
7200 Dombóvár,
Szent István tér 1.
Tel.: (74) 564-510
Fax: (74) 564-511

516. sz. Ipari Szakképzõ Iskola és Kollégium
7200 Dombóvár,
Népköztársaság útja
21.
Igazgató

Egyetemi szintû pedagógus v. és szakképzettség, pedagógus
szakvizsga, legalább
5 év szgy.
Elõny: pedagógus
szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi szakképzettség.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. máj. 26.
Pehi: 2010. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., om., vpr., mely a pedagógiai programtervezetének
lényegi elemeit tartalmazza, adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: Dombóvár Város
polgármestere
f.: Polgármesteri Hivatal
Tel.: (74) 564-551

Domoszló Község
Önkormányzata
3263 Domoszló,
Petõfi Sándor út 5.
Tel.: (37) 365-210
Fax: (37) 365-682

III. András Általános
Iskola
3263 Domoszló,
Deák tér 5.
Igazgató

Szakirányú felsõfokú v.
(fõiskola, tanári szakképesítés), pedagógus
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy., pedagógus szakvizsga,
vagy az azzal egyenértékû szakirányú továbbképzésben szerzett
v.
Elõny: iskolaigazgatói
munkakörben szerzett
gyakorlat.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. máj. 21.
Pehi: a pályázat véleményezésének befejezését követõ elsõ testületi ülés.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a Korm. rendelet 5. §-ának
szabályai szerint.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint
Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok
hiteles másolata, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, b., nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról.
A pályázatot 2 példányban, személyesen vagy postai úton, ajánlott küldeményként kell
benyújtani.
Pc., f.: Fehér Jánosné jegyzõ

Lf.: az intézmény törvényes mûködésének
biztosítása, a pedagógiai munka szervezése,
irányítása, ellenõrzése,
a pedagógiai program
megvalósításának biztosítása, az intézményi
költségvetés betartása,
munkáltatói, tanügyigazgatási, vezetõi
jogok gyakorlása.
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Dunaföldvár Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2.
Tel.: (75) 541-550

2

3

4

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsõde, Óvoda,
Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Gimnázium
és Szakiskola
7020 Dunaföldvár,
Templom u. 9.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
pedagógus munkakörben szerzett legalább
5 év szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny: közoktatási intézményvezetõi gyakorlat,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga.

ÁEI: 2010. júl. 1.
A megbízás 2015. júl. 15-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. máj. 20.
Pehi: 2010. jún. 29.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint
Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, iskolai végzettséget
igazoló om., szgy-t igazoló om.,
b., nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 1 példányban, postai
úton, zárt borítékban, „Fõigazgató” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f.: Nagy Gáborné
polgármester
Tel.: (75) 541-553

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 lefolytatása.
Elvárt kompetenciák:
határozottság, együttmûködõ képesség,
szakmai munka terén
igényesség, precizitás,
pontosság, kiváló problémamegoldó és konfliktuskezelõ képesség,
kitûnõ kommunikációs
képesség.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. máj. 31.
Pehi: 2010. júl. 15.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a beérkezett érvényes pályázatokat a hatályos jogszabályok szerint a pályáztatási
eljárásban részt vevõ szervezetek
véleményezik. 30 napos véleményezési határidõ leteltét követõen
dönt Géberjén és Fülpösdaróc
községi önkormányzatok képviselõ-testülete.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint
Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
szakmai ön., képesítést igazoló
om., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 3 példányban,
személyesen vagy postai úton kell
benyújtani.

Lf.: az intézmény tevékenységének irányítása, a tagintézmények
munkájának koordinálása, jogszerû mûködésének biztosítása a
hatályos jogszabályokban, alapító okiratban,
valamint a fenntartói és
egyéb szakmai irányító
szervezetek útmutatásaiban foglaltak
szerint.
Géberjén és
Fülpösdaróc Községi
Önkormányzatok
Képviselõ-testülete
4754 Géberjén,
Móricz Zs. u. 30/A

1673

Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
4754 Géberjén,
Kossuth u. 7–11.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: tevékenységével felelõs az általános iskola
és napközi Otthonos
óvoda szakszerû és törvényes mûködéséért,
közremûködik a nevelõ
és oktató munka szükséges feltételeinek kialakításában, felelõs a
tanügyigazgatási feladatok megszervezéséért,
ellátásáért.
A Közokt.tv.-ben és más
egyéb vonatkozó jogszabályokban, az intézmény
belsõ szabályzataiban
meghatározott pedagógus
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munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása,
nevelõ-oktató munka
irányítása, ellenõrzési,
munkáltatói, vezetõi,
szakmai, gazdálkodási
és alapító okirat szerinti feladatok ellátása,
kapcsolattartás a fenntartóval.

Görbeháza – Újtikos –
Tiszagyulaháza
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulása
4075 Görbeháza,
Böszörményi u. 39.
Tel.: (52) 578-035
Fax: (52) 578-010

GÚT Általános Iskola,
Óvoda és Bölcsõde
4075 Görbeháza,
Széchenyi u. 9.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Általános Iskola és
Óvoda Fenntartó
Társulás
7745 Olasz,
Kossuth L. u. 54.
Tel.: (69) 557-010
Tel./fax: (69) 357-103

Általános Iskola és
Óvoda
7745 Olasz,
Ady E. u. 7.
Igazgató

Lf.: GÚT Általános
Iskola, Óvoda és
Bölcsõde intézmény
vezetése – igazgatói
feladatok ellátása.

Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, 5 év
pedagógus munkakörben szerzett szgy., magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
Elõny: közoktatási területen szerzett legalább 5 év vgy.,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga.

A Közokt.tv. 18. §-a
szerinti v. és szakképzettség, felsõfokú végzettségnek megfelelõ
10 év pedagógus munkakörben szerzett
szgy., 5 év vgy., pedagógus szakvizsga.
Elõny: közoktatás-vezetõi szakvizsga,
németnyelv-tudás.
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A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 216/2010/ÖN.,
valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató.
A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.
Pc.: Géberjén és Fülpösdaróc
Községi Önkormányzatok
Képviselõ-testülete
f.: Dr. Görbéné dr. Székely Edit
Hajnalka körjegyzõ
Tel.: (44) 357-231
A KSZK honlapján történõ közzététel idõpontja: 2010. ápr. 12.
ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: 2010. júl. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai ön., végzettséget,
szakképzettséget tanúsító okirat
hitelesített másolata, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton, zárt borítékban, „Iskolaigazgatói pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Görbeháza Községi
Önkormányzat
ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. máj. 30.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ 30. napot követõ
Társulási ülés.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai ön., b., om., vpr.
(5 példányban, 2 példány valamennyi elemet, 3 példány csak
vpr-t tartalmazza), adatvédelmi
nyilatkozat.
Pc., f.: Dr. Tóth Attila körjegyzõ
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Rimóc Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3177 Rimóc,
Madách tér 1.
Tel.: (32) 598-010
Tel./fax: (32) 388-391

Szent István Általános
Iskola, Óvoda és
Könyvtár
3177 Rimóc,
Széchenyi u. 4.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Sarkad Város Önkormányzata
5720 Sarkad,
Kossuth u. 27.
Tel.: (66) 375-633
Fax: (66) 271-030

Lf.: az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása,
különös tekintettel az
intézményhez tartozó
szervezeti egységek
irányítási feladata, az
alapító okiratban és a
pedagógiai programban
meghatározottak figyelembevételével. Az intézményvezetõ felel a
takarékos, ésszerû gazdálkodásért, gyakorolja
a munkáltatói jogokat.
Önkormányzati képviselõ-testülettel, polgármesteri hivatallal napi
munkakapcsolatot tart
fenn.
Ady Endre – Bay Zoltán Középiskola és
Kollégium
5720 Sarkad,
Vasút u. 2.
Igazgató
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Büntetlen elõélet, a
Közokt.tv. 18. §
(1) bekezdésében meghatározott feltételek.
Elõny: általános iskolában szerzett vgy.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: 2010. aug. 9.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: az
elõírt szgy-t is igazoló szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b. (legkésõbb a pályázat
elbírálásáig), végzettséget, szakképzettséget igazoló om., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a
munkakör megnevezését: intézményvezetõ.
Pc.: Rimóc Község Önkormányzata
f.: Beszkid Andor polgármester
Tel.: 06 (30) 749-1437
ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig, 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: legkésõbb Sarkad Város
Önkormányzat képviselõ-testületének 2010. júniusi soros ülése.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, szl.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön. (5 év pedagógus
munkakörben szerzett szgy. igazolása), vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, iskolai végzettséget
tanúsító okirat hitelesített másolata, b., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban, írásban, zárt borítékban, „Igazgatói
pályázat” megjelöléssel, valamint
1 db elektronikus adathordozón
kell benyújtani.
Pc.: Tóth Imre polgármester
A KSZK honlapján történõ megjelenés idõpontja: 2010. ápr. 6.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
pedagógus szakvizsga.
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Sávoly, Fõnyed,
Szegerdõ, Szõkedencs
Községek Önkormányzatainak Képviselõ-testületei
8732 Sávoly,
Petõfi u. 14.
Tel.: (85) 520-168,
(85) 520-169

Sávolyi Általános Iskola és Óvoda
8732 Sávoly,
Kossuth u. 70.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, 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, magyar
állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
Elõny: intézményvezetõi szakképzettség, vezetõi beosztásban
szerzett szgy., gépjármûvezetõi engedély,
felhasználói szintû számítógépes ismeret.

ÁEI: 2010. júl. 1.
A megbízás 2015. jún. 30-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., vpr., fejlesztési elképzelések, iskolai végzettséget igazoló
okmányok hiteles másolata (vagy
egyszerû másolat az eredeti bemutatásával), szgy-t igazoló om.,
30 napnál nem régebbi b., nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban, zárt
borítékban, személyesen vagy
postai úton, „Igazgatói pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
A pályázat kiírója a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja.
Pc.: Sávoly, Fõnyed, Szegerdõ,
Szõkedencs Községek
Önkormányzatainak
Képviselõ-testületei
A KSZK honlapján történõ
megjelenés idõpontja:
2010. április 24.

Szendrõ Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3752 Szendrõ,
Hõsök tere 1.
Tel.: (48) 560-508

Apáczai Csere János
Általános Iskola
3752 Szendrõ,
Petõfi tér 1–3.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v., pedagógus szakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakképzettség, legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK holnapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: 2010. aug. 15.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézményen belüli véleményezést követõen az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
javaslata alapján képviselõ-testület dönt.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint,
egyéb juttatások jogszabály, illetve fenntartói döntés alapján.

Lf.: felelõs az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, a
takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt
az intézmény mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörébe. Feladatkörébe tartozik – többek között –
a nevelõtestület vezetése, a nevelõ és oktató
munka irányítása és ellenõrzése, a nevelõtestület jogkörébe tartozó
döntések elõkészítése,
végrehajtásuk megszervezése és ellenõrzése.

Lf.: az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, takarékos
gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása,
döntéshozatal az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet

14. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

jogszabály nem utal
más hatáskörébe, az intézmény kötelezõen
elõírt szabályzatainak
elkészítése, beszámolók készítése a képviselõ-testület számára.
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A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., vpr., b., végzettséget igazoló om., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton, „Apáczai Csere János
Általános Iskola igazgatói pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Szaniszló János polgármester
f.: Polgármesteri Hivatal Szervezési és Titkársági Irodája
Tel.: (48) 560-506

Vasszécseny és Tanakajd Községek Önkormányzati
Képviselõ-testületei
9763 Vasszécseny,
Petõfi S. u. 11.
Tel.: (94) 377-001

Ambrózy-Migazzi
István Általános Iskola
9763 Vasszécseny,
Petõfi S. u. 72.
Igazgató

Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, másodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakképzettség, legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
az intézményben pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg pedagógus
munkakörbe történõ,
határozatlan idõre
szóló alkalmazás.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Pbhi: a KSZK internetes honlapján történõ közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtására
megállapított határidõt követõ
60. nap.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, om., b.
A pályázatot írásban, papíralapon
kell benyújtani.
Pc.: Vámos Antal körjegyzõ

Zalabér Község
Önkormányzata
8798 Zalabér,
Rákóczi u. 2.
Tel.: (83) 376-001
Fax: (83) 376-009

Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény,
Óvoda
8798 Zalabér,
Hunyadi u. 2.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Fõiskolán vagy egyetemen szerzett pedagógus v., pedagógus
szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi szakképzettség,
pedagógus munkakörben szerzett legalább
5 év szgy., magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, vagyonnyilatkozat-tételi

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. jún. 7. 16.00 óra.
Pehi: 2010. júl. 15.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a véleményezési határidõ
lejártát követõen a Zalabéri és Zalavégi Községi Önkormányzatok
képviselõ-testülete bírálja el.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint, valamint Korm. rendelet alapján.

Lf.: tevékenységével
felelõs az önállóan mûködõ és gazdálkodó
jogkörû közoktatási
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intézmény szakszerû és
törvényes mûködéséért,
a tanügyigazgatási feladatok megszervezéséért, ellátásáért, a nevelõ
és oktató munka szükséges feltételeinek kialakításáért. A közoktatási törvényben és
kapcsolódó jogszabályokban, valamint az
intézmény belsõ szabályzataiban meghatározott, a pedagógusi és
intézményvezetõi munkakörhöz kapcsolódó
feladatok ellátása, az
iskola szakmai feladatainak irányítása, ellenõrzése, gazdaságimûszaki feladatainak
koordinálása.

eljárás lefolytatása, nevelési-oktatási intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ,
határozatlan idõre szóló alkalmazás.
Elõny: legalább 5 év
oktatási intézményben
szerzett vgy., szakmai
elõmenetelt bizonyító
eredmények, publikációk.

A pályázathoz csatolni kell: b.,
képesítést igazoló om., szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 3 példányban,
személyesen vagy postai úton,
„Iskolaigazgató” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc.: Zalabér Község Önkormányzata
Csóti Zsuzsanna körjegyzõ
f.: Gérczei Ildikó polgármester
Tel.: 06 (30) 351-0738

Egyéb vezetõ
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda
3347 Balaton,
Kossuth L. út 80.
Tel./fax: (36) 493-009

Arany János Tagiskola
3623 Borsodszentgyörgy,
Szentgyörgy út 95–97.
Tagintézmény-vezetõ
(teljes munkaidõ)
Lf.: az általános iskolai
tagintézmény vezetõjeként az igazgató közvetlen munkatársaként
részt vesz az intézmény
egészére vonatkozó célok meghatározásában
és végrehajtásában. Biztosítja a tagintézmény
szakszerû, gazdaságos,
színvonalas, átlátható
mûködését. Szakmai
szempontból közvetlen
vezetõje, szervezõje, ellenõrzõje a tagintézmény alkalmazotti
közösségének, felelõs
azok munkájáért.

Fõiskolai általános iskolai tanári v., pedagógus munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy.
Elõny: pedagógus
szakvizsga.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 2015. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. máj. 22.
Pehi: 2010. jún. 25.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatot véleményezés
után az intézmény igazgatótanácsa bírálja el.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésére épülõ fejlesztési
elképzeléssel, szakképzettséget
igazoló om., b., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 1 példányban, postai
úton, „Tagintézmény-vezetõi pályázat (iskola)” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Kiss Jánosné igazgató
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Napközi Otthonos
Tagóvoda
3623 Borsodszentgyörgy,
Szentgyörgy út 95–97.
Tagintézmény-vezetõ
(teljes munkaidõ)

Ceglédbercel ÁMK
Igazgatótanácsa
2737 Ceglédbercel,
Pesti út 160.

Derecske-Létavértesi
Kistérségi Többcélú
Kistérségi Társulása
4130 Derecske,
Köztársaság út 87.
Tel./fax: (54) 548-080

Lf.: az óvodai tagintézmény vezetõjeként az
igazgató közvetlen
munkatársaként részt
vesz az intézmény egészére vonatkozó célok
meghatározásában és
végrehajtásában. Biztosítja a tagintézmény
szakszerû, gazdaságos,
színvonalas, átlátható
mûködését. Szakmai
szempontból közvetlen
vezetõje, szervezõje,
ellenõrzõje a tagintézmény alkalmazotti közösségének, felelõs
azok munkájáért.
Ceglédberceli
Általános Mûvelõdési
Központ Napsugár
Óvodája
2737 Ceglédbercel,
Pesti út 103.
Intézményegységvezetõ

Derecske-Létavértesi
Kistérségi Többcélú
Kistérségi Társulás
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata
4281 Létavértes,
Nagyváradi u. 2.
Igazgató
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Fõiskolai óvodapedagógusi v., legalább 5 év
szgy.
Elõny: szakvizsga.

A pályázatot 1 példányban, postai
úton, „Tagintézmény-vezetõi pályázat (óvoda)” megjelöléssel kell
benyújtani.

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, közoktatásvezetõi szakvizsga,
vgy.
Fõiskolai v., a képzési
kötelezettségekrõl és a
pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.
(VI. 24.) MKM rendelet
3. §-a szerinti v., pedagógus szakvizsga, pszichológus végzettség

A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: 2010. júl. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., b., végzettséget igazoló
om., motivációs levél, szakmai
program, vezetési koncepció,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 1 példányban,
nyomtatott formában kell benyújtani.
Pc.: Dr. Nagy Gáborné
ÁEI: 2010. szept. 15.
A megbízás 2015. szept. 14-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenést követõen, 2010.
máj. 31.
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Lf.: az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése a
tevékenységi körébe
tartozó feladatok tervezése, irányítása, vezetése és ellenõrzése.

esetén pszichológus
szakvizsga, legalább
5 év szgy., B. kategóriás jogosítvány.
Elõny: legalább 3-5 év
vgy., szakpszichológusi és pedagógiai elõadói v.,
Derecske-Létavértesi
Kistérség ismerete.

Pehi: 2010. aug. 31.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a jogszabály szerinti véleményezést követõen a Derecske-Létavértesi Kistérségi
Társulási Tanácsa hozza meg a
végsõ döntést.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, szakképzettséget
igazoló om., b., adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: Fekete Béla munkaszervezet
vezetõ

Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
4754 Géberjén,
Kossuth u. 7–11.
Óvoda intézményegység-vezetõ
(teljes munkaidõ)

Fõiskolai óvodapedagógusi v., pedagógus
szakvizsga, magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet, legalább 5 év
pedagógus munkakörben szerzett szgy., legalább 5 év szakmai
tapasztalat, egészségügyi alkalmasság.
Elvárt kompetenciák:
szakmai munka terén
igényesség, kiváló
problémamegoldó és
konfliktuskezelõ képesség.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. máj. 31.
Pehi: 2010. júl. 15.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a beérkezett érvényes pályázatokat a hatályos jogszabályok szerint a pályáztatási
eljárásban részt vevõ szervezetek
véleményezik. 30 napos véleményezési határidõ leteltét követõen
dönt Géberjén és Fülpösdaróc
Községi Önkormányzatok képviselõ-testülete.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
szakmai ön., képesítést igazoló
om., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, továbbképzések
tanúsítványainak másolata, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 3 példányban, személyesen vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 127/2010/ÖN.,
valamint a munkakör megnevezését: óvoda intézményegység-vezetõ.

Lf.: az óvodai intézményegység-vezetõ felelõs az óvoda
szakszerû és törvényes
mûködéséért, a takarékos gazdálkodásért,
dönt az óvoda mûködésével kapcsolatos minden olyan ügyben,
melyet a 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
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Mályi Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3434 Mályi,
Széchenyi u. 4.
Tel.: (46) 529-050
Fax: (46) 529-059

2

óvoda ellenõrzési,
mérési, értékelési és minõségirányítási programjának mûködéséért,
a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a
nevelõmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbalesetek megelõzéséért, a
gyermekek rendszeres
egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.
Móra Ferenc ÁMK
Általános Iskola és
Közösségi Ház és
Könyvtár
Általános iskolai egység és közösségi ház és
könyvtári egység intézményegység-vezetõ
3434 Mályi,
Móra Ferenc u. 11.
(teljes munkaidõ)

3

Dél-Zselic Középiskola
Nagypeterd-Rózsafai
Általános Iskolája és
Nagypeterd-Rózsafa-Szentdéncsi Óvodája
Nagypeterd,
Kossuth u. 47.
Tel.: (73) 546-004
Tagintézmény-vezetõ
Lf.: felel az intézmény
szakmai munkájáért és
gazdálkodásáért.

4

A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.
Pc.: Géberjén és Fülpösdaróc
Községi Önkormányzatok Képviselõ-testülete
f.: Dr. Görbéné dr. Székely Edit
Hajnalka körjegyzõ
Tel.: (44) 357-231
A KSZK honlapján történõ közzététel idõpontja: 2010. ápr. 12.

Fõiskolai vagy egyetemi szintû pedagógus
végzettség és szakképzettség, pedagógus
szakvizsga, legalább 5
év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. máj. 25.
Pehi: 2010. jún. 28.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézményen belüli véleményezést követõen az önkormányzat képviselõ-testülete dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., vpr., om., b.
A pályázatot postai úton, „Pályázat intézményvezetõi álláshelyre
5/12/2010.” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Mályi Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
f.: Dr. Zalkadi Adrienn jegyzõ

Szakirányú felsõfokú
szakképzettség, legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., 5 év vgy., közoktatás-vezetõi szakvizsga.

ÁEI: 2010. aug. 15.
A megbízás 2015. júl. 1-jéig szól.
Pbhi: 2010. máj. 20.
Pehi: 2010. júl. 19.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, egyéb
juttatás jogszabály, illetve fenntartói döntés alapján.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., b., iskolai végzettséget
igazoló om, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, adatvédelmi
nyilatkozat.

Lf.: az önállóan mûködõ többcélú önkormányzati közoktatási
intézmény vezetése, az
intézményre vonatkozó
szakmai, felelõs irányítás, az intézmény szakszerû, törvényes
mûködtetése munkáltatói jogok gyakorlása.
Dél-Zselic Zrínyi
Miklós Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény és Bölcsõde
Igazgatótanácsa
7900 Szigetvár,
Rákóczi u. 18.
Tel./fax: (73) 311-625
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A pályázatot 1 példányban, postai
úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: KJT41234,
valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezetõ.
Pc.: Dél-Zselic Középiskola
7900 Szigetvár,
Rákóczi u. 9–13.
A KSZK honlapján történõ közzététel idõpontja: 2010. ápr. 20.

Részt vesz a TÁMOP
pályázatokban és az intézmény programfejlesztésében.

Pedagógus álláshelyek
Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola
és Szakiskola
1212 Budapest,
Petõfi tér 1.
Tel.: (1) 276-4676
Fax: (1) 276-7034
E-mail: titkarsag.csepven@ gmail.com

Angol–magyar nyelvés irodalom vagy
Angol–történelem
szakos tanár

Egyetemi tanári v.

Magyar nyelv és irodalom–történelem vagy
történelem–földrajz
szakos tanár

Szakács szakoktató
1212 Budapest,
Bajáki Ferenc u. 27.

Fõiskola, szakoktatói v.
vagy középfokú képesítés, 10 év gyakorlat.

Evangélikus Mezõgazdasági, Kereskedelmi,
Informatikai Szakképzõ Iskola és Kollégium
9730 Kõszeg,
Árpád tér 1.
Tel.: (94) 562-110

Fizika–informatika
szakos tanár
(határozatlan idõre)

Egyetemi v.

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti
Miklós Szakközép- és
Szakiskolája,
Kollégiuma
7700 Mohács,
Kossuth L. u. 71.
Tel./fax: (69) 322-106
E-mail: radnoti.mohacs@radmi. sulinet.hu

2 fõ szakoktatói / elméleti tanár
Gépész szakterületen
(hegesztõ és géplakatos
képzés)

Matematika–informatika szakos tanár
(határozott idõre)
Középiskolai v. és
szakirányú szakmai képesítés, 5 év szgy.
Elõny: szakirányú felsõfokú v.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. jún. 10.
Pehi: 2010. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
szakmai ön., om.
A pályázatot elektronikus úton
kell benyújtani.
Pc.: Kozák György

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. jún. 10.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: szl.
A pályázathoz csatolni kell: ön.,
om.
A pályázatot írásban kell benyújtani.
Pc.: Király Csaba igazgató
Pbhi: 2010. jún. 15.
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Petõfi Sándor
Általános Iskola és
Gimnázium
2220 Vecsés,
Petõfi tér 1.

2
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Történelem szakos
tanár
(teljes munkaidõ,
határozott idõre)

Egyetemi v., büntetlen
elõélet, magyar állampolgárság.
Elõny: egyetemi v., angol vagy német nyelvtanári szak, legalább
1–3 év történelem tanári szgy.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Határozott idejû, 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. jún. 25.
Pehi: 2010. júl. 23.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: b., iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló om., szakmai ön.
A pályázatot postai vagy elektronikus úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 57/2010., valamint
a munkakör megnevezését: történelem szakos tanár.
Pc.: Petõfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium
E-mail: czyi.czyi@gmail.com
f.: Pécsi Marcell
Tel.: 06 (20) 217-7517

Matematika–informatika szakos tanár
(teljes munkaidõ,
határozott idõre)

Egyetemi v., büntetlen
elõélet, magyar állampolgárság.
Elõny: legalább 1–3 év
matematika–informatika tanári szgy.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 57/2010., valamint
a munkakör megnevezését: matematika–informatika szakos tanár.

Matematika–fizika
szakos tanár
(teljes munkaidõ,
határozott idõre)

Egyetemi v., büntetlen
elõélet, magyar állampolgárság.
Elõny: legalább 1–3 év
matematika–fizika tanári szgy.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 57/2010., valamint
a munkakör megnevezését: matematika–fizika szakos tanár.

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye
Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.
évi I. törvény (Rttv.) 52. § (6) bekezdésének megfelelõen közszemlére bocsátja a Keszthely 104,3 MHz rádiós mûsorszolgáltatási jogosultság frekvenciatervét, valamint ezt követõen nyilvános meghallgatást tart.
Közszemle:
A fenti mûsorszolgáltatási jogosultság alapvetõ mûszaki paramétereit a Nemzeti Hírközlési Hatóság 1133 Budapest, Visegrádi utca 106. szám alatti ügyfélszolgálati irodájában lehet megtekinteni 2010. június 4. és június 21. napja között
munkanapokon, az alábbi idõpontokban:
Hétfõ: 08–12 óráig
Szerda: 13–16 óráig
Péntek: 08–12 óráig
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Nyilvános meghallgatás:
Az Országos Rádió és Televízió Testület a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál közszemlére bocsátott mûsorszolgáltatási jogosultság frekvenciatervének nyilvános meghallgatását az alábbi helyen és idõpontban tartja:
1088 Budapest, Reviczky u. 5. P 14. terem
2010. július 5. napján 10.00 órai kezdettel.
Budapest, 2010. május 7.
Országos Rádió és Televízió Testület

Helyesbítés
Az Oktatási és Kulturális Közlöny folyó év 12. száma 1298–1299-es oldalán megjelent Szegedi Tudományegyetem rektori pályázat elbírálási határideje: 2010. június 25.
Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre
KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN
címû könyvét
A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják,
egyetemenként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi
nyomozás kriminalisztikájához igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának
rövidített és egyszerûsített kivonata. A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász
számára azonban csaknem feleslegesnek mondható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy
nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontosságú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de
nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hangsúlyok a nyomozásnál, és máshová a
hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más szempontok vezérlik a
jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.
Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett
tevékenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi
fogalmazók, de bizonyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás
kriminalisztikai indíttatású elmélete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai
szemléletû értelmezése, a perbeszédek szerkesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias
fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik már rendelkeznek némi gyakorlattal.
A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a 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. Bócz Endre
KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN
címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ...............................................................................................................................................................
Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................................
A 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.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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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
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Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: Mátyásné dr. Patócs Andrea.
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