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JOGSZABÁLYOK

Az oktatási és kulturális miniszter 21/2010. (V. 13.)
OKM rendelete

az informatikai fejlesztési feladatok támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,

elszámolásának és ellenõrzésének részletes
szabályairól

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló
2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 14. pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladat-
körében eljáró önkormányzati miniszterrel egyetértésben,
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véle-
ményének kikérésével, az oktatási és kulturális miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed
a) a helyi önkormányzatokra és azok jogi személyiségû

társulásaira (a továbbiakban: helyi önkormányzati intéz-
ményfenntartó),

b) az egyházi jogi személyre, a társadalmi szervezetre,
az alapítványra, a közalapítványra, az országos kisebbségi
önkormányzatra, a jogi személyiséggel rendelkezõ gazda-
sági társaságra, a közoktatási feladatot alaptevékenység-
ként végzõ, a személyi jövedelemadóról szóló törvény ha-
tálya alá tartozó egyéni vállalkozóra, a nem állami felsõ-
oktatási intézményekre (a továbbiakban: nem állami intéz-
ményfenntartó),

c) a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatá-
si intézményekre (a továbbiakban: állami felsõoktatási intéz-
ményfenntartó; a b)–c) pont alattiak a továbbiakban együtt:
nem helyi önkormányzati intézményfenntartó), valamint

d) az a)–c) pont alatt felsoroltak (a továbbiakban együtt:
fenntartó) által fenntartott nappali rendszerû, általános mû-
veltséget megalapozó általános iskolai, gimnáziumi, szak-
középiskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai (a további-
akban: iskolai oktatás), óvodai, kollégiumi feladatot; neve-
lési tanácsadást, tanulási képességet vizsgáló szakértõi és
rehabilitációs tevékenységet, országos szakértõi és rehabili-
tációs tevékenységet ellátó közoktatási intézményekre.

1. Informatikai fejlesztések támogatása

2. §
(1) A fenntartó az 1. melléklet A) pontja szerinti adattar-

talommal új informatikai eszközökre, informatikai eszkö-

zök mûködtetéséhez szükséges új eszközökre, valamint –
a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszá-
molásának és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló
28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet 2. § 7. pontja és
a 3–4. § szerinti – akkreditált szoftverekre támogatási
igényt nyújthat be a közoktatási intézménnyel 2009. októ-
ber 1-jén jogviszonyban álló és iskolai oktatásban részt ve-
võ tanulók, óvodás gyermekek vagy kollégiumi nevelés-
ben részesülõ tanulók száma alapján.

(2) A támogatási igény összege közoktatási intézmé-
nyenként legfeljebb

a) 4 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevõ tanu-
lók száma legalább 1000 fõ,

b) 3 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevõ tanu-
lók száma 700–999 fõ,

c) 2 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevõ tanu-
lók száma 500–699 fõ,

d) 1 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevõ tanu-
lók száma 110–499 fõ,

e) 1 millió Ft, ha a gyermekek vagy a kollégiummal jog-
viszonyban álló tanulók száma legalább 200 fõ.

(3) Tanuló az, aki nappali rendszerû, általános mûvelt-
séget megalapozó iskolai oktatásban vesz részt. Gyermek
az, aki óvodai nevelésben vesz részt.

(4) Az iskolai oktatásban részt vevõ intézményben
az (2) bekezdés szerinti támogatási igény összegének
30%-ából biztosítani kell az oktatásért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) által akkreditált adminisztrá-
ciós és ügyviteli szoftver mûködését. Ha a közoktatási in-
tézmény akkreditált szoftvert elsõ alkalommal vezet be,
vagy a meglévõt szeretné lecserélni, a fenntartó – a közok-
tatási intézmény képviselõjével egyeztetve – választja ki
a megfelelõ szoftvert.

3. §

(1) A fenntartó az 1. melléklet B) pontja szerinti adattar-
talommal új informatikai eszközökre, informatikai eszkö-
zök mûködtetéséhez szükséges új eszközökre, valamint
akkreditált szoftverekre támogatási igényt nyújthat be
az általa fenntartott pedagógiai szakszolgálatot ellátó köz-
oktatási intézmény részére az alábbi feltételek megléte
esetén:

a) a pedagógiai szakszolgálat a következõ feladatok va-
lamelyikét jogszabályban meghatározottak szerint ellátja:

aa) tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitá-
ciós tevékenység, országos szakértõi és rehabilitációs te-
vékenység, illetve

ab) nevelési tanácsadás, és
b) az a) pontban meghatározott feladatok ellátása szak-

mailag és szervezetileg önálló intézmény vagy intézmény-
egység keretében történik.

(2) A fenntartó – a (4) bekezdésben foglaltakra figye-
lemmel – az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti fel-
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adat ellátásakor közoktatási intézményenként legfeljebb
160 000 Ft/pedagógus támogatást igényelhet.

(3) A fenntartó – a (4) bekezdésben foglaltakra figye-
lemmel – az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti fel-
adat ellátásakor közoktatási intézményenként legfeljebb
80 000 Ft/pedagógus támogatást igényelhet.

(4) Pedagógus az, akit a közoktatási intézményben a ta-
nulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs tevé-
kenység, az országos szakértõi és rehabilitációs tevékeny-
ség, a nevelési tanácsadás feladatainak ellátására 2009. ok-
tóber 1-jén pedagógus-munkakörben közalkalmazotti
jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztattak.

2. A támogatás igénylése, bírálata, döntése
és folyósítása

4. §

(1) A fenntartó a támogatás igénylésére szolgáló igény-
lõlapot az 1. melléklet A), illetve B) pontja szerinti tarta-
lommal az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támoga-
táskezelõ Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támoga-
táskezelõ) honlapján az erre a célra kialakított rendszeren
keresztül állíthatja elõ. Az igénylõlapot két eredeti
példányban postai úton 2010. június 4-ig küldi meg

a) a helyi önkormányzati intézményfenntartó a Magyar
Államkincstár Regionális Igazgatóságához (a továbbiak-
ban: Igazgatóság),

b) a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó
az OKM Támogatáskezelõ részére.

(2) A fenntartó az igénylõlaphoz két eredeti példányban
csatolja

a) az 1. melléklet C) pontja szerinti szempontsort és
pontrendszert tartalmazó adatlapot, amelyet az (1) bekez-
dés szerinti rendszerben elektronikusan is rögzít,

b) az 1. melléklet D) pontja alapján a fenntartói nyilat-
kozatot,

c) az 1. melléklet E) pontja szerinti nyilatkozatot arról,
hogy a közoktatási intézmény rendezett munkaügyi kap-
csolatokkal rendelkezik, továbbá

d) közoktatási intézményenként az a01t01 számú OSAP
adatlapot, továbbá

e) a nem állami intézményfenntartó esetén a fenntartói
felhatalmazást az Igazgatóság számára a beszedési megbí-
zás benyújtásához.

(3) A támogatási igényt közoktatási intézményenként
úgy kell összeállítani, hogy minden eszköz támogatási igé-
nye legalább tízezer forint értékû és ezer forintra kerekített
legyen. Ha a fenntartó az igénylési határidõt önhibáján kí-
vül elmulasztotta, igazolási kérelmet nyújthat be az Igaz-
gatósághoz vagy az OKM Támogatáskezelõhöz, az elmu-
lasztott határidõtõl számított öt munkanapon belül.
Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott igénylést
is pótolni kell.

(4) Az Igazgatóság vagy az OKM Támogatáskezelõ
az e rendeletnek való megfelelés szempontjából a határ-
idõben benyújtott támogatási igényt megvizsgálja, és
szükség esetén legfeljebb öt munkanapos határidõvel hi-
ánypótlásra, módosításra hívja fel a fenntartót. Amennyi-
ben a fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem
megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság vagy az OKM Tá-
mogatáskezelõ a támogatási igényt nem továbbítja, és
errõl öt munka- napon belül írásban értesíti a fenntartót.

(5) A nem továbbított igényekrõl az Igazgatóság
a 2. melléklet alapján összesítõ adatlapot készít, amelyet
2010. július 5-ig megküld az OKM Támogatáskezelõ ré-
szére. Az összesített adatokat, ideértve a nem helyi önkor-
mányzati intézmény- fenntartók adatait is, az OKM Támo-
gatáskezelõ elektronikus úton megküldi a miniszter
részére.

(6) Az Igazgatóság a fenntartói igénylõlapok adatait,
beleértve az igazolási kérelemmel megküldött igénylése-
ket is, a 2. melléklet alapján összesíti és 2010. július 5-ig
papír alapon megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére,
egyúttal az igénylõlapokat, valamennyi melléklettel együtt
egy eredeti példányban mellékeli.

5. §

(1) Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott igénybe-
jelentéseket az 1. § szerinti fenntartói bontásban, nem álla-
mi intézményfenntartók esetében fenntartói típusonként
is, intézmény és jogcím szerint, valamennyi adattal elekt-
ro- nikus formában 2010. július 23-ig átadja a miniszter
részére.

(2) Az egy közoktatási intézményre jutó támogatás
összegére és a támogatásban részesíthetõ fenntartóra vo-
natkozóan a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelõs
miniszter, továbbá a szakképzésért és felnõttképzésért fe-
lelõs miniszter által felkért szakértõkbõl álló öttagú dön-
téselõkészítõ bizottság (a továbbiakban: bizottság) –
az OKM Támogatás- kezelõ, mint lebonyolító szervezet
közremûködésével – az e rendeletben foglaltak figyelem-
bevételével tizenöt munkanapon belül javaslatot tesz a mi-
niszternek. A bizottságba három tagot a miniszter, egy-egy
tagot a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, vala-
mint a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter
delegál.

(3) A támogatási igények bírálata az igénylõlapon,
az 1. melléklet C) pontja szerinti pontrendszer, a közokta-
tási információs rendszerben nyilvántartott adatok alapján
és a jogszabályban meghatározott feltételeknek való meg-
felelés alapján történik. A bírálat során elõnyt jelenthet az,
ha

a) a kiválasztott eszközt
aa) a tanórán, az óvodai, iskolai foglakozásokon (a to-

vábbiakban együtt: foglalkozás) gyermek, tanuló, vagy
ab) az adminisztrációs feladatok ellátásához, a foglalko-

zásokra való felkészüléshez, az e rendelet szerinti pedagó-
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giai szakszolgálati feladatok ellátáshoz a pedagógus
használja, vagy

b) a kiválasztott eszköz a nyelvi labor kialakítása miatt
szükséges.

(4) A támogatás ezer forintra kerekített támogatási
összegének odaítélésérõl, valamint az igazolási kérelmek
elfogadá- sáról a bizottság javaslatát követõen a miniszter
nyolc napon belül dönt. A döntés eredményét a miniszter
az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján közzéte-
szi, valamint az OKM Támogatáskezelõ a miniszteri
döntést követõ nyolc napon belül postai úton megküldi
a fenntartónak.

6. §

(1) A miniszter a döntést követõ nyolc napon belül a tá-
mogatásra jogosult helyi önkormányzati intézményfenn-
tartók 3. melléklet alapján összesített adatait utalványozás
céljából az önkormányzat KSH kódjának, (településtípus
nélküli) megnevezésének, a közoktatási intézmény nevé-
nek és OM azonosítójával és a támogatási összegnek a fel-
tünteté- sével, papír alapon és elektronikus formában,
az ebr42 rendszerben is megküldi a helyi önkormányzato-
kért felelõs miniszter részére. A támogatást a Magyar Köz-
társaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetésrõl szóló
törvény) 5. mellékletének 14. pontja szerint kell biztosíta-
ni. A támogatást a miniszteri döntést követõ tizenöt napon
belül a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalvá-
nyozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben
folyósítja.

(2) Az Igazgatóság 2010. október 15-ig utalványozás cél-
jából megkapja a nem állami fenntartó adószámát, a nevét,
a közoktatási intézményének nevét és OM azonosítóját és
a támogatás összegét. A nem állami intézményfenntartók
esetén a támogatást az Igazgatóság a költségvetésrõl szóló
törvény 1. számú melléklet XX. Fejezet, 11. cím, 2. alcím,
3. jogcímcsoport, 1. elõirányzat-csoportszám „Közoktatási
célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás” elõirány-
zat terhére a miniszter utalványozását követõ tizenöt napon
belül folyósítja. A folyósítás feltétele, hogy a nem állami in-
tézményfenntartónak ne legyen köztartozása.

(3) Az állami felsõoktatási intézményfenntartók részére
a miniszter év végén, pótelõirányzatként intézkedik a költ-
ség- vetésrõl szóló törvény 1. számú melléklet XX. fejezet
11. cím 2. alcím 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák nor-
matív támogatása” elõirányzat terhére történõ elõirányza-
tok átcsoportosításáról és folyósításáról.

3. Az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések

7. §

A fenntartó a támogatási igényéhez csatolja a nyilatko-
zatát arról, hogy rendelkezik a közoktatásról szóló törvény

105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlõségi
intézkedési tervvel. E rendelkezéseket a társulások tekin-
te- tében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilat-
kozatot az egyes társulási típusoknál meghatározott dön-
téshozó szerv vagy személy adja ki.

4. A támogatás felhasználása és elszámolása

8. §

(1) A 2. § és a 3. § alapján elnyert támogatási összeget
egymással, egyéb állami támogatással, pályázattal nem le-
het összevonni. Az elnyert támogatást a miniszteri döntést
követõen lehet felhasználni. A miniszteri döntés napját
az 5. § (4) bekezdése szerinti közzététel tartalmazza.

(2) A fenntartó a támogatási összeget a miniszteri dön-
tés alapján és az e bekezdésben foglaltakra figyelemmel
köteles felhasználni, és csak arra a közoktatási intézmé-
nyére fordíthatja, amelyre a támogatást elnyerte. A fenn-
tartó döntése alapján az eszközöket a közoktatási intéz-
mény is beszerezheti. Felhasználáskor a beszerzési
mennyiség, illetve a támo- gatott eszközök száma változ-
tatható, azzal, hogy a miniszteri döntésben nem szereplõ
eszközre nem lehet a támogatást fordítani.

9. §

(1) Ha a fenntartó 2010. május 15-ig a közoktatási intéz-
mény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával,
meg- szüntetésével összefüggõ döntést hozott, akkor
az e rendeletben foglaltakat a következõ eltérésekkel kell
alkalmazni. Ha a közoktatási intézmény jogutód nélküli
szûnik meg vagy a helyi önkormányzat a fenntartói jogát
nem állami intézményfenntartónak adja át vagy fordítva,
a fenntartó az érintett közoktatási intézmény vonatkozásá-
ban nem nyújthat be támogatási igényt. A közoktatási in-
tézmény jogutóddal történõ megszûnése, illetve átszerve-
zése, fenntartói jogának átadása esetében a támogatási
igényt a jogutód közoktatási intézmény fenntartója a jog-
elõd közoktatási intézmény fenntartójának egyetértésével
nyújthatja be, az elnyert támogatást a jogutód közoktatási
intézmény fenntartója, illetve a támogatott közoktatási in-
tézmény használhatja fel az e rendeletben meghatározott
támogatási célra, ebben az esetben a támogatással a jog-
utód közoktatási intézmény fenntartójának kell elszámol-
nia.

(2) Az (1) bekezdés szerinti változás esetén a fenntartó-
nak csatolnia kell a fenntartói döntésrõl szóló határozatot,
a közoktatási intézmény hatályos és egységes szerkezetû
alapító okiratát, valamint a megszüntetõ vagy átalakító
okiratát.

(3) Ha a fenntartó 2010/2011-es tanévben, nevelési év-
ben szünetelteti a támogatást nyert közoktatási intézmény
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mûködését, a kapott támogatás teljes összegét haladéktala-
nul vissza kell fizetnie.

(4) A támogatás 2010. december 31-ig kötelezettségvál-
lalással terhelt maradványát 2011. június 30-ig lehet jogsze-
rûen felhasználni. Kötelezettségvállalásnak minõsül külö-
nösen a szerzõdés, a megállapodás megkötése, a visszaiga-
zolt megrendelés. Kötelezettségvállalásnak kell elfogadni
a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben le-
írtak alapján a közbeszerzés megkezdéseként a közbeszer-
zési eljárást megindító feladott hirdetményt, megküldött
ajánlati, ajánlattételi felhívást.

(5) A teljes támogatás felhasználását követõ harminc
napon belül a fenntartó szakmai beszámolót és pénzügyi
elszámolást küld az OKM Támogatáskezelõ részére.
A szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a 4. mel-
léklet szerinti adattartalommal kell az OKM Támogatáske-
zelõ honlapján elõállítani és az onnan kinyomtatott adatla-
pot postai úton – két eredeti példányban – megküldeni
az OKM Támogatáskezelõ részére. Az adatlaphoz máso-
latban, fenntartó által hitelesítve és két példányban csatol-
ni kell a kötelezettségvállalásról szóló bizonylatot, a szám-
la- másolatot, hozzáfûzve a kifizetést igazoló dokumentu-
mot.

(6) Ha a fenntartó a beszámolási és elszámolási kötele-
zettségének nem tesz eleget, a kapott támogatást haladék-
talanul – kamattal terhelten – vissza kell fizetnie. Az adat-
szolgáltatás elmulasztásáról az OKM Támogatáskezelõ
írásban 2011. augusztus 15-ig értesíti a támogatást folyósí-
tó szervet.

10. §

(1) Az OKM Támogatáskezelõ a 9. § (5) bekezdés alap-
ján közölt adatokat összeveti a miniszteri döntéssel, szük-
ség szerint egy alkalommal legfeljebb öt munkanapos hi-
ánypótlásra hívja fel a fenntartót, majd írásban nyilatkozik
arról, hogy közoktatási intézményenként a szakmai beszá-
moló elfogadható-e, továbbá jelzi az eltérések okát.
Az OKM Támogatáskezelõ a szakmai beszámolót és pénz-
ügyi elszámolást, valamennyi melléklettel és a kialakított
szakmai véleményével együtt, egy példányban elektroni-
kus és papír formában megküldi a helyi önkormányzati és
a nem állami intézményfenntartó esetében az Igazgatóság-
nak, az állami felsõoktatási intézményfenntartó esetében
a miniszternek.

(2) Az Igazgatóság az OKM Támogatáskezelõ által
megküldött adatok és okiratok alapján, a pénzügyi adatok
ellenõrzése után az 5. melléklet szerinti adattartalommal –
elektronikusan és postai úton – összesítõ jelentést küld
a miniszternek. Az Igazgatóság a pénzügyi adatok ellenõr-
zése és az elszámolás során a helyi önkormányzati intéz-
ményfenntartók esetében az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseit alkalmazza.

(3) Ha a nem állami intézményfenntartó a támogatást
vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt

nem megfelelõen használta fel, vagy a támogatások igény-
léséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról,
vagy annak meghatározott részérõl haladéktalanul köteles
lemondani, és a lemondással egyidejûleg a támogatást
vagy annak meghatározott részét vissza kell fizetnie.

(4) A nem helyi önkormányzati intézményfenntartó
visszafizetési kötelezettség esetén a támogatást kamattal
terhelten fizeti vissza. Ha a nem helyi önkormányzati in-
tézményfenntartó visszafizetési kötelezettségének határ-
idõben nem tesz eleget, a visszafizetési kötelezettség telje-
sítésének napjáig további késedelmi kamatot kell fizetnie.
Az ellenõrzéssel és az elszámolással kapcsolatban e rende-
letben nem szabályozott kérdésekben a közoktatásról szó-
ló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelem-
mel kell eljárni.

(5) Ha a visszafizetendõ támogatás együttes összege, il-
letve a késedelmi kamat és a jogtalan igénybevétel miatti
kamat együttes összege az ezer forintot nem éri el, azt
a nem helyi önkormányzati intézményfenntartónak nem
kell visszafizetnie.

5. Helyszíni ellenõrzés, monitoring

11. §

(1) A szakmai beszámoló valódiságát az OKM Támoga-
táskezelõ, a pénzeszközök jogszerû felhasználását az Igaz-
gatóság ellenõrzi, illetve a helyszínen ellenõrizheti. Az ál-
lami felsõoktatási intézményfenntartó esetében az e be-
kezdés szerinti ellenõrzéseket a miniszter végzi el.

(2) A fenntartó és a közoktatási intézmény köteles a tá-
mogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyil-
ván- tartani, az ellenõrzésre feljogosított szervek megkere-
sésére az ellenõrzés lefolytatásához szükséges tájékozta-
tást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bo-
csátani, a helyszíni ellenõrzést lehetõvé tenni. Az adatok
valódiságát a fenntartónál és a közoktatási intézménynél
megfelelõ nyilvántartással, szakmai dokumentációval,
az elszámolást megalapozó könyvelési rendszer kialakítá-
sával is alá kell támasztani.

(3) Az OKM Támogatáskezelõ 2010. november végéig
statisztikai célú jelentést készít a 2009. évi támogatás fel-
hasz- nálásának eredményességérõl, illetve a támogatott
eszközök típusa alapján általános jellemzést ad a megvásá-
rolt eszközök alapján.

6. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. melléklet a 21/2010. (V. 13.) OKM rendelethez

A) Adatlap a nevelési-oktatási intézmény támogatási igényének bejelentéséhez

Fenntartó neve:
Képviselõ neve:
Székhely:
Fenntartó típusa:
Számlavezetõ pénzintézet neve:
Számlaszám:
Nem állami intézményfenntartó adó-
száma:
Helyi önkormányzat KSH kódja:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó e-mail címe:

Sorszám OM azonosító
Közoktatási

intézmény neve
Székhelye Alapító okirat kelte

Nem helyi
önkormányzati

intézmény esetén
a mûködési

engedély kiadója

Nem helyi
önkormányzati

intézmény esetén
a mûködési

engedély száma

Telephely száma

Sorszám OM azonosító
Közoktatási

intézmény neve
Székhelye

Eszköz
megnevezése

Fogyasztói ár/darab
Beszerzési
mennyiség

Igényelt támogatás
(saját forrás nélkül,

bruttó összeg)

Márka és
különféle

jellemzõ nélkül,
pl. laptop, PC,

hálózati
nyomtató,
hálózati

fénymásoló
stb.,

Ezer forintra
kerekített
összeg,

a legkisebb
összeg min.

10 000 Ft

Fenntartói összesen: (Ft)

Sorszám OM azonosító
Közoktatási

intézmény neve
Székhelye

Igénylési létszám

Igényelt
támogatás (saját

forrás nélkül,
bruttó összeg)

nappali
rendszerû, ált.
mûveltséget
megalapozó

iskolai
oktatásban részt

vevõ tanuló
(fõ)

óvodás
(fõ)

kollégista
(fõ)

összesen
(fõ)

Fenntartói összesen: (Ft)
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B) Adatlap a pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó közoktatási intézmény támogatási igényének bejelentéséhez

Fenntartó neve:
Képviselõ neve:
Székhely:
Fenntartó típusa:
Számlavezetõ pénzintézet neve:
Számlaszám:
Nem állami intézményfenntartó adó-
száma:
Helyi önkormányzat KSH kódja:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

Sorszám OM azonosító
Közoktatási

Intézmény neve
Székhelye Alapító okirat kelte

Nem helyi
önkormányzati

intézmény esetén
a mûködési

engedély kiadója

Nem helyi
önkormányzati

intézmény esetén
a mûködési

engedély száma

Telephely száma

Sorszám OM azonosító
Közoktatási

Intézmény neve
Székhelye

Eszköz
megnevezése

Fogyasztói ár/darab
Beszerzési
mennyiség

Igényelt támogatás
(saját forrás nélkül,

bruttó összeg)

Márka és
különféle
jellemzõ
nélkül,

pl. laptop, PC,
hálózati

nyomtató,
hálózati

fénymásoló
stb.,

Ezer forintra
kerekített
összeg,

a legkisebb
összeg min.

10 000 Ft

Fenntartói összesen (Ft)

Sorszám OM azonosító
Közoktatási

intézmény neve
Székhelye

Igénylési létszám
Igényelt támogatás
(saját forrás nélkül,

bruttó összeg)

Szakértõi bizottság
(pedagógus-

munkakör, fõ)

Nevelési tanácsadó
(pedagógus-

munkakör, fõ)

összesen
(fõ)

Fenntartói összesen: (Ft)
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C) Szempontsor és pontrendszer közoktatási intézményenként
ca) nevelési-oktatási intézmény

OM azonosító:
Közoktatási intézmény neve:

Szempontok Pontok1

Ha a közoktatási intézmény általános iskolai feladatot kizárólagosan lát el,
akkor az ilyen feladatellátással érintett településenként

4 *ált. iskolai feladatot kizárólago-
san ellátó település száma

Ha részt vesz az általános iskolai kötelezõ feladatellátásban
(csak helyi önkormányzatra vonatkozik)

2

Ha van olyan általános iskolai feladatot ellátó feladatellátási helye, amely
1500 fõ vagy az alatti lakosságszámú településen mûködik, akkor települé-
senként

2*település

Ha van olyan általános iskolai feladatot ellátó feladatellátási helye, amely
a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott mindkét
mutató szempontjából hátrányosnak minõsül, akkor településenként

2*település

Ha van helyi önkormányzattal közoktatási megállapodása általános iskolai
feladatellátásra (nem helyi önkormányzati intézményfenntartóra vonatkozik)

2

Ha OKM miniszterével van közoktatási megállapodása általános iskolai fel-
adatellátás támogatására

1

Ha egységes középiskolai (általános iskolai oktatás mellett legalább 2 kö-
zépfokú iskolai oktatás van) feladatot ellát a közoktatási intézmény

2

Ha egységes iskolai (általános iskolai és gimnáziumi) feladatot ellát a köz-
oktatási intézmény

1

A pedagógusképzést folytató állami felsõoktatási intézményfenntartó köz-
oktatási intézménye gyakorlóintézményként lát el középiskolai, általános is-
kolai feladatot

1*ellátott feladat

A gyermek és az általános mûveltséget megalapozó nappali rendszerû iskolába
járó tanulólétszám ellátott feladatként meghaladja a következõ létszámokat:
általános iskola: 172 fõ és évfolyamonként legalább 1–1 osztály
szakiskola: 56 fõ és legalább 1–1 osztály a 9–10. évfolyamon
spec. szakiskola: 56 fõ és legalább 1–1 osztály a 9–10. évfolyamon
gimnázium: 112 fõ és legalább négy évfolyam (érettségire való felkészítés)
szakközépiskola: 112 fõ és legalább négy évfolyam (érettségire való felkészítés)

1*ellátott feladat

Óvodai fejlesztõ programban vesz részt 1
Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésben vesz részt általános is -
kolások vonatkozásában

2

SNI (kizárólag mozgás, hallás, látás, autista gyermek, tanuló vonatkozásá-
ban) integrált legalább 5 fõ

1

A közoktatásról szóló törvény 121. §-ának (1) bek. 29. pontja alapján kizá -
rólag SNI gyermek, tanuló vonatkozásában lát el iskolai feladatot (kizárólag
szegregált intézmény)

3

Össz pontszám: Egész szám

cb) pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézmény

OM azonosító:
Közoktatási intézmény neve:

Szempontok Pontok2

Iskolai pszichológus megléte a nevelési tanácsadás feladatain belül 1*iskolapszichológus száma (peda-
gógus-munkakörben)

Nevelési tanácsadás kistérségi vagy megyei (fõváros) feladatot lát el 1*kistérség vagy megye száma
Szakértõi és rehabilitációs bizottság kistérségi vagy megyei feladatot lát el 1*kistérség vagy megye száma
Össz pontszám: Egész szám
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D) Nyilatkozat
da) helyi önkormányzati intézményfenntartó számára

Alulírott ...................................................................... polgármester/kgy elnöke/társulási tanács elnöke (a nem kí-
vánt rész törlendõ) nyilatkozom arról, hogy a képviselõ-testület/közgyûlés/társulási tanács/döntéshozó szerv (a nem kí-
vánt rész törlendõ) ............................................. számú határozatával elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlõsé-
gét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv) – a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 105. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – az önkormányzati/többcélú kistérségi társu-
lás intézkedési terv, illetve a fõvárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló
intézkedési tervként.

Kelt: ....................................................
.........................................................................

fenntartó képviselõjének
cégszerû aláírása

db) a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó számára

Alulírott ............................................................, mint ..................... (fenntartó neve) képviselõje nyilatkozom arról,
hogy a fenntartó elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlõ-
ségi intézkedési terv) – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen és a(z) ........................ OM azonosítóval rendelkezõ .................................................................. közokta-
tási intézmény rendelkezik közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja
tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket.

Kelt: .....................................................................
............................................................................

fenntartó képviselõjének
cégszerû aláírása

E) Nyilatkozat
a rendezett munkaügyi kapcsolatokról

Alulírott ................................................... (fenntartó képviselõje) büntetõjogi felelõsségem tudatában ezúton nyilat-
kozom, hogy a(z) ........................................ (OM azonosító) ................................................... (közoktatási intézmény
neve) /támogatási igényben nevesített valamennyi közoktatási intézmény megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
feltételeinek, különösen a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (2) bekezdésében és a 38. §-ának
(1) bekezdésében foglaltaknak.

Kelt: ...........................................
............................................................................

a fenntartó képviselõjének
cégszerû aláírása
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2. melléklet a 21/2010. (V. 13.) OKM rendelethez

Költségvetési év: 2010.
Országos összesítõ az informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére

Régió

Fenntartó összes Elutasított/visszavont igény Elfogadott/továbbított igény

(Az igénylés
évében

finanszírozott
fenntartó száma)

Ebbõl támogatási
igényt benyújtott

Jogcím nélküli

Határidõn túl,
igazolási kérelem
nélkül nyújtott be

igényt

Határidõn belül,
de nem küldött

hiánypótlást

Továbbra sem jó
adatokkal
teljesítette

a hiánypótlást

Egyéb
(visszavont igény)

Ennyi fenntartó kérelmét továbbította
a Kincstár

Igazolási
kérelemmel

Igazolási kérelem
nélküli

Közép-magyarországi Régió
Fõváros
Pest megye
Régió összesen:

Nyugat-dunántúli Régió
Gyõr
Vas
Zala
Régió összesen:

Dél-dunántúli Régió
Baranya
Somogy
Tolna
Régió összesen:

Közép-dunántúli Régió
Fejér
Komárom-Esztergom
Veszprém
Régió összesen:

Észak-magyarországi Régió
Borsod-Abaúj-Zemplén
Heves
Nógrád
Régió összesen:

Észak-alföldi Régió
Hajdú-Bihar
Jász-Nagykun-Szolnok
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Régió összesen:

2130
O

K
T

A
T

Á
S

I
É

S
K

U
L

T
U

R
Á

L
IS

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
19.szám



Régió

Fenntartó összes Elutasított/visszavont igény Elfogadott/továbbított igény

(Az igénylés
évében

finanszírozott
fenntartó száma)

Ebbõl támogatási
igényt benyújtott

Jogcím nélküli

Határidõn túl,
igazolási kérelem
nélkül nyújtott be

igényt

Határidõn belül,
de nem küldött

hiánypótlást

Továbbra sem jó
adatokkal
teljesítette

a hiánypótlást

Egyéb
(visszavont igény)

Ennyi fenntartó kérelmét továbbította
a Kincstár

Igazolási
kérelemmel

Igazolási kérelem
nélküli

Dél-alföldi Régió
Bács-Kiskun
Békés
Csongrád

Régió összesen:
Mindösszesen:

Kelt: ....................................................................

.............................................
cégszerû aláírás
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Megyei összesítõ az informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére

Költségvetési év: 2010.
Megye megnevezése: ...............................................

Sorszám Fenntartó neve
Igényelt támogatás (Ft)

2. § 3. § Összesen

Összesen:

Sorszám Fenntartó neve
Igényelt támogatás (Ft)

2. § 3. § Összesen

Összesen:

Kelt: ....................................................
................................................

cégszerû aláírás

Mellékletek:
Az 1. melléklet alapján benyújtott fenntartói igénylések eredeti példánya, az Igazgatóság megjegyzésével:
1. Továbbított igény, javítás nélkül.
2. Továbbított igény, javítással. (A javításokat az Igazgatóság rávezeti arra a példányra, amit továbbít és aláírással hi-

telesíti a leírtakat.)
Borítékra rá kell írni: „Informatikai eszközök támogatása.”

3. melléklet a 21/2010. (V. 13.) OKM rendelethez

Adatlap az utaláshoz

Önkormányzat

Közoktatási intézmény
Költségvetésrõl szóló törvény
5. melléklet 14. pontja alapján

OM azonosító neve

elnyert intézményi támogatás
(Ft)

elnyert fenntartói
támogatás

Sorszám KSH kód neve 2. § 3. §

Összesen:

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

.............................................
cégszerû aláírás
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4. melléklet a 21/2010. (V. 13.) OKM rendelethez

Adatlap az informatikai eszközök fejlesztésére elnyert támogatás felhasználásáról

Szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás

Fenntartói adatok:

A fenntartó neve:

Képviselõ neve:

Székhely:

Fenntartó típusa:

Számlavezetõ bank neve:

Számlaszám:

Nem állami intézményfenntartó adószáma:

Helyi önkormányzat KSH kódja:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó e-mail címe:

Közoktatási intézmény adatai:

OM azonosítója:

Neve:

Székhelye:

Intézményre fordított összeg felhasználása

Fejlesztés forrásai 2. § 3. §

Elnyert támogatás (Ft) (Ft)

Saját forrás: (Ft) (Ft)

1. 2010. december 31-ig elköltött összeg (Ft) (Ft)

2. 2010. december 31-ig kötelezettségvállalással terhelt összeg (Ft) (Ft)

3. Fel nem használt (visszautalt) összeg (Ft) (Ft)

4. Visszautalás ideje: (év/hó/nap)

5. 1000 Ft alatti fel nem használt összeg (Ft) (Ft)

Felhasználás

Sorszám Eszköz neve
Beszerzési mennyiség

(db)
Ár (Ft)

1. Támogatás összesen: 0

2. Saját forrás összege:

Saját forrás %-ban: 0,00%

Összköltsége (1.+2. sor összesen): 0
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Számlaösszesítõ

Számla sorszáma Számla kibocsátója
Kiállítás dátuma

(éééé.hh.nn.)

Számla
tárgya/megnevezése

(feladat, beszerzett eszköz,
szolgáltatás megnevezése)

Számla szerinti tétel nettó
értéke
(Ft)

Számla szerinti tétel bruttó
értéke
(Ft)

Összesen: 0 0

A fenntartó az aláírásával felelõsséget vállal arra, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

P. H.
...............................................................................

fenntartó/jogelõd fenntartó3

képviselõjének cégszerû aláírása

Az adatlaphoz másolatban, fenntartó által hitelesítetten, két példányban csatolni kell a kötelezettségvállalásról szóló
bizonylatot, a számlamásolatot, hozzáfûzve a kifizetést igazoló dokumentumot.

A számlára rá kell írni: Felhasználva a 21/2010-es OKM rendelethez.
Az elektronikusan kitöltött, lezárt és kinyomtatott adatlapot a fenntartó törvényes képviselõje cégszerûen aláírja, majd

egy eredeti és egy másolati példányban meg kell küldeni az OKM Támogatáskezelõ (postacím: 1055 Budapest, Bihari
János u. 5.) részére.

Borítékra rá kell írni: „Informatikai eszközök támogatásának elszámolása.”

1 A táblázatba kizárólag egész számot, míg a nem értelmezhetõ mezõkbe nullát kell írni.
2 A táblázatba kizárólag egész számot, míg a nem értelmezhetõ mezõkbe nullát kell írni.
3 A megfelelõ aláhúzása

5. melléklet a 21/2010. (V. 13.) OKM rendelethez

Költségvetési év: 2010.
Megye megnevezése:
Fenntartó típusa 1. § alapján:

Megyei összesítõ a pénzügyi teljesítésrõl

Sorszám Fenntartó neve
Kiutalt támogatás (Ft) Elszámolt támogatás (Ft) Visszafizetésre kötelezett összeg (Ft)

2. § 3. § 2. § 3. § 2. § 3. §

Összesen:

Kelt: .......................................................
.....................................................

cégszerû aláírás
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Az oktatási és kulturális miniszter 22/2010. (V. 13.)
OKM rendelete

a 2010/2011. tanév rendjérõl, valamint egyes oktatási
jogszabályok módosításáról

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §
(1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyar Köztársaság
2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény
5. számú mellékletének 12. és 17. pontjában foglalt felha-
talmazás alapján az oktatási és kulturális miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – az önkor-
mányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti
feladatkörében eljáró önkormányzati miniszter egyetérté-
sével, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti
feladatkörében eljáró pénzügyminiszter, valamint a szoci-
ális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontja szerinti
feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszter vé-
leményének kikérésével – a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
a) fenntartóra való tekintet nélkül
aa) az általános iskolákra,
ab) a szakiskolákra,
ac) a gimnáziumokra, a szakközépiskolákra (a további-

akban együtt: középiskola),
ad) az alapfokú mûvészetoktatási intézményekre,
ae) a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekre

[a továbbiakban az aa)–ae) pont alattiak együtt: iskola],
af) a diákotthonokra és kollégiumokra (a továbbiakban:

kollégium),
ag) a többcélú intézményekre [a továbbiakban

az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény];
b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal);
c) a tanulókra és az iskolákba jelentkezõkre;
d) a pedagógusokra;
e) a nevelõ és oktató munkát végzõ más szakemberekre

és a nem pedagógus-munkakört betöltõkre;
f) a tanulók és jelentkezõk szüleire, gyámjára (a továb-

biakban együtt: szülõ).

2. A tanév, a szorgalmi idõ (tanítási év)

2. §

(1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tan-
év, ezen belül a szorgalmi idõ, tanítási év keretei között
kell megszervezni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik,
a 2010/2011. tanévben a szorgalmi idõ elsõ tanítási napja
2010. szeptem- ber 1. (szerda) és utolsó tanítási napja
2011. június 15. (szerda). A tanítási napok száma – ha
e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanhárom
nap. A nappali oktatás munkarendje szerint mûködõ kö-
zépiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma
száznyolcvankettõ nap.

(3) Az iskola utolsó, befejezõ évfolyamán az utolsó ta-
nítási nap

a) középiskolákban és a szakiskolákban – a b)–c) pont-
ban meghatározott kivétellel – 2011. április 29.,

b) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fenntar-
tásában lévõ szakközépiskolákban 2011. május 27.,
a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévõ szakkép-
zõ iskolában 2011. június 3.,

c) szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél, két és
fél éves képzésben tanulók részére 2011. január 14.

(4) A tanítási év (szorgalmi idõ) lezárásának, a tanuló
minõsítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem aka-
dálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése
miatt kiesõ tanítási napokat a 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 52. §
(16) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja tel-
jes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondos-
kodik az elmaradt tananyag 2011/2012. tanítási évben tör-
ténõ feldolgozásáról.

3. §

(1) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben és
a felnõttoktatásban a szorgalmi idõ elsõ és utolsó napját –
a szor- galmi idõ elsõ és utolsó hetének keretében –
az igazgató határozza meg.

(2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés
a szakképzõ iskola elsõ szakképzési évfolyamán február
elsõ hetében is megkezdhetõ. A szorgalmi idõ elsõ és utol-
só napját az iskola igazgatója állapítja meg úgy, hogy a ta-
nítási napok száma a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfeleljen.

(3) A szorgalmi idõ elsõ féléve 2011. január 14-ig tart.
Az iskolák 2011. január 21-ig értesítik a tanulókat, kiskorú
tanuló esetén a szülõket az elsõ félévben elért tanulmányi
eredményekrõl. Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott
esetben az elsõ félév utolsó napját az igazgató állapítja
meg. Az értesítést ettõl a naptól számított öt munkanapon
belül kell megküldeni.

(4) Az elsõ és a második félév (a szorgalmi idõ utolsó
napja) lezárását követõ tizenhárom munkanapon belül
az iskoláknak nevelõtestületi értekezleten el kell végezni-
ük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékony-
ságának vizsgá- latát. A nevelõtestületi értekezletrõl ké-
szített jegyzõkönyvet meg kell küldeni – tájékoztatás cél-
jából – az iskolaszéknek és a fenntartónak.
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3. Tanítási szünet a szorgalmi idõben, a tanítás
nélküli munkanapok

4. §

A szorgalmi idõ alatt a nevelõtestület a tanév helyi rend-
jében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolá-
ban öt, a nappali oktatás munkarendje szerint mûködõ kö-
zépiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás nél-
küli munkanapként használhat fel, amelybõl egy tanítás
nélküli munkanap programjáról a nevelõtestület vélemé-
nyének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult
dönteni.

5. §

(1) Az õszi szünet 2010. november 2-tõl november 5-ig
tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap október 29. (pén-
tek), a szünet utáni elsõ tanítási nap november 8. (hétfõ).

(2) A téli szünet 2010. december 22-tõl 2011. január
2-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2010. december
21. (kedd), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2011. január 3.
(hétfõ).

(3) A tavaszi szünet 2011. április 21-tõl április 26-ig
tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda),
a szünet utáni elsõ tanítási nap április 27. (szerda).

(4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott
szünetek mellett – a szorgalmi idõ kezdõ és befejezõ nap-
jának változatlanul hagyásával – más idõpontban is adhat
a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdõ és befe-
jezõ napját módosíthatja, ha a – közoktatásról szóló tör-
vény 52. § (16) bekezdésben meghatározottak megtartásá-
val – heti pihenõnapon tartott tanítási nappal ehhez a szük-
séges feltételeket megteremti.

(5) A nemzeti és etnikai kisebbségi oktatásban részt ve-
võ iskolák az (1)–(3) bekezdésben meghatározott idõpon-
toktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatáro-
zottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt
a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyo-
mányai indokolják.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek nap-
jain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség
esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletérõl. A fel-
ügyelet megszervezésérõl több iskola közösen is gondos-
kodhat.

4. A vizsgák rendje

6. §

(1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakközépisko-
lai és a szakiskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben
foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben
a szorgalmi idõ utolsó három hetében lehet vizsgát szer-
vezni. A vizsga idõpontját az iskola igazgatója határozza
meg.

(3) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 18/C–18/D. §-ban
meg- határozott, a körzetközponti jegyzõk számára elõírt
feladatokat a középiskola székhelyén történõ vizsgaszerve-
zés esetén a székhely szerinti, a középiskola telephelyén tör-
ténõ vizsgaszervezés esetén a telephely szerinti illetékes
körzetközponti jegyzõ látja el.

5. A felvételi eljárás és a beiratkozás

7. §

A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának
ütemezését a 3. melléklet tartalmazza.

6. A tanulmányi versenyek

8. §

(1) A 2. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi
versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) hirdet meg
az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül
anyagilag és szakmailag támogat.

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat
a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanuló-
kat.

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplõ tanulmányi
versenyre, továbbá diákolimpiára történõ felkészítést ak-
kor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, is-
kolaszék hiányában az iskolai szülõi szervezet és az isko-
lai diákönkor- mányzat egyetért.

(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében
az (1) és (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel
kell alkal- mazni, hogy a szakképesítésért felelõs miniszter
az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó
felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ
Hivatalos Értesítõben történõ megjelentetésérõl 2010. ok-
tóber 29-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívás-
nak az OKM honlapján való közzétételérõl.

7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenõrzés
elrendelése

9. §

(1) A közoktatásról szóló törvény 99. § (4)–(5) bekezdé-
se alapján a 2010/2011. tanévben országos mérés, értéke-
lés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és a mate-
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matikai alapkészségek fejlõdését a negyedik, a hatodik,
a nyolca- dik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra
kiterjedõen.

(2) A közoktatásról szóló törvény 95. § (1) bekezdés
p) pontja alapján a 2010/2011. tanévben országos mérés,
értékelés keretében kell elvégezni a kisebbségi nyelvisme-
ret alapozó mérését a kétnyelvû és anyanyelvû nemzetisé-
gi iskolák negyedik évfolyamán. A hatodik, nyolcadik és
tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgála-
tához szükséges mérõeszközt az adott kisebbség nyelvén
is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban,
ahol a matematika tantárgyat az adott kisebbség nyelvén
oktatják.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott méréseket,
értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértõi
név- jegyzékben szereplõ szakértõk bevonásával 2011.
május 25-én. A mérés napja tanítási napnak minõsül, me-
lyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesí-
tenek. További kötelezõ tanórai foglalkozás számukra
nem szervezhetõ. A méréshez szükséges adatokat az érin-
tett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2010.
november 26-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott
módon.

(4) A Hivatal 2012. február 28-ig országos, intézményi
és fenntartói szintû elemzéseket készít, majd megküldi az
intézményi szintû elemzéseket az intézmények vezetõi-
nek, az intézményi és a fenntartói szintû elemzéseket
a fenntartóknak, az országos elemzést pedig az OKM-nek.
Az OKM az országos elemzést – tájékoztatás céljából –
megküldi a Közoktatás-politikai Tanácsnak és az Orszá-
gos Köznevelési Tanácsnak, továbbá azt 2012. május
31-ig a honlapján nyilvánosságra hozza.

(5) A tanuló eltérõ ütemû fejlõdésébõl, fejlesztési
szükségleteibõl fakadó egyéni hátrányok csökkentése,
továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és ki-
bontakoztatása érdekében az általános iskolák 2010. ok-
tóber 15-ig felmérik azon elsõ évfolyamos tanulóik körét,
akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szer-
zett tapaszta- latok alapján az alapkészségek fejlesztését
hangsúlyosabban kell a késõbbiekben támogatni, és ezért
az osztálytanító indokoltnak látja az azt elõsegítõ peda-
gógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus
fejlõdésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók
2010. október 31-ig – a Hivatal által közzétett forma-
nyomtatvány alkalmazá- sával – jelentik a Hivatal regio-
nális igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát.
Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az isko-
láknak a kiválasztott tanulókkal 2010. december 10-ig
kell elvégezniük.

(6) 2011. március 1. és május 31. között szakmai ellen-
õrzés keretében kell elvégezni a kisebbségi nyelv és népis-
meret oktatásának vizsgálatát a nemzetiségi nyelvoktató
iskolákban. A szakmai ellenõrzést a Hivatal szervezi meg
az Országos szakértõi névjegyzéken szereplõ szakértõk
bevonásával.

8. Az országos mérés, értékelés alapján
meghatározott tanulói képességszint-határok

10. §

A közoktatásról szóló törvény 99. § (7) bekezdése sze-
rint meghatározott minimumot – képességszintet –
a 4. melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet
a) 6. § (3) bekezdése és 15. § (2) bekezdése 2010. szep-

tember 2-án,
b) 15. § (3) bekezdése 2011. június 1-jén,
c) 15. § (4) bekezdése 2011. szeptember 1-jén
lép hatályba.

12. §

(1) A 2009/2010. tanév rendjérõl szóló 24/2009.
(V. 25.) OKM rendelet (a továbbiakban: OKM rendelet)
a következõ 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § A tanítási év (szorgalmi idõ) lezárásának, a ta-
nuló minõsítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem
akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrende-
lése miatt kiesõ tanítási napokat a 1993. évi LXXIX. tör-
vény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 52. §
(16) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja tel-
jes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondos-
kodik az elmaradt tananyag 2010/2011. tanítási évben tör-
ténõ feldolgozásáról.”

(2) Az OKM rendelet 4. § (4) bekezdésében a „közokta-
tásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:
közoktatásról szóló törvény)” szövegrész helyébe a „köz-
oktatásról szóló törvény” szövegrész lép.

(3) Az OKM rendelet 4. számú melléklet A) A körzet-
központi jegyzõk feladatai az írásbeli érettségi vizsgák fel-
adatlapjainak elosztásában alcím 4. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„4. A minõsítéssel védett feladatlapokat tartalmazó cso-
magok és a csomagokat tartalmazó dobozok õrzése, nyil-
ván- tartása és átadása a körzetközponti jegyzõnél az egyes
állami vizsgák megszervezése során keletkezõ „Korláto-
zott terjesztésû” minõsítési szintû minõsített adatra vonat-
kozó rendelkezések, továbbá jelen rendelet rendelkezései
és az oktatási és kulturális miniszter vagy a Hivatal – a mi-
niszter által írásban átruházott hatáskörben eljáró – vezetõ-
jének külön rendelkezése szerint történik.”
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13. §

(1) A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: Rende-
let) 8. §-a a következõ (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A nevelési-oktatási intézmények – tevékenységük-
höz kapcsolódóan – a 10. számú mellékletben meghatáro-
zott adatokat (különös közzétételi lista) közzéteszik. E be-
kezdés alkalmazásában közzététel a meghatározott ada-
toknak internetes honlapon, digitális formában, bárki szá-
mára, személyazonosításra alkalmatlan formában, korláto-
zástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásol-
ható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimá-
solás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmente-
sen történõ hozzáférhetõvé tétele. Ha a nevelési-oktatási
intézmény nem rendelkezik internetes honlappal, az adato-
kat a helyben szokásos módon teszi közzé.

(7) A különös közzétételi listát szükség szerint, de leg-
alább nevelési évenként, illetve tanévenként felül kell
vizsgálni.”

(2) A Rendelet 4. számú melléklet A tanügyi nyilvántar-
tások vezetése alcím 11. b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„b) Névváltozás esetén – a volt tanuló kérelmére, az en-
gedélyezõ okirat alapján – a megváltozott nevet a törzslap-
ra be kell jegyezni, és az eredeti iskolai bizonyítványról –
beleértve az érettségi vizsgáról és a szakmai vizsgáról kiál-
lított bizonyítványt is – bizonyítvány-másodlatot kell ki-
adni. Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni vagy
– ha tulajdonosa kéri – az „ÉRVÉNYTELEN” felirattal,
vagy iratlyukasztóval történõ kilyukasztással érvénytele-
nítni kell és vissza kell adni a tulajdonosának.”

(3) A Rendelet 4. számú melléklet A tanügyi nyilvántar-
tások vezetése alcím a következõ 11. d) ponttal egészül ki:

„11. d) A bizonyítvány-másodlatnak – szöveghûen –
tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található min-
den adatot és bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti
bizonyítványt kiállító iskola, illetve jogutódja, jogutód
nélkül megszûnt iskola esetén az végzi, akinél a megszûnt
iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító
szerv). A bizonyítvány-másodlaton záradék formájában
fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az okát, továbbá
a kiállító szerv hivatalos nevét, címét, a kiadás napját, va-
lamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetõ-
jének (vagy meg- bízottjának) aláírásával és körbélyegzõ-
jének lenyomatával. Bizonyítvány-másodlat kiadása ese-
tén

da) a törzslapon fel kell tüntetni – a kiadott másodlat ik-
tatószámát és a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bi-
zonyítványt megsemmisítették, illetve érvénytelenné nyil-
vánították,

db) amennyiben az eredeti érettségi bizonyítvány,
szakképesítõ bizonyítvány szerepel a Hivatal, illetõleg
a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet által ve-
zetett központi nyilvántartásban, az eredeti bizonyítvány
megsemmi- sítésérõl, érvénytelenné nyilvánításáról és

a másodlat kiadásáról a központi nyilvántartás vezetõjét
értesíteni kell.”

14. §

(1) Az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések és
az integrációs rendszerben részt vevõ intézményekben
dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2010. (I. 29.)
OKM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 15. §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A nem állami, nem helyi önkormányzati intéz-
ményfenntartó részére megítélt támogatást a finanszírozá-
si adatok ismeretében a Kincstár a költségvetési törvény
XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport „Közokta-
tási humán- szolgáltatás és kiegészítõ támogatás” elõ-
irányzat terhére a 2010. szeptember havi normatíva-kiuta-
lással együtt folyósítja.”

(2) A miniszteri rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(3) A támogatás folyósításáról a költségvetési törvény
5. számú melléklet 17. pont a) alpontja szerinti forrás ter-
hére az elsõ részlet esetében a szeptember havi nettó finan-
szírozás keretében, majd havonta egyenlõ részletben
az önkormányzati miniszter, a nem állami, nem helyi ön-
kormányzati fenntartó esetében a költségvetési törvény
XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport „Közokta-
tási humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás” elõirány-
zat terhére, a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézményfenntartó esetében a költségvetési
törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport
„Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirányzat ter-
hére a miniszter utalványozása alapján a Kincstár
intézkedik.”

15. §

(1) Hatályát veszti a Rendelet 39/A. § (1)–(4) bekezdése
és a 4. számú melléklet 11. c) pontjában „az a)–b) pontban
meghatározottak szerint” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az OKM rendelet 1–2. §-a, 3–7. §-a,
8. § (1)–(3) és (5)–(7) bekezdése, 9. §-a, 10. § (2)–(3) be-
kezdése és 1–5. számú melléklete.

(3) Hatályát veszti az OKM rendelet 8. § (4) bekezdése.
(4) Hatályát veszti az OKM rendelet.

16. §

(1) 2011. szeptember 2-án hatályát veszti a 12–15. §.
(2) Ez a § az (1) bekezdésben meghatározott napot kö-

vetõ napon veszti hatályát.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. melléklet a 22/2010. (V. 13.) OKM rendelethez

I. Érettségi vizsgaidõszakok, vizsganapok

1. A 2010. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák

A B C

Emelt szintû írásbeli érettségi vizsga Középszintû írásbeli érettségi vizsga Idõpont

1. nemzetiségi nyelv és irodalom, nemze-
tiségi nyelv

nemzetiségi nyelv és irodalom, nemze-
tiségi nyelv

október 15., 8.00

2. magyar nyelv és irodalom, magyar
mint idegen nyelv

magyar nyelv és irodalom, magyar
mint idegen nyelv

október 18., 8.00

3. rajz és vizuális kultúra, szakmai elõké-
szítõ tárgyak

rajz és vizuális kultúra, szakmai elõké-
szítõ tárgyak

október 18., 14.00

4. matematika matematika október 19., 8.00
5. földrajz földrajz október 19., 14.00
6. történelem történelem október 20., 8.00
7. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv október 20., 14.00
8. angol nyelv angol nyelv október 21., 8.00
9. filozófia, nemzetiségi népismeret, cél-

nyelvi civilizáció
filozófia október 21., 14.00

10. informatika informatika október 22., 8.00
11. orosz nyelv, egyéb nyelvek orosz nyelv, egyéb nyelvek október 22., 14.00
12. német nyelv német nyelv október 25., 8.00
13. mozgóképkultúra és médiaismeret, drá-

ma, hittan, bibliaismeret – Hit Gyüle-
kezete

mozgóképkultúra és médiaismeret, drá-
ma

október 25., 14.00

14. olasz nyelv olasz nyelv október 26., 8.00
15. kémia, egyéb központi követelmények-

re épülõ vizsgatárgyak
kémia, egyéb központi követelmények-
re épülõ vagy egyedileg akkreditált
vizsgatárgyak

október 26., 14.00

16. spanyol nyelv spanyol nyelv október 27., 8.00
17. biológia; emberismeret és etika; ember-

és társadalomismeret, etika; társada-
lomismeret

biológia október 27., 14.00

18. francia nyelv francia nyelv október 28., 8.00
19. fizika, mûvészeti tárgyak, ének-zene fizika, mûvészeti tárgyak, ének-zene október 28., 14.00

2. A 2010. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák

A B C

Emelt szintû szóbeli érettségi vizsga Középszintû szóbeli érettségi vizsga Idõpont

1. szóbeli vizsgák – november 10–15.
2. – szóbeli vizsgák november 18–26.

3. A 2011. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A B C

Emelt szintû írásbeli érettségi vizsga Középszintû érettségi írásbeli vizsga Idõpont

1. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar
mint idegen nyelv

május 2., 8.00

2. matematika matematika május 3., 8.00
3. történelem történelem május 4., 8.00
4. angol nyelv angol nyelv május 5., 8.00
5. német nyelv német nyelv május 6., 8.00
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A B C

6. nemzetiségi nyelv és irodalom, nemze-
tiségi nyelv

nemzetiségi nyelv és irodalom, nemze-
tiségi nyelv

május 9., 8.00

7. informatika – május 10., 8.00
8. latin nyelv latin nyelv, héber nyelv május 10., 14.00
9. biológia biológia május 11., 8.00

10. társadalomismeret – május 11., 14.00
11. kémia kémia május 12., 8.00
12. földrajz földrajz május 12., 14.00
13. szakmai elõkészítõ tárgyak szakmai elõkészítõ tárgyak május 13., 8.00
14. – informatika május 16., 8.00
15. – mûvészeti tárgyak, ének-zene május 16., 14.00
16. fizika fizika május 17., 8.00
17. – rajz és vizuális kultúra május 17., 14.00
18. francia nyelv francia nyelv május 18., 8.00
19. – filozófia május 18., 14.00
20. olasz nyelv olasz nyelv május 19., 8.00
21. – mozgóképkultúra és médiaismeret, drá-

ma
május 19., 14.00

22. spanyol nyelv spanyol nyelv május 20., 8.00
23. orosz nyelv, román nyelv, beás nyelv,

lovári nyelv, horvát nyelv, szerb nyelv,
szlovák nyelv

orosz nyelv, egyéb nyelvek május 23., 8.00

24. egyéb központi követelményekre épülõ
vizsgatárgyak

egyéb központi követelményekre épülõ
és egyedileg akkreditált vizsgatárgyak

május 23., 14.00

4. A 2011. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

A B C

Emelt szintû szóbeli érettségi vizsga Középszintû szóbeli érettségi vizsga Idõpont

1. szóbeli vizsgák – június 2–8.
2. – szóbeli vizsgák június 14–28.

II. Szakmai vizsgaidõszakok, vizsganapok

1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakor-
lati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét – a 2–5. és a 7. pontban megha-
tározottak kivételével – az alábbi idõben kell megszervezni:

a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív, vizsgatevékenység: 2010. október 4–5–6–7–8. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2010. október
b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív, vizsgatevékenység: 2011. február 1–2–3–4. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2011. február–március
c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív, vizsgatevékenység: 2011. május 16–17–18–19–20. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2011. június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2011. május–június
2. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szakképesítések

szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidõpontjai: 2011. január 19. és június 6.
3. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium irányítása alá tartozó, iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szakké-

pesítések írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgaidõpontjai:
a) írásbeli: 2010. szeptember 23. 10.00
szóbeli és gyakorlati: 2010. október 11–15.
b) írásbeli: 2011. január 5. 10.00
szóbeli és gyakorlati: 2011. január 17–21.
c) írásbeli: 2011. május 30.
szóbeli és gyakorlati: 2011. június 6–17.
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4. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi körébe tartozó, iskolarendszerû szakképzésben
oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgaidõpontjai:

a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2010. október 4–5. 14.00
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2010. október 4–27.
b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2011. február 1–2. 8.00
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2011. február 1–25.
c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2011. május 16–18. 8.00
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2011. május 18– június 25.
5. A vizsgaidõszak meghatározásánál a felsõfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsõoktatási intézmé-

nyek vizsgarendjét.
6. Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli, vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeknek szakké-

pe- sítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidõpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját
a szakképesítésekért felelõs miniszter közleményben teszi közzé.

7. A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége
2011. május 27-én is megszervezhetõ (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizs-
gát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra esõ idõpontjai
nem teszik lehetõvé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidõpontok egybeesésérõl, a pótnap igénybevételének
szükségességérõl a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejûleg értesíti a szak-
képesítésért felelõs minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt.

2. melléklet a 22/2010. (V. 13.) OKM rendelethez

I. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek

Magyar irodalom
Magyar nyelv
Matematika I. kategória
Matematika II. kategória
Matematika III. kategória
Történelem
Angol nyelv I. kategória
Angol nyelv II. kategória
Francia nyelv I. kategória
Francia nyelv II. kategória
Latin nyelv
Német nyelv I. kategória
Német nyelv II. kategória
Olasz nyelv I. kategória
Olasz nyelv II. kategória
Orosz nyelv
Spanyol nyelv I. kategória
Spanyol nyelv II. kategória
Biológia I. kategória
Biológia II. kategória
Filozófia
Fizika I. kategória
Fizika II. kategória
Földrajz
Informatika I. kategória
Informatika II. kategória
Kémia I. kategória
Kémia II. kategória
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Mûvészettörténet
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Rajz és vizuális kultúra
Dráma
Horvát nyelv és irodalom
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Román nyelv és irodalom
Szerb nyelv és irodalom
Szlovák nyelv és irodalom
Szlovén nemzetiségi nyelv

II. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára

Cigány népismeret
Horvát nyelv
Horvát népismeret
Görög nyelv
Görög népismeret
Német nemzetiségi nyelv
Nemzetiségi német népismeret
Román nyelv
Román népismeret
Szerb nyelv
Szerb népismeret
Szlovák nyelv
Szlovák népismeret
Szlovén nyelv
Szlovén népismeret

Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyek

Versenyek az alapfokú mûvészetoktatási intézmények tanulói részére

A

1. IV. Országos Szaxofonverseny
2. XIII. Országos Koncz János Hegedûverseny
3. VII. Országos verseny a továbbképzõ évfolyamokra járó tanulók számára
4. XIII. Országos Ütõhangszeres Kamaraverseny
5. X. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési verseny
6. VI. Országos Népzenei Verseny
7. VIII. Országos Fuvola-duó Verseny
8. VII. Országos Ádám Jenõ Dalverseny
9. VII. Országos Zenekari Verseny

10. IV. Országos Drámajáték – Színjátékverseny
11. IV. Országos Klasszikus Balettverseny
12. III. Országos Makett-, Papírtárgykészítõ-, Fatárgykészítõ-, Fémmûves Verseny
13. III. Országos Kézmûves Verseny
14. III. Országos Néptánc Verseny

Versenyek a mûvészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére

A

1. XIV. Országos Hegedûverseny
2. VI. Országos Kamarazene Verseny
3. V. Országos Zeneszerzés-verseny
4. XI. Országos Kodály Zoltán Szolfézs, Párosének és Népdaléneklési Verseny
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A

5. IV. Országos Brácsa- és Nagybõgõverseny
6. XI. Országos Starker János Gordonkaverseny
7. IV. Országos Csembaló- és Blockflöteverseny
8. XX. Országos Rajzverseny
9. XIV. Országos Népmûvészeti Verseny

10. XIV. Országos Mintázásverseny

III. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Sajátos nevelési igényû tanulók tanulmányi versenyei

Hallássérült tanulók XXV. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye
Hallássérültek XXIX. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XXXVI. országos komplex

tanulmányi versenye
XXVII. Koncz Dezsõ országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó álta-

lános iskolák diákjai számára

Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei

„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos tanulók számára
„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára
„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny

3. melléklet a 22/2010. (V. 13.) OKM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
8. számú mellékletében meghatározott középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése

a 2010/2011. tanévben

A B

Határidõk Feladatok

1. 2010. 09. 17. Az OKM pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany
János Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos
Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába
történõ jelentkezésrõl.

2. 2010. 09. 30. Az OKM a minisztérium honlapján közlemény formájában nyilvános-
ságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási
formáját.

3. 2010. 10. 15. A középfokú iskolák az OKM által közzétett közleményben foglaltak
szerint meghatározzák tanulmányi területeik belsõ kódjait és elektroni-
kus formában (fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír
alapú megerõsítéssel) megküldik a Felvételi Központnak.

4. 2010. 10. 31. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra
hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé
kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. A 6 és 8 évfolya-
mos gimnáziumok az írásbeli felvételi megrendezéséhez elõírt fenntar-
tói hozzájárulásokat megküldik a Hivatalnak.
Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat
a felvételi eljárás rendjérõl.
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A B

Határidõk Feladatok

5. 2010. 11. 19. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit
szervezõ gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára
írásbeli felvételit szervezõ középfokú intézmények jegyzékét.

6. 2010. 12. 10. A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint
szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervezõ – a Hátrányos
Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történõ
pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

7. 2010. 12. 10. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramjára történõ pályázatok benyújtása.

8. 2010. 12. 15. Az egységes írásbeli vizsgát szervezõ intézmények eddig az idõpontig
jelentik a Hivatalnak a hozzájuk az írásbeli vizsgákra jelentkezettek
alapján a feladatlap-igényüket.

9. 2011. 01. 21. Az általános felvételi eljárás kezdete.

10. 2011. 01. 21. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba
jelentkezõkkel.

11. 2011. 01. 21., 14.00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimná-
ziumokban.

12. 2011. 01. 22., 10.00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos általános
tantervû képzésre és a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehet-
séggondozó Programjába jelentkezõk számára az érintett középfokú in-
tézményekben.

13. 2011. 01. 27., 14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban,
továbbá a kilencedik évfolyamos általános tantervû képzésre, valamint
a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program-
jába jelentkezõk számára azoknak, akik az elõzõ írásbelin alapos ok mi-
att nem tudtak részt venni.

14. 2011. 01. 28. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba
jelentkezõ, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

15. 2011. 01. 29., 10.00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik valamint a hetedik év-
folyamos tehetséggondozó képzésre jelentkezõk számára az érintett kö-
zépiskolákban.

16. 2011. 01. 31. A fõjegyzõ megküldi az általános iskolának a kötelezõ felvételi felada-
tot ellátó középfokú iskola nevét és címét.

17. 2011. 02. 01. Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédel-
mi Minisztérium által fenntartott iskolákba.

18. 2011. 02. 03., 14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik valamint a hetedik évfolya-
mos tehetséggondozó képzésre jelentkezõk számára azoknak, akik
az elõzõ írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

19. 2011. 02. 10. Az egységes írásbelit szervezõ középfokú intézmények értesítik az írás-
beli eredményérõl a tanulókat.

20. 2011. 02. 10. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramjában részt vevõ intézmények a programra benyújtott pályázatok
eredményérõl – egymás egyidejû elõzetes értesítésével és az Oktatásku-
tató és Fejlesztõ Intézet Arany János Programirodájának bevonásával –
értesítik az érdekelt szülõket, tanulókat és általános iskolákat.
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A B

Határidõk Feladatok

21. 2011. 02. 18. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfo -
kú iskoláknak, a tanulói adatlapok elsõ példányát pedig a Felvételi
Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történõ jelentkezésrõl
a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnázium-
nak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

22. 2011. 02. 21.–03. 11. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

23. 2011. 03. 16. A középfokú iskola eddig az idõpontig nyilvánosságra hozza az ideigle -
nes felvételi jegyzéket.

24. 2011. 03. 17–18. A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége az általános iskolában.

25. 2011. 03. 21. Az általános iskola eddig az idõpontig elzárva õrzi az eredeti, korábban
beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adat -
lapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.

26. 2011. 03. 25. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú is-
koláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

27. 2011. 04. 04. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti
az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort.

28. 2011. 04. 07. A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor,
felvehetõ létszám, a biztosan fel nem veendõk listája) megküldi a Fel-
vételi Központnak (elektronikus úton és írásban).

29. 2011. 04. 18. A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett
igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések
és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú is -
koláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

30. 2011. 04. 27. A felvételt hirdetõ középfokú iskolák megküldik a felvételrõl vagy
az elutasításról szóló értesítést a jelentkezõknek és az általános iskolák -
nak.

31. 2011. 05. 02–13. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás
keretében a felvehetõ létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

32. 2011. 05. 02.–08. 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

33. 2011. 05. 17. A 2011. 05. 13-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdetõ is-
kola igazgatója dönt a felvételi kérelmekrõl.

34. 2011. 05. 27. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezé-
se a fenntartónál.

35. 2011. 06. 15. Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános
iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartóz -
kodási helye) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjének.

36. 2011. 06. 27–29. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatá -
rozott idõben.

37. 2011. 08. 01–05. Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképzõ is-
kolába.

38. 2011. 08. 08–26. Beiratkozás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott
rendészeti szakközépiskolákba.

39. 2011. 08. 23–24. A tanköteles tanulók beíratása a kötelezõ felvételt biztosító iskolába (az
iskola által meghatározott idõben).

40. 2011. 09. 01. A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelezõ felvételt
biztosító iskola értesíti az illetékes jegyzõt.
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4. melléklet a 22/2010. (V. 13.) OKM rendelethez

A 2008/2009. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói
képességszint-határok

A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok skáláján
(A képességszintek határértékeire esõ képességpont esetén a tanuló teljesítményét a magasabb képességszintbe kell

sorolni.)

6. évfolyam, matematika
– 1. alatti szint: 397,5-ig
– 1. szint: 397,5–486,5
– 2. szint: 486,5–575,5
– 3. szint: 575,5–664,5
– 4. szint: 664,5-tõl.

6. évfolyam, szövegértés
– 1. alatti szint: 336-ig
– 1. szint: 336–426
– 2. szint: 426–516
– 3. szint: 516–606
– 4. szint: 606-tól.

8. évfolyam, matematika
– 1. alatti szint: 389-ig
– 1. szint: 389–471
– 2. szint: 471–553
– 3. szint: 553–635
– 4. szint: 635-tõl.

8. évfolyam, szövegértés
– 1. alatti szint: 340-ig
– 1. szint: 340–435
– 2. szint: 435–530
– 3. szint: 530–625
– 4. szint: 625-tõl.

10. évfolyam, matematika
– 1. alatti szint: 357,5-ig
– 1. szint: 357,5–452,5
– 2. szint: 452,5–547,5
– 3. szint: 547,5–642,5
– 4. szint: 642,5-tõl.

10. évfolyam, szövegértés
– 1. alatti szint: 345-ig
– 1. szint: 345–445
– 2. szint: 445–545
– 3. szint: 545–645
– 4. szint: 645-tõl.
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Az oktatási és kulturális miniszter 23/2010. (V. 13.)
OKM rendelete

a szerzõi és a szomszédos jogok közös kezelését végzõ
egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló
16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet módosításáról

A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. §
(6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az igaz-
ságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekez-
dés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igaz-
ságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben, a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésé-
vel – az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

A szerzõi és a szomszédos jogok közös kezelését végzõ
egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999.
(XI. 18.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartása
a következõ adatokat tartalmazza:

a) a közös jogkezelést végzõ egyesület nevét,
b) a közös jogkezelésbe tartozó jogok megjelölését,
c) a közös jogkezelõ szervezet által ellátott közös jog-

kezelési tevékenységet, az Szjt.-ben foglalt rendelkezé-
sekre történõ hivatkozással,

d) a közös jogkezeléssel érintett jogosulti csoportot.”

2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) Az egyesületnek a közös jogkezelõ szervezetek

nyilvántartásába történõ felvételére irányuló kérelmében
meg kell jelölni:

a) az Szjt. alapján gyakorolni tervezett közös jogkeze-
lési tevékenységet,

b) ha a közös jogkezelést az Szjt. nem írja elõ, a kére-
lemben meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek mi-
att a közösen kezelni kívánt jogot a jogosultak nem tudják
vagy nem kívánják egyedileg gyakorolni,

c) a közös jogkezeléssel érintett jogosulti csoportot,
d) ha a kérelemben meghatározott jogosulti csoport

megnevezése az Szjt.-ben használt megjelölésektõl eltér,
annak részletes indokait.

(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott kö-
zös jogkezelési tevékenységgel érintett vagyoni joghoz
kapcsolódóan meg kell jelölni az egyes tevékenységeket
az alábbiak szerint:

a) engedélyezés,
b) díjazás iránti igény érvényesítése,

c) jogérvényesítés,
d) a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatai-

nak kezelése,
e) a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint

mûveik, illetve teljesítményeik adatainak kezelése,
f) jogdíjak felosztása,
g) a jogdíjak felosztás nélküli átadása az érintett jogo-

sultak közös jogkezelõ szervezetének.
(3) Az Szjt. 88. § (1) bekezdésében meghatározott fel-

tételek teljesítését a következõ iratok csatolásával kell
igazolni:

a) az egyesület bírósági nyilvántartásba vételérõl szóló
jogerõs bírósági határozat,

b) az egyesület alapszabálya,
c) az Szjt. 89. § (2) bekezdése szerinti adatok jogosulti

csoportonként,
d) az egyesülethez csatlakozni kívánó jogosultak szán-

déknyilatkozata, vagy a velük kötött egyedi megállapodás,
e) az egyesület képviselõjének nyilatkozata a jogkeze-

léssel érintett jogosultak számáról, továbbá az érintett jo-
gosultak mûveinek, szomszédos jogi teljesítményeinek
felhasználási arányáról és a jogdíjakból való részesedésük
arányáról,

f) a jogosultak jogainak közös kezelését végzõ, bel- és
külföldi felhasználás szempontjából fontos külföldi szer-
ve- zetekkel kötött képviseleti szerzõdések, vagy az erre
irányuló szándéknyilatkozatok,

g) az egyesület képviselõjének nyilatkozata arról, hogy
az egyesület rendelkezésére állnak a közös jogkezelõ tevé-
kenység ellátásához szükséges számítástechnikai eszkö-
zök, adatok szoftverek, és az Szjt. 88. § (3) bekezdése
szerinti adatbázis,

h) az egyesület képviselõjének nyilatkozata arról, hogy
a munkavállalói és egyéb munkavégzésre irányuló jogvi-
szony keretében foglalkoztatott dolgozói révén rendelke-
zik a közös jogkezeléshez és a nemzetközi kapcsolattartás-
hoz szükséges megfelelõ szakismerettel és gyakorlattal.

(4) A kérelmet a kultúráért felelõs miniszter (a további-
akban: miniszter) által e célra rendszeresített adatlap kitöl-
tésével kell benyújtani.”

3. §

Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A közös jogkezelõ szervezet nyilvántartási

adatainak módosítására hivatalból, vagy az egyesület ké-
relmére kerülhet sor.

(2) A módosítási kérelem esetében a nyilvántartásba
vételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy
a 2. § (3) bekezdésében felsorolt iratok közül csak az adat-
változással érintetteket kell csatolni.

(3) Ha a módosítás a közös jogkezelõ szervezet által el-
látott tevékenységek közül az Szjt.-ben elõírt közös jogke-
zelési tevékenység törlésére vonatkozik, az 5. § rendelke-
zéseit kell alkalmazni.
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(4) A közös jogkezelõ szervezetnek a székhely, a kép-
viselõ személyében történõ változást, továbbá az egyesü-
let társadalmi szervezetek nyilvántartásából történt törlé-
sét – a jogerõs bírósági végzés egy példányának csatolásá-
val – a jogerõre emelkedést követõen azonnal, de legké-
sõbb 30 napon belül be kell jelentenie a miniszternek.

(5) A közös jogkezelõ szervezetnek az alapszabály, va-
lamint a kölcsönös képviseleti szerzõdés módosítását
az elfoga- dást, illetve az aláírást követõ 30 napon belül
az iratok megküldésével kell bejelentenie a miniszternek.

(6) A közös jogkezelõ szervezetnek a tagjai névsorát,
valamint az elõzõ naptári évben az Szjt. 91. § (2) bekezdé-
se alapján elõzetesen tiltakozásukat kifejezõ jogosultak
számát, továbbá az ilyen jogosultaknak a nyilatkozattal
érintett felhasználásból az elõzõ naptári évben eredõ jog-
díjakból való részesedése arányát tartalmazó kimutatást
évente egy alkalommal, a beszámoló megküldésével
egyidejûleg kell bejelentenie a miniszternek.”

4. §

Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az Szjt. 87. § (2) bekezdése alapján – a már

nyilvántartásba vett közös jogkezelõ szervezetek közötti
megállapodás szerint – a nyilvántartás módosítására
az érintett közös jogkezelõ szervezeteknek közös kérelmet
kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a megállapodást,
b) a közös jogkezelõ szervezetek módosított alapszabá-

lyát, ha a módosítás a közös jogkezelõ szervezetek alap-
szabályában meghatározott tevékenységet érinti,

c) a 2. § (3) bekezdés c)–e) pontjában foglaltakat, ha
a megállapodással érintett jogosulti csoportot tagsági vi-
szony vagy egyedi megállapodás alapján nem képviselte
a közös jogkezelési tevékenységet a megállapodás alapján
átvenni szándékozó közös jogkezelõ szervezet,

d) a 2. § (3) bekezdés f)–g) pontjában megjelölt nyilat-
kozatot abban az esetben, ha a megállapodás nem tartal-
mazza, hogy az eredetileg a közös jogkezelési tevékenysé-
get ellátó szervezet biztosítja a közös jogkezelési tevé-
kenységhez szükséges adatokat, és az azok kezeléséhez
szükséges személyi és tárgyi eszközöket átadja a jogosult-
ságot átvenni szándékozó közös jogkezelõ szervezetnek.

(3) A megállapodás alapján végzett közös jogkezelési
tevékenység nyilvántartásba vételére akkor van lehetõség,
ha a tevékenység átvétele nem veszélyezteti a jogosultak
jogainak folyamatos képviseletét. Ez a feltétel azzal való-
sítható meg, ha

a) a megállapodás alapján végzett közös jogkezelési te-
vékenység átvétele a már jóváhagyott és közzétett díjsza-
bás lejártához kapcsolódik, vagy a feladatot a jövõben el-
látó közös jogkezelõ szervezet a jóváhagyott díjszabás
alapján vállalja a tevékenység folytatását,

b) a megállapodás rendezi, hogy a közös jogkezelési te-
vékenység átvétele után a még fel nem osztott jogdíjakkal
melyik közös jogkezelõ szervezet rendelkezik,

c) a megállapodás rendezi, hogy a jogosultak képvise-
letére a közös jogkezelési tevékenység átvétele elõtti idõ-
szakban kezdõdött ügyek esetében melyik szervezet jogo-
sult, a megállapodás megszûnése esetén – ide nem értve
a megállapodásban meghatározott idõ lejártának esetét –
a felek tudomásul veszik, hogy a megállapodás alapján
végzett közös jogkezelõ tevékenységet mindaddig a meg-
állapodás alapján a közös jogkezelõ tevékenységet ellátó
szervezet gyakorolja, ameddig a változásról szóló közle-
mény a Hivatalos Értesítõben meg nem jelenik.

(4) A nyilvántartás adatainak a megállapodás alapján
történõ módosításakor mindegyik közös jogkezelõ szerve-
zet nyilvántartási adatainál fel kell tüntetni, hogy mely jo-
gosultságokat, illetve mely jogosulti csoportot érinti
a megállapodás.

(5) A megállapodásban részt vevõ bármelyik fél hala-
déktalanul köteles a miniszterrel közölni, ha a megállapo-
dás megszûnt.”

5. §

Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) Törölni kell a közös jogkezelõ szervezetet

a nyilvántartásból:
a) a közös jogkezelõ szervezet kérelmére,
b) ha az egyesületet a bíróság törli a társadalmi szerve-

zetek nyilvántartásából,
c) az Szjt. 93. § (3) bekezdés c) pontjában meghatáro-

zott esetben.
(2) A törlés iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a közös jogkezelõ szervezet által beszedett és fel

nem osztott jogdíjakról szóló kimutatást,
b) a jogdíjak felosztásához szükséges, a közös jogkeze-

lõnél rendelkezésre álló adatokat.
(3) A kérelem benyújtása, és a törlési határozat jogerõ-

re emelkedésnek idõpontja között beszedett és felosztott
jogdíjakról a közös jogkezelõ szervezet kimutatást készít,
amelyet megküld a miniszternek.

(4) Az Szjt. 89/A. §-a szerinti hirdetményt a törlésrõl
szóló döntés közzétételével egyidejûleg kell megjelentet-
ni. A hirdetmény tartalmazza:

a) a jogosulti csoport megjelölését,
b) az Szjt. alapján elõírt közös jogkezelési tevékenysé-

get,
c) a felhívást arra, hogy a jogosultak a megjelölt határ-

idõig adják be közös jogkezelõ szervezetük nyilvántartás-
ba vételi kérelmét,

d) azt a számlaszámot, amelyre a jogdíjakat át kell utal-
ni.

(5) Ha az új közös jogkezelõ szervezetet a hirdetmény-
ben megjelölt idõpontig nyilvántartásba veszik, a törlési
határozat és a nyilvántartásba vételrõl szóló határozat jog-
erõre emelkedésének idõpontja között befolyt jogdíjakat
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felosztás céljából át kell utalni az új közös jogkezelõ
szervezet részére.

(6) Az Szjt. 89/A. § (2) bekezdése szerinti kijelölés ese-
tében a nyilvántartásban szereplõ közös jogkezelõ szerve-
zetek közül elsõsorban az a közös jogkezelõ szervezet al-
kalmas a kijelölésre, amely egyébként képviseli az érintett
jogosulti csoportot, vagy amely rendelkezik a felosztáshoz
szükséges adatokkal.”

6. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § Az Szjt. 89. § (3) bekezdés szerinti közlemény tar-

talmazza:
a) a közös jogkezelõ szervezet nyilvántartásba vételé-

rõl vagy módosításáról szóló tájékoztatást,
b) a közös jogkezelõ szervezet nyilvántartási adatait,
c) a közös jogkezelõ szervezet képviselõjének nevét,
d) a közös jogkezelõ szervezet székhelyét.

7. §

Az R. 8. § (2) bekezdés b) pontjában a „Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma Igazgatása 10032000–00282314
kincstári számlájára” szövegrész helyébe az „Oktatási és
Kulturális Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál ve-
zetett 10032000-01425190-00000000 számú elõirányzat-fel-
használási keretszámlájára” szövegrész lép.

8. §

Az R. 7. §-a és melléklete hatályát veszti.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, és a hatálybalépését követõ napon az 1–8. § hatályát
veszti.

10. §

Az e rendeletben foglaltakat a hatálybalépése után in-
dult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

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

Az oktatási és kulturális miniszter 25/2010. (V. 14.)
OKM rendelete

az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó
szakképesítések

szakmai és vizsgakövetelményeirõl

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §
(1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt felhatalmazás alap-
ján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –
a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljáró szociális és mun-
kaügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) Az 1. melléklet tartalmazza az oktatási és kulturális
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítéseknek, vala-
mint azok részszakképesítéseinek, elágazásainak és ráépü-
léseinek a felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetel-
ményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. melléklet a bemeneti kompetenciákat tartalmaz-
za modulokba rendezve.

(3) A 4. melléklet az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló
37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel és az Országos Képzési
Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ fel-
vétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplõ,
az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek tar-
talmi megfeleltetését tartalmazza.

(4) Az 5. melléklet tartalmazza a szakmai ismeretek tí-
pusaihoz és a szakmai készségek szintjeihez tartozó
meghatározásokat.

(5) Az e rendelettel megállapított szakmai és vizsgakö-
vetelmények szerinti szakképesítések esetében a szakmai
bizonyítvány kiegészítõ lapokat a 6. melléklet szerinti
tartalommal kell kibocsátani.

2. §

Azon szakmai vizsgák esetében, ahol a 2. mellékletben
megjelölt szakmai vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai
szervezet a vizsgaszervezõ, a vizsgabizottság harmadik
tagját az oktatási és kulturális miniszter az Országos szak-
értõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai
szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegy-
zékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004.
(XI. 13.) OM rendeletben meghatározott Országos szak-
mai szakértõi, illetve Országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzékbõl jelöli ki.
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3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

4. §

(1) Az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003.
(XII. 27.) OM rendeletben szereplõ szakképesítéseket érin-
tõen a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994.
(VII. 8.) MKM rendelet, a szakmai és vizsgakövetelmények
kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogo-
sított intézményekrõl szóló 9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet
és az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról
szóló 28/2003. (X. 18.) OM rendelet (a továbbiakban
együtt: korábbi jogszabályok) által megállapított szakmai és
vizsgakövetelmények szerinti vizsgák – kivéve a párhuza-
mos oktatás keretében folytatható mûvészeti szakképesíté-
seket – 2014. december 31-éig szervezhetõk.

(2) A párhuzamos oktatás keretében folytatható mûvé-
szeti szakképesítéseket érintõen a korábbi jogszabályok
által megállapított szakmai és vizsgakövetelmények sze-
rinti szakmai vizsgák 2016. december 31-éig, az artista-
képzés esetében 2018. december 31-éig szervezhetõk.

(3) A szakképzést a megkezdésének idõpontjában hatá-
lyos szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befe-
jezni és az eredményes szakmai vizsgát követõen a bizo-
nyítványt kiadni. Az oktatási és kulturális miniszter ágaza-
tába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelmé-
nyeirõl szóló 20/2008. (VII. 29.) OKM rendelet alapján ki-
adott központi programok (tantervek) addig alkalmazható-
ak, amíg az e rendelet alapján kiadott szakmai és vizsgakö-
vetelmények szerint elkészített egyes központi programok
(tantervek) kiadásra kerülnek.

5. §

Hatályát veszti
a) az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló
20/2008. (VII. 29.) OKM rendelet, valamint

b) a nemzeti kulturális örökség minisztere hatáskörébe
tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai

vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló
29/2005. (XI. 11.) NKÖM rendelet.

Budapest, 2010. április 19.

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

1–6. melléklet a 25/2010. (V. 14.) OKM rendelethez*

* A rendelet 1–6. számú mellékletét tar ta lmazó rész az
„MK_10_079_II.pdf” nevû fájlban található, amelyet a Magyar Közlöny
2010. évi 79. száma tartalmazza.

HATÁROZAT

A miniszterelnök 34/2010. (V. 13.) ME határozata
fõiskolai rektorok megbízásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömben – az
oktatási és kulturális miniszternek a fenntartóval egyetér-
tésben tett elõterjesztésére –

dr. Vastagh Pál fõiskolai tanárt az Általános Vállalko-
zási Fõiskolán – a 2010. július 1-jétõl 2013. június 30-áig
terjedõ idõtartamra –,

dr. Hajtó János fõiskolai tanárt a Modern Üzleti Tudo-
mányok Fõiskoláján – a 2010. augusztus 1-jétõl 2014. júli-
us 31-éig terjedõ idõtartamra –,

dr. Vankó Zsuzsanna fõiskolai tanárt a Sola Scriptura
Teológiai Fõiskolán – a 2010. augusztus 1-jétõl 2014. júli-
us 31-éig terjedõ idõtartamra és

dr. Túróczi Imre fõiskolai tanárt a Szolnoki Fõiskolán –
a 2010. július 1-jétõl 2013. június 30-áig terjedõ
idõtartamra

a rektori teendõk ellátásával megbízom.

Budapest, 2010. május 12.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Mozgókép Közalapítvány alapító okirata
(A módosításokkal egységes szerkezetben, a változások vastag, dõlt betûvel kiemelve látszanak)

A Magyar Köztársaság Kormánya 1991. április 24-én kelt 3160/1991. sz. határozatával jóváhagyott, valamint a Fõvá-
rosi Bíróság 1991. május 16-án kelt végzésével 1638. sorszámon nyilvántartásba vett Magyar Mozgókép Alapítvány
– alapítóinak hozzájárulásával – azonos célú közalapítvány létesítése érdekében teljes vagyonát felajánlotta a Magyar
Köztársaság Kormányának. A Magyar Köztársaság Kormánya a felajánlást elfogadta és az Alkotmány 35. § (1) bekezdé-
sének f) pontja, valamint a Ptk. alapításkor hatályos 74/G. § (3) bekezdése alapján, közfeladat ellátásának folyamatos
biztosítása céljából – a Magyar Mozgókép Alapítvány alapítóival közösen – létrehozta a Magyar Mozgókép
Közalapítványt (a továbbiakban: közalapítvány).

A közalapítvány létrehozásával a Magyar Mozgókép Alapítvány megszûnt, jogutódja a közalapítvány, amelynek ala-
pítói az alapítót megilletõ jogosultságokat együttesen gyakorolják.

I. A közalapítvány neve

A közalapítvány neve: Magyar Mozgókép Közalapítvány
A közalapítvány rövidített elnevezése: MMK
A közalapítvány angol elnevezése: The Motion Picture Public Foundation of Hungary

II. A közalapítvány alapítói

1. A Magyar Köztársaság Kormánya, amelyet az alapítót megilletõ jogok és kötelezettségek tekintetében a kul-
túráért felelõs miniszter (a továbbiakban: a miniszter) képvisel

2. Balázs Béla Stúdió Alapítvány
3. Budapest Filmstúdió Kft.
4. Dialóg Filmstúdió Kft.
5. Filmforgalmazók Egyesülete
6. Filmmûvészek és Filmalkalmazottak Szakszervezete
7. Filmvilág Alapítvány
8. Forgatókönyvírók és Dramaturgok Céhe
9. Hunnia Filmstúdió Kft.

10. Magyar Mozgókép Rendezõk Céhe
11. Kecskemétfilm Kft.
12. Krónika Alkotóközösség és Filmalapítvány
13. MAFILM Média Center Egyesülés
14. Magyar Animációs Céh
15. Magyar Nemzeti Filmarchívum
16. Magyar Filmmûvészek Szövetsége
17. Magyar Film- és Videovágók Egyesülete
18. Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége
19. Magyar Független Film és Videó Szövetség
20. Magyar Operatõrök Társasága
21. Magyar Tudományos Filmegyesület
22. Mozisok Országos Szövetsége
23. Objektív Filmstúdió Kft.
24. Mokép-Pannónia Filmgyártó és Forgalmazó Kft.
25. Magyarországi Videó Kiadók Egyesülete
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III. A közalapítvány székhelye

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.

IV. A közalapítvány célja

A közalapítvány – az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének f) pontja alapján – a kulturális fejlesztéssel összefüggõ állami
feladatok megvalósításának elõsegítésére, ezen belül a nemzeti és egyetemes kulturális örökség részét képezõ hazai
mozgóképkultúra megóvására, tudományos feltárására és közkinccsé tételére, továbbá az audiovizuális mûvészeti alko-
tómunka állami támogatására irányuló közfeladatok ellátásának folyamatos biztosítására létrehozott, a közhasznú szer-
vezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 5. §-a és 26. § c) 5. pontja szerinti, kiemelkedõen közhasznú kulturális
tevékenységet végzõ szervezet, amelynek céljai az alábbiak:

a) A mozgóképalkotások létrejöttét és a mozgóképkultúra terjesztését szolgáló célok
1. Az állami mozgókép mecenatúra fõ letéteményeseként elõsegíteni a magyar filmek gyártását és terjesztését minden

mûfajban, kiemelten az értékes mûvek esetében, oly módon, hogy a közalapítványi célokra rendelkezésre álló összege-
ket demokratikusan mûködõ kuratórium ítéli oda a pályázó mûhelyeknek, alkotói csoportosulásoknak, illetve az egyéni
pályázóknak.

2. Elõsegíteni az egyetemes filmkultúra értékeinek magyarországi terjesztését, különös figyelmet fordítva az európai
alkotásokra, és segíteni a magyar filmmûvészet és a filmszakma folyamatos jelenlétét a szomszédos országokban, Euró-
pában és a világban, a világ magyarsága körében.

3. A határon túli magyar filmmûvészet támogatása, folyamatos jelenlétének elõsegítése a hazai, az európai, valamint
az Európán kívüli filmpiacon.

b) A mozgóképalkotások megõrzését és védelmét szolgáló célok
1. Segíteni a magyar játék-, híradó-, tudományos, dokumentum- és animációs filmek, és filmtörténeti fotók, az egyete-

mes filmtörténet értékeinek megõrzését és gondozását.
2. Fellépni a mozgóképalkotások jogosulatlan felhasználása ellen.
c) A mozgóképszakmai tevékenység feltételeinek és infrastruktúrájának javítását, továbbá a mozgóképszakmában

dolgozók szociális biztonságának elõsegítését szolgáló célok
1. Hozzájárulni a míves szakmai és alkotómunka feltételeinek, hazai ipari hátterének és infrastruktúrájának megõrzé-

séhez és javításához.
2. Elõsegíteni a mozgóképszakmában dolgozók szociális biztonságát, ennek keretében – az alapítók által jóváhagyott

feltételekkel – közremûködni az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe jutottak segélyezését szolgáló rendszer létreho-
zásában.

d) A mozgóképkultúra fenntartását és megújulását szolgáló célok
1. Közremûködni a mozgóképszakma képzésében és a tudományos kutatásban, a filmes szaksajtó és a filmes szakiro-

dalom kiadásában, kezdeményezni, hogy az oktatásban a mozgókép nagyobb szerepet kapjon.
2. Elõsegíteni a filmmûvészet állandó megújítását célzó kísérleteket, a fiatalok pályakezdését és képzését.
3. Figyelemmel kísérni a mozgóképkultúra, -ipar és -kereskedelem infrastruktúráját érintõ technológiai újításokat, kü-

lönös tekintettel a multimédia és az interaktivitás útján megnyíló lehetõségekre, közremûködni a mûszaki fejlesztéssel
kapcsolatos információk és innovációk terjesztésében.

4. A hasonló célú európai rendszerekkel összehangoltan fejlesztett filmszakmai információs rendszert kialakítani, il-
letve mûködtetni és ennek keretében szolgáltatásokat nyújtani.

e) A mozgóképkultúra és a mozgóképszakma képviseletét szolgáló célok
1. Elõsegíteni a magyar mozgóképszakma érdekeinek képviseletét, támogatni a mozgóképszakma képviselõinek rész-

vételét a hazai és a nemzetközi közélet fórumain, fesztiválokon.
2. A közalapítványban részt vevõ filmszakmai alapítók széles körére tekintettel részt venni a mozgóképszakma egé-

szét vagy egyes szektorait átfogóan érintõ jogalkotás elõkészítésében.
3. Kezdeményezni és elõsegíteni a nemzetközi, az országos és a helyi televíziók és a filmszakma együttmûködését,

különös tekintettel a közalapítvány és a közszolgálati televíziók kapcsolatának szorosabbá fûzésére.
4. Sokoldalú együttmûködésre törekedni a magyar mozgóképszakmának a közalapítványban az alapításkor nem kép-

viselt szervezeteivel és meghatározó személyiségeivel, irányukban mindenkor fenntartani a közalapítvány nyitottságát,
a csatlakozás lehetõségét.

f) Egyéb célok
A közalapítvány ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.
g) A Magyar Mozgókép Mestere mûvészeti díj odaítélése
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1. A közalapítvány a jelen alapító okirat IV. c) és d) pontjaiban megfogalmazott célokkal összhangban, a magyar moz-
góképszakma kiemelkedõ alkotóinak megbecsülése és teljesítményük elismerése érdekében megalapítja a Magyar
Mozgókép Mestere mûvészeti díjat.

2. A díjban részesülõ személy jogosult:
a) a Magyar Mozgókép Mestere cím használatára,
b) a közterhek (valamennyi, a kifizetõt és díjazottat terhelõ adó és járulék) levonása után 500 000 Ft havi pénzbeli jut-

tatásra, melyet a közalapítvány fizet ki részére.
3. A díj megalapításának évében a díjban legfeljebb tíz személy részesülhet. A díjat, megalapítását követõen, évente

egy személy kaphatja meg.
4. A díjban olyan személy részesülhet, aki betöltötte, vagy a díjazás évében betölti a 65. életévét, és a díjazás évében

már rendelkezik Kossuth-díjjal.
5. A díjat a kuratórium ítéli oda a Magyar Filmmûvészek Szövetsége, a Magyar Rendezõk Céhe és a Magyar Operatõ-

rök Társasága által közösen megválasztott öttagú jelölõbizottság javaslata alapján, mely a jelölt személyére annak egész
életmûvét figyelembe véve tesz javaslatot. A díjat a Filmszemle alkalmával a miniszter adja át a díjazottnak.

6. A díjjal járó jogosultságok a díjazott halála, lemondása vagy érdemtelenné válása esetén megszûnnek. A díjra az vá-
lik érdemtelenné, akit bíróság jogerõsen szabadságvesztés büntetésre ítélt. Az érdemtelenné válás kimondására az
5. pontban meghatározott jelölõbizottság vagy a miniszter jogosult a kuratóriumnak javaslatot tenni.

7. A díj forrását a közalapítvány éves költségvetésében különíti el.

V. A közalapítvány idõtartama

A közalapítványt az alapítók határozatlan idõre hozzák létre.

VI. A közalapítvány vagyona

1. A megszûnõ Magyar Mozgókép Alapítvány vagyona a jogutódlás következtében teljeskörûen a közalapítvány va-
gyonává válik. A közalapítvány induló vagyona 1998. április 30-án hitelesített vagyonmérleg és vagyonleltár szerint:

Induló vagyon összege: 491 700 E Ft
Saját tõke összege: 253 650 E Ft
2. A közalapítvány az állami mozgókép-mecenatúra fõ letéteményese. A közalapítvány állami támogatásáról az éves

költségvetési törvény rendelkezik. A közalapítvány továbbá céltámogatást kap az európai integráció különbözõ audiovi-
zuális programjaiból fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez.

3. A közalapítvány a jelen alapító okirat útján nyilatkozik arról, hogy
a) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat;
b) szervezete pártoktól független;
c) pártoktól támogatást nem kapott és nem fogad el a jövõben sem, továbbá pártoknak anyagi támogatást nem nyújtott

és nem nyújt a jövõben sem;
d) országgyûlési képviselõi, továbbá az önkormányzati képviselõi választáson jelölt állítását, illetve támogatását

kizárja; és
e) tevékenységét – a Magyar Mozgókép Alapítvány jogutódjaként – 1991 óta megszakítás nélkül ténylegesen

folytatja.

VII. A közalapítvány vagyonának felhasználása

1. A közalapítvány vagyona az alapító okirat IV. fejezetében foglalt célok megvalósítására használható fel, a közala-
pítvány ennek megfelelõen a közalapítvány céljait megvalósító bármely tevékenységet, személyt vagy szervezetet finan-
szírozhat és támogathat. A közalapítvány vagyonából támogatás kizárólag a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény (a
továbbiakban: Mktv.) 12–17. §-aiban, valamint a támogatási szabályzatban foglaltaknak megfelelõen, a támogatóval kö-
tött szerzõdés alapján nyújtható. A szerzõdésnek tartalmaznia kell a támogatás célját, az elszámolás tartalmát, határidejét
és bizonylatokra vonatkozó elõírásokat, az ellenõrzés módját, valamint a szerzõdésszegés következményeit.

A közalapítványi vagyon felhasználásának nyilvánosságát – elõsegítve ezzel, hogy a közalapítványtól igénybe vehetõ
szolgáltatások széles körben hozzáférhetõvé váljanak – pályázati rendszer mûködtetésével is biztosítani kell. A közala-
pítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen
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vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra. A kuratórium döntése alapján a közalapítvány
vagyonából és céljainak megvalósítására nyújtott egyéb juttatás is pályázathoz köthetõ. Nem tartozik a pályázati kötele-
zettség körébe a Magyar Mozgókép Mestere mûvészeti díjjal járó juttatás és az egyéb nyugellátás jellegû ellátások, vala-
mint a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

A közalapítvány pályázati tervét az Mktv. 8. §-ának (6) bekezdésében foglalt módon, valamint az Mktv. 16–17. §-ai-
ban foglalt normatív támogatások feltételrendszerét az Mktv. 16. §-a (5) bekezdésének megfelelõen nyilvánosságra hoz-
za. A pályázatot nyilvános vagy elõre meghatározott körben közzétett felhívás útján kell kiírni. A pályázatot kizárólag
olyan szempontok alapján lehet elbírálni, amelyeket a pályázók összevetésére, illetve a pályázatok értékelésének feltéte-
leire vonatkozóan a felhívás elõzetesen közzétett. A pályázatot a kuratórium a szakkollégiumok javaslatára írja ki, illetve
bírálja el. A közalapítvány az Mktv. 8. §-ának (7) bekezdésében foglaltakkal összhangban a támogatások
hasznosulásáról a miniszter számára évente értékelést készít.

2. A közalapítvány vagyona felhasználható a közalapítvány mûködési költségeinek és cél szerinti egyéb költségeinek
fedezésére, továbbá a közalapítványi célok megvalósulását szolgáló eszközök beszerzésére és szolgáltatások igénybevé-
telére. A közalapítvány állami támogatását szolgáló éves költségvetési kiadásból legfeljebb nyolc százalék használható
fel a közalapítvány éves mûködési költségeinek fedezésére. A közalapítvány a mûködési és a cél szerinti egyéb
költségek körét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Mûködési költségnek minõsülnek a kuratórium, az ellenõrzõ bizottság, valamint a titkárság mûködésével összefüg-
gésben felmerült üzemeltetési, fenntartási és az egyéb közvetett személyi, dologi és felhalmozási költségek.

b) Cél szerinti egyéb költségnek minõsül minden olyan közalapítványi cél megvalósításával összefüggésben felmerült
költség, amelynek teljesítése a jelen alapító okirat, a Szervezeti és Mûködési Szabályzat, illetve a Vagyonkezelési Sza-
bályzat szerint nem pályázati úton történik, és nem tartozik a közalapítvány vállalkozási tevékenységének körébe.

3. A közalapítvány vagyonát képezõ ingó és ingatlan dolgokat a közalapítvány céljainak megfelelõen, a leghatéko-
nyabban kell felhasználni.

4. A közalapítvány vagyona a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a közalapítvány kuratóriumának döntése
alapján, bármely olyan biztonságos vállalkozásba befektethetõ, amelybõl a közalapítvány vagyonának növekedése vár-
ható. A közalapítvány ennek megfelelõen vállalkozási tevékenységet folytathat és támogathat, vállalkozást hozhat létre,
illetve vállalkozásban vehet részt.

5. A közalapítvány vállalkozási tevékenysége során köteles a következõ korlátozásokat érvényesíteni:
a) a közalapítvány csak olyan vállalkozási tevékenységet folytathat, amely a közalapítvány célkitûzéseinek megvaló-

sítását elõsegíti és ezeket a célkitûzéseket, illetve a közalapítvány rendeltetésszerû mûködését nem veszélyezteti;
b) a közalapítvány nem vehet részt olyan vállalkozásban, amelynek tartozásaiért korlátlan felelõsség terheli;
c) a közalapítvány induló vagyona vállalkozásra nem fordítható, de az induló vagyon kamatai a kuratórium által meg-

határozott mértékben vállalkozói tevékenység folytatására felhasználhatók;
d) a közalapítvány a vállalkozási tevékenysége során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban megha-

tározott tevékenységekre fordítja;
e) a közalapítvány csak olyan gazdálkodószervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi irányítást biztosító be-

folyással rendelkezik, és amelyben felelõssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét;
f) a közalapítvány által létrehozott gazdálkodószervezet további gazdálkodószervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó-

szervezetben részesedést nem szerezhet.

VIII. A közalapítvány jellege

1. A közalapítvány nyitott. Céljainak megvalósulásához, vagyonának gyarapításához minden belföldi és külföldi, ter-
mészetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet hozzájárulhat pénzzel, ingó vagy ingat-
lan vagyonnal, illetve vagyoni értékû joggal (a továbbiakban: csatlakozás). A csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításá-
ról, az alapítók véleményének kikérését követõen, a közalapítvány kuratóriuma dönt. A közalapítvány kuratóriuma a
csatlakozás elfogadása esetén jogosult a csatlakozókkal megállapodást kötni, és abban a csatlakozás feltételeit
meghatározni.

2. A közalapítvány jogosult céltámogatásokat is elfogadni, amennyiben a támogatott cél a közalapítvány céljával és
tevékenységével összhangban áll.
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IX. A közalapítvány kezelõ szerve

1. A közalapítvány kezelõ szerve a kuratórium, amely a közalapítvány legfõbb ügyintézõ és képviseleti szerve.

2.1. A kuratórium elnökbõl és hét tagból áll. A kuratórium elnökét és tagjait az alapítók egybehangzó nyilatkozatukkal
jelölik, és a Kormány jóváhagyásával a miniszter nevezi ki. A kuratórium megbízatása a IX. 2.2. pontban meghatározott
határidõig szól, elnöke és tagjai újra jelölhetõk. A kuratóriumnak tagja a miniszter mindenkori jelöltje.

A kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévi rendszerességgel ülésezik. A kuratórium üléseit az elnök, a kura-
tórium két tagja, valamint a titkárság vezetõje jogosult összehívni. A kuratórium tagjait az ülés idõpontjáról, azt legalább
négy nappal megelõzõen és a napirend írásbeli közlésével egyidejûleg, az összehívó értesíti. A kuratórium ülései nyilvá-
nosak, kivéve, ha a személyes adatokhoz fûzõdõ vagy más titokvédelmi jogszabályokban biztosított jogok védelme zárt
ülés elrendelését teszi indokolttá.

A kuratórium határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte szükséges, kivétel a jelen alapító okiratban meg-
határozott esetekben. A kuratórium a határozatait, ha maga a kuratórium másképp nem határoz, nyílt szavazással hozza.
A kuratórium határozatait a jelenlevõ tagok egyszerû szótöbbségével hozza, kivéve a jelen alapító okirat eltérõ
rendelkezései esetén. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

A közalapítvány éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadásakor, valamint a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat, a Támogatási Szabályzat, a Vagyonkezelési Szabályzat és az éves gazdálkodási beszámoló és mérleg elfoga-
dásakor a kuratórium határozatképességéhez a kuratóriumi tagok 2/3-nak jelenléte szükséges, mely tagok minõsített
4/5-ös többséggel hozott határozata kell e tárgykörökben az elõterjesztések elfogadásához.

A kuratórium üléseirõl a közalapítvány titkársága emlékeztetõt készít, amely az ülés idõpontjának és a résztvevõk sze-
mélyének megjelölésével, tartalmazza a kuratórium által hozott határozatokat, ideértve azok személyi, tárgyi és idõbeli
hatályát is, továbbá, ha a határozatot a kuratórium nem egyhangú döntéssel hozta meg, a döntést támogatók és ellenzõk
arányát, illetve személyét.

A kuratórium a határozatairól az érintetteket közvetlenül és írásban értesíti, valamint azokról a közalapítvány honlap-
ján a nyilvánosságot is tájékoztatja.

A közalapítvány köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követõ évben, legkésõbb június 30-ig saját honlapján köz-
zétenni. A közalapítvány közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

A közalapítvány alapító okiratát, Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, Támogatási Szabályzatát, Kontrolling Sza-
bályzatát, Vagyonkezelési Szabályzatát, valamint pályázati felhívásait honlapján közzéteszi.

2.2. A kuratórium tagjai 2013. január 31-ig a következõ személyek:
Kõrösi Zoltán , a kuratórium elnöke,
Foktõi János, a miniszter jelöltje,
dr. Baán László,
dr. Kovács Árpád,
dr. Bod Péter Ákos,
Bakonyi Veronika,
Bognár Attila,
Durst György.
2.3. A kuratórium feladatkörei:
a) az alapító okirat rendelkezéseinek megfelelõen kidolgozza a támogatások odaítélésének célrendszerét;
b) rendelkezik a közalapítvány vagyonáról, a vagyoni helyzet és a bevételek ismeretében dönt a befolyt pénzeszközök

felhasználásáról, ezen belül meghatározza azokat a keretösszegeket, amelyeknek a felhasználására az egyes
szakkollégiumok javaslatot tehetnek;

c) dönt a szakkollégiumok javaslatairól;
d) az alapítók véleményének kikérését követõen dönt a közalapítványhoz való csatlakozásról, a csatlakozás elfogadá-

sa esetén megállapodik a csatlakozás feltételeirõl;
e) elfogadja a közalapítvány éves mûködési költségvetését, beruházási tervét és annak teljesítését, a közalapítvány

éves beszámolóját, a közhasznúsági jelentést és a könyvvizsgáló jelentését;
f) dönt a közalapítvány vállalkozási, vagyonkezelési, vagyonhasznosítási tevékenységérõl; az alapító nevében dönt a

közalapítvány tulajdonosi részvételével mûködõ társaságok számviteli törvény szerinti beszámolóiról és üzleti terveirõl;
g) felügyeli a közalapítványi titkárság munkáját, jóváhagyja annak szervezeti és mûködési szabályait, a titkárság mun-

kaprogramjáról és éves tevékenységérõl legalább évente egyszer beszámoltatja a titkárság vezetõjét;
h) dönt a közalapítvány által köthetõ tartós együttmûködési megállapodásokról, gazdasági kapcsolatokról, a közala-

pítvány céljait szolgáló gazdasági társaságok létrehozásáról, tulajdon, tulajdonrész vásárlásáról vagy eladásáról;
i) az alapítók véleményének kikérését követõen elkészíti a közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, Tá-

mogatási Szabályzatát, továbbá Vagyonkezelési Szabályzatát;
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j) dönt a Mozgókép Koordinációs Tanácsba delegálandó képviselõ személyérõl.
3. A szakkollégiumok:
3.1. A kuratórium munkáját a döntéseket elõkészítõ szakkollégiumok segítik. A mozgóképszakma egyes területeit

érintõ döntésekre a szakkollégiumok tesznek javaslatot. A szakkollégiumok teljes önállósággal dolgoznak, tevékenysé-
güket a kuratórium nem befolyásolhatja. A szakkollégiumok számát, szakterületét, megbízatásuk idõtartamát és az egyes
szakkollégiumok létszámát a Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg.

3.2. Az egyes szakkollégiumok élén elnökök állnak. A tagokat és az elnököt az alapítók véleményének figyelembevé-
telével a kuratórium választja, meghatározott, legfeljebb 5 (öt) évi idõtartamra.

4. A közalapítvány titkársága:
4.1. A kuratórium titkárságot mûködtet. A titkárság a közalapítvány munkaszervezete, amely ellátja az alapítók, a ku-

ratórium és a szakkollégiumok adminisztratív ügyviteli feladatait, elõkészíti a kuratórium és a szakkollégiumok üléseit,
végrehajtja a kuratórium határozatait, illetve ellátja az információs feladatokat. A titkárság továbbá ellátja mindazokat a
gazdasági, igazgatási és jogi képviseleti feladatokat, melyeket a kuratórium számára kijelöl.

4.2. A titkárság vezetõjével kapcsolatos munkáltatói jogokat – az alapítókkal való konzultáció után – a kuratórium
gyakorolja. A titkárság vezetõjének munkaviszonya határozott idõre, legfeljebb 5 (öt) évi idõtartamra szólhat és ez az
idõszak nem eshet egybe a kuratórium saját megbízatásának idejével.

5. A közalapítvány belsõ szabályzatai és a közalapítvány mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való
betekintés rendje:

5.1. A közalapítvány mûködésének részletes szabályait a Szervezeti és Mûködési Szabályzat, a Támogatási Szabály-
zat, továbbá a Vagyonkezelési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzat, a Támogatási Szabályzat,
továbbá a Vagyonkezelési Szabályzat nem szabályozhat az alapító okiratra tartozó kérdéseket, és nem tartalmazhat az
alapító okirattal ellentétes rendelkezést.

5.2. A közalapítvány a mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés jogát – a közhasznúsági jelen-
tés kivételével – a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek
és az e törvény alapján készített adatkezelési szabályzat rendelkezéseinek megfelelõen a közalapítvány titkárságán, a tit-
kárság vezetõjével elõre egyeztetett idõpontban, a titkárság dolgozója jelenlétében biztosítja.

6. Vagyon-nyilatkozat tételi kötelezettség:
A közalapítvány támogatási pénzeszköz juttatásáról dönteni jogosult tisztségviselõi az egyes vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény ( a továbbiakban egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló
törvény) 3. § (3) bekezdésének (d) pontjában megjelölt személyek, az 5. § (1) bekezdésének c) pontjának cc) alpontjában
foglaltaknak megfelelõen ötévente vagyonnyilatkozatot tesznek, melynek megtagadása esetén megbízatásuk az egyes va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló törvény 9. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva megszûnik.

X. Az ellenõrzõ bizottság

1. A közalapítványnál öt tagból álló ellenõrzõ bizottság mûködik. A bizottságot elnök vezeti. A bizottság elnöke és
tagjai megbízatásukat, az alapítók egyetértésével, a Kormánytól kapják 2012. május 31-ig. Az ellenõrzõ bizottság
ügyrendjét maga állapítja meg.

2. Az ellenõrzõ bizottság ellenõrzi a közalapítvány mûködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetõ tisztségvise-
lõktõl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közalapítvány
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az ellenõrzõ bizottság jogosult az egyes támogatások fel-
használását közvetlenül is ellenõrizni, ennek során a támogatások alapjául szolgáló költségvetések betartását tételesen is
vizsgálhatja. A titkárság vezetõje által megkötött szerzõdéseket az ellenõrzõ bizottság folyamatosan ellenõrzi. Az
ellenõrzõ bizottság tagja a kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet.

3. Az ellenõrzõ bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
tudomást, hogy

a) a közalapítvány mûködése során olyan jogszabálysértés vagy a közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértõ
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a
kuratórium döntését teszi szükségessé;

b) a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó tény merült fel.
3.1. A kuratóriumot az ellenõrzõ bizottság indítványára – annak megtételétõl számított harminc napon belül – össze

kell hívni. E határidõ eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására az ellenõrzõ bizottság is jogosult.
3.2. Ha a kuratórium a törvényes mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellen-

õrzõ bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
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4. Az ellenõrzõ bizottság évente kétszer írásbeli jelentést készít az alapítóknak, amelyben a közalapítvány mûködését jogsze-
rûségi, gazdálkodási és célszerûségi szempontból értékeli, továbbá javaslatokat tehet a közalapítvány mûködése tekintetében.

5. Az ellenõrzõ bizottság tagjai 2012. május 31-ig a következõ személyek:
Karlovich Ágnes,
Bányai Júlia,
Lengyel László, a bizottság elnöke,
d. Váradi-Bor Judit,
dr. Zachar Balázs.
6. Az ellenõrzõ bizottság tagjaira is kiterjed jelen alapító okirat IX.6. pontja szerinti (az egyes vagyon-nyilatkozat téte-

li kötelezettségekrõl szóló törvényen alapuló) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, valamint az annak megtagadásá-
hoz kapcsolódó törvényi megszûnési ok.

XI. A közalapítvány gazdálkodása

1. A közalapítvány pénzügyi éve a naptári év.
2. A gazdálkodást a kuratórium által elkészített Szervezeti és Mûködési Szabályzat, Támogatási Szabályzat, illetve

Vagyonkezelési Szabályzat szerint, a vonatkozó jogszabályok betartásával, a bevételi források és az alapítványi kiadá-
sok pontos elkülönítésével és a pénzügyi szabályoknak megfelelõ könyvvitellel kell végezni.

XII. A közalapítvány képviselete

1.1. A közalapítvány képviseletére a kuratórium elnöke önállóan jogosult, akadályoztatása esetén a közalapítvány
képviseletét a kuratórium által írásban kijelölt, képviseleti joggal felruházott – az alapítóval közszolgálati vagy egyéb ér-
dekeltségi jogviszonyban nem álló – kuratóriumi tag látja el. Ebben az esetben a kijelölt tagot az 1.2. pontban foglaltak
kivételével teljeskörûen megilleti az elnök képviseleti joga.

1.2. A közalapítvány bankszámlái feletti rendelkezésre az elnök és a kuratórium általa írásban meghatalmazott tagja,
illetve két, általa írásban meghatalmazott kuratóriumi tag együttesen jogosult. Kivéve azon kuratóriumi tagok, akik va-
lamely alapító képviseletében is aláírásra jogosultak. A közalapítvány bankszámlái feletti rendelkezésre a közalapít-
vány mûködési költségei és cél szerinti egyéb költségei tekintetében, ezen költségeknek a közalapítvány éves költségve-
tésében meghatározott mértékéig a titkárság vezetõje a kuratórium elnökével, illetve az általa meghatározott kuratóriumi
taggal együttesen is jogosult.

1.3. A titkárság vezetõje a közalapítvány mûködési költségei és cél szerinti egyéb költségei tekintetében utalványoz-
hat, továbbá – az alapító okiratban foglaltak szerint és a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban meghatározott keretek
között – dönthet a kuratórium döntéseinek végrehajtását, a közalapítvány folyamatos mûködését, gazdasági feladatainak
ellátását szolgáló ügyekben.

1.4. A közalapítvány mûködési költségei és cél szerinti egyéb költségei feletti, 1.2. és 1.3. pont szerinti rendelkezési
jogának gyakorlásával összefüggésben a titkárság vezetõje a közalapítvány képviseletére önállóan is jogosult, és e minõ-
ségében a közalapítvány nevében szerzõdéseket is köthet.

XIII. Összeférhetetlenségi szabályok

1.1. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk.
685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minõsül elõnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ

nem pénzbeli szolgáltatás.
1.2. Nem nyújtható közvetlen támogatás a közalapítvány támogatásokról döntõ tisztségviselõinek, valamint ezek a

Ptk. 685. § b) pontjában felsorolt közeli hozzátartozóinak, továbbá olyan pályázó szervezetnek, amelyben a fenti szemé-
lyek képviseletre jogosult vezetõ tisztségviselõk, vagy abban a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint jelentõs be-
folyást biztosító tulajdoni részesedéssel rendelkeznek.

Nem nyújtható közvetlen támogatás olyan filmalkotásnak, amelynek a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
szerinti szerzõje a közalapítvány támogatásokról döntõ vezetõ tisztségviselõje vagy annak a Ptk. 685. § b) pontjában fel-
sorolt közeli hozzátartozója.

Ha az Mktv. másként nem rendelkezik, a közalapítvány támogatásokról döntõ vagy a támogatásra javaslatot tevõ tiszt-
ségviselõje nem vehet részt a támogatási kérelem elbírálásában, ha a pályázóval õ vagy a Ptk. 685. § b) pontjában felso-
rolt közeli hozzátartozója munkaviszonyban, illetve személyesen, vagy az általa jegyzett gazdasági társaságon keresztül,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
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1.3. A közalapítvány támogatásokról javaslatot tevõ tisztségviselõinek a pályázóval kapcsolatos személyi érintettsé-
gére vonatkozó körülményt a döntési javaslattal együtt közölni kell a közalapítvány kuratóriumával.

1.4. Az összeférhetetlenségrõl a pályázat elbírálását megelõzõen az érintett tisztségviselõnek írásban nyilatkoznia kell.
Ha az érintett vezetõ vagy javaslattevõ tisztségviselõ az összeférhetetlenség kérdésében valótlanul nyilatkozik, vagy valót-
lan adatot szolgáltat, az Mktv. 14/A. §-ának (5) bekezdésében megállapított jogkövetkezményt kell alkalmazni.

2. Nem lehet az ellenõrzõ bizottság elnöke vagy tagja, illetve a közalapítvány könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a kuratórium elnöke vagy tagja;
b) a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavég-

zésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
c) a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbe-

li szolgáltatásokat -, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozztartozója.

XIV. Alapítói értekezlet

Az alapítók – az alapító okiratban meghatározott véleményezési jogkörük gyakorlása érdekében – alapítói értekezle-
tet hoznak létre. Az alapítói értekezlet ügyrendjét az alapítók fogadják el.

XV. A Szervezeti és Mûködési Szabályzat, a Támogatási Szabályzat
és a Vagyonkezelési Szabályzat tartalma

1. A közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzatának tartalmaznia kell:
a) a közalapítvány adatait;
b) a közalapítvány szerveinek megnevezését, valamint feladataik meghatározását;
c) a kuratórium tagjainak jogait és kötelezettségeit, a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket, a kuratóri-

um mûködésére vonatkozó szabályokat, valamint a kuratórium elnökének feladatait;
d) a szakkollégiumok szakterületeit és a mûködésükre vonatkozó rendelkezéseket;
e) az ellenõrzõ bizottság mûködésére vonatkozó szabályokat;
f) a könyvvizsgáló feladatait;
g) a közalapítvány munkaszervezetére vonatkozó szabályokat;
h) a közalapítvány mûködési rendjére vonatkozó szabályokat.

2. A közalapítvány Támogatási Szabályzatának tartalmaznia kell:
a) a támogatási rendszer közalapítvány által történõ mûködtetésének alapelveit;
b) a közalapítvány által nyújtott támogatások típusait, annak meghatározását, hogy az Mktv. 12. §-ának (3) bekezdé-

sében megállapított mozgóképszakmai tevékenységek céljára milyen típusú támogatás nyújtható, továbbá a szelektív, a
normatív és a strukturális támogatás, valamint az egyedi támogatás nyújtásának feltételeit;

c) a vissza nem térítendõ támogatások mértékének meghatározását;
d) a visszatérítendõ támogatásokra vonatkozó szabályokat;
e) a támogatásra jogosult, illetve a támogatásból kizárt személyek körét;
f) a támogatások odaítélésében részt vevõ szervek megnevezését, valamint a döntéshozatal szabályait;
g) a pályázat lebonyolítására vonatkozó szabályokat, továbbá a pályázati díj megállapítását;
h) a támogatási szerzõdés megkötésére, teljesítésére és megszûnésére vonatkozó szabályokat;
i) a támogatási összeg felhasználásáról való elszámolással, továbbá a támogatási szerzõdés teljesítésérõl szóló beszá-

molóval kapcsolatos rendelkezéseket.

3. A közalapítvány Vagyonkezelési Szabályzatának tartalmaznia kell:
a) a közalapítvány vagyonának szerkezetét, valamint mûködtetésének célját;
b) a közalapítvány vagyona feletti döntési jogkörök rögzítését;
c) a közalapítvány befektetéseire vonatkozó biztonsági szabályokat;
d) a közalapítvány befektetéseinek értékelésére vonatkozó szabályokat.

XVI. A közalapítvány megszûnése

A közalapítvány megszûnése esetén a közalapítvány vagyonát – a hitelezõk kielégítése után – az alapítók együttesen,
az alapítók közti felosztás nélkül kötelesek a jelen alapító okirat IV. fejezetében meghatározott célokra fordítani és errõl
a nyilvánosságot megfelelõen tájékoztatni.
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XVII. Záró rendelkezések

1. A kuratórium a közalapítvány mûködésérõl, ezen belül különösen a közalapítványi vagyon, illetve támogatások fel-
használásáról az alapítóknak évente legalább egyszer beszámol, a nyilvánosságnak – ezen belül különösen a szakmai
nyilvánosságnak – pedig folyamatosan tájékoztatást ad. A kuratórium a nyilvánosság tájékoztatása érdekében a közala-
pítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az országos sajtó útján évente legalább egyszer nyil-
vánosságra hozza.

2. A közalapítvány beszámolási kötelezettségének a hatályos jogszabályok szerint tesz eleget.
3. A kuratórium, a szakkollégiumok tagjai, valamint az ellenõrzõ bizottság elnöke és tagjai a feladatuk ellátásával kap-

csolatban havonta tiszteletdíjra és költségtérítésre jogosultak. A kuratórium elnökének tiszteletdíja a mindenkori mini-
málbér nyolcszoros összege, a kuratórium tagjainak és az ellenõrzõ bizottság elnökének tiszteletdíja a mindenkori mini-
málbér hatszoros összege, az ellenõrzõ bizottság tagjainak tiszteletdíja a mindenkori minimálbér négyszeres összege. A
szakkollégiumok elnökeinek tiszteletdíját a mindenkori minimálbér hatszoros és háromszoros összege közötti, a szak-
kollégiumok tagjainak tiszteletdíját a mindenkori minimálbér négyszeres és kétszeres összege közötti összegben állapít-
ja meg a kuratórium a közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzatában.

4. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény, a köz-
hasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kap-
csolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, valamint az alapítványokkal kapcsolatos jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.

5. Az alapítók – megállapítva, hogy a közalapítványt a Fõvárosi Bíróság 9.Pk.60.105/1998/4. számú végzésével
7122. sorszám alatt nyilvántartásba vette – az alapító okirat jelen módosításának aláírásával arról is nyilatkoznak, hogy
kérik a Fõvárosi Bíróságtól a közalapítvány kiemelt közhasznú szervezetként történõ nyilvántartásba vételét, egyúttal
felhatalmazzák a minisztert és a közalapítvány képviselõjét, hogy a kiemelt közhasznú szervezetként történõ nyilvántar-
tásba vételre irányuló kérelmet az alapítók képviseletében benyújtsák, illetve az ehhez szükséges nyilatkozatokat az ala-
pítók képviseletében megtegyék.

6. Az alapítók felhatalmazzák a minisztert, hogy az alapító okiratot érintõ módosítások bírósági nyilvántartásba vétele
iránti eljárásokban az alapítók képviseletében eljárjon.

Budapest, 2010. március 10.

7. A jelen alapító okiratot az alapítók az alábbiak szerint írták alá:

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Kodolányi Sebestyén s. k.,
Balázs Béla Stúdió Alapítvány

Kántor László s. k.,
Budapest Filmstúdió Kft.

Tolmár Tamás s. k.,
Dialóg Filmstúdió Kft.

Bálint Péter s. k.,
Filmforgalmazók Egyesülete

Duló Károly s. k.,
Filmmûvészek és Filmalkalmazottak Szakszervezete

Létay Vera s. k.,
Filmvilág Alapítvány

Kórody Ildikó s. k.,
Forgatókönyvírók és Dramaturgok Céhe

Sándor Pál s. k.,
Hunnia Filmstúdió Kft.

Sós Mária s. k.,
Magyar Mozgókép Rendezõk Céhe

Mikulás Ferenc s. k.,
Kecskemétfilm Kft.

Lakatos Iván s. k.,
Krónika Alkotóközösség és Filmalapítvány

Zsombolyai János s. k.,
MAFILM Média Center Egyesülés

Kunz Román s. k.,
Magyar Animációs Céh

Gyürey Vera s. k.,
Magyar Nemzeti Filmarchívum

Szomjas György s. k.,
Magyar Filmmûvészek Szövetsége

Palotai Éva s. k.,
Magyar Film- és Videovágók Egyesülete

Durst György s. k.,
Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége

Czabán György s. k.,
Magyar Független Film és Videó Szövetség

Kende János s. k.,
Magyar Operatõrök Társasága

Dr. Kormos Ildikó s. k.,
Magyar Tudományos Filmegyesület



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) bekezdés 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
óra-

száma

A képzés alapítója
Címe A képzés alkotója

Információ (cím, tel.,
fax, email)

Olasz szaknyelvi tanfolyam
könyvtárosok részére (Corso
di specializzazione in italiano
per bibliotecari)

2015. április 16.

60 Olasz Kultúrintézet 1088
Budapest,
Bródy Sándor
u. 8.

Dott. Luigi
Mammolini,
Cseresznyés Katalin

dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota
F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail:
hangodi@oszk.hu

Könyvtári vezetõi ismeretek.
I. Alapvetõ vezetési ismeretek

2015. április 16.

30 Könyvtári Intézet 1827
Budapest,
Budavári
Palota
F. épület

Dr. Hangodi Ágnes +
külsõ partnerek

dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota
F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail:
hangodi@oszk.hu

Könyvtári vezetõi ismeretek.
II. Gazdálkodási és pénzügyi
ismeretek, a
teljesítménymérés könyvtári
mutatói

2015. április 16.

30 Könyvtári Intézet 1827
Budapest,
Budavári
Palota
F. épület

Dr. Hangodi Ágnes +
külsõ partnerek

dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota
F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail:
hangodi@oszk.hu

Könyvtári vezetõi ismeretek.
III. Korszerû emberi erõforrás
menedzsment

2015. április 16.

30 Könyvtári Intézet 1827
Budapest,
Budavári
Palota
F. épület

Dr. Hangodi Ágnes +
külsõ partnerek

dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota
F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail:
hangodi@oszk.hu
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Indítási engedélyt kapott könyvtári képzési programok

A képzés neve,
engedélyének
érvényessége

A
képzés

óra-
száma

Iskolai
vég-

zettség
A képzés indítója A képzés helye

Másutt
indít-e

képzést

A
képzés
díja

Információ (cím, tel.,
fax, e-mail)

Könyvtári vezetõi
ismeretek. I.
Alapvetõ vezetési
ismeretek

2015. április 16.

30 f Könyvtári Intézet
(1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület)

Könyvtári Intézet
(1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület)

Könyvtári
Intézet

40000 dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail:
hangodi@oszk.hu

Könyvtári vezetõi
ismeretek. II.
Gazdálkodási és
pénzügyi
ismeretek, a
teljesítménymérés
könyvtári mutatói

2015. április 16.

30 f Könyvtári Intézet
(1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület)

Könyvtári Intézet
(1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület)

Könyvtári
Intézet

40000 dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail:
hangodi@oszk.hu

Könyvtári vezetõi
ismeretek. III.
Korszerû emberi
erõforrás
menedzsment

2015. április 16.

30 f Könyvtári Intézet
(1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület)

Könyvtári Intézet
(1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület)

Könyvtári
Intézet

40000 dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail:
hangodi@oszk.hu

Dr. Vígh Annamária s. k.,
fõosztályvezetõ

Közgyûjteményi Fõosztály

Felhívás a szakképzõ iskolák
VII. Országos vers- és prózamondó versenyére

2010. november 12–14.

A mosonmagyaróvári Hunyadi Mátyás Szakképzõ és Szakközépiskola, valamint a Szakmai Középiskolásokért Kulturá-
lis Egyesület Budapest, VII. alkalommal hirdeti meg vers- és prózamondó versenyét a szakképzõ iskolák tanulói
számára.

A verseny célja:
Meggyõzõdésünk, hogy a szakiskolai oktatásban tanuló fiatalok egy része tehetséges és nagy érzékenységgel fordul az
irodalom felé.
Az õ számukra rendezünk – immáron 7. alkalommal – olyan bemutatkozási lehetõséget, ahol saját tanulói csoportjukban
mérhetik össze tudásukat, mutathatják meg tehetségüket.
Fontos, hogy teljesítményüket életkori és iskolatípusuknak megfelelõ módon ismerjük el, ezzel tovább ösztönözve õket
a vers- és a prózai mûvek szeretetére.
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Nevezési feltételek:
A XX. század magyar irodalmából választott vers- vagy prózai mû (1 mû) bemutatása 3–5 perc terjedelemben. Iskolán-
ként összesen (2 fõ szakközép és 2 fõ szakiskolai tanuló) 4 fõ tanuló nevezhet.

Kategóriák: vers vagy próza
Minden versenyzõ 1 kötelezõ és 1 szabadon választott mûvel indul. A kötelezõ mûveket a jelentkezés után mindenkinek
megküldjük.

Nevezési díj: 3000 Ft/fõ.
Jelentkezési határidõ: 2010. október 15.

Jelentkezés módja: nevezési lapon, amely igényelhetõ az iskola címén: 9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. 3.

Dr. Kissné Németh Éva Dr. Kaposi József
Hunyadi Szakképzõ Iskola Szakmai Középiskolásokért

Mosonmagyaróvár Kulturális Egyesület
Tel./fax: (96) 211-788/15 Budapest

E-mail: dr.kissneeva@gmail.com

2162 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 19. szám



Az NSZFI közleménye az illetékes bírálóbizottság által elfogadott szakmai vizsgaelnöki pályázatokról a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs
miniszter felelõsségi körébe tartozó szakképesítések tekintetében (bírálat idõpontja 2010. március 29.)

S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

1. Ádám Andrea 3200 Gyöngyös Dózsa György út 12. 10. Könnyûipar 33-542-05-0010-33-01 Csecsemõ- és gyermekruha-készítõ Új
10. Könnyûipar 33-542-05-0100-21-01 Fehérnemû-készítõ

10. Könnyûipar 33-542-05-0010-33-02 Férfiszabó

10. Könnyûipar 33-542-05-0100-21-02 Lakástextil-készítõ

10. Könnyûipar 33-542-05-0100-21-03 Munkaruha- és védõruha-készítõ

10. Könnyûipar 33-542-05-0010-33-03 Nõi szabó

10. Könnyûipar 54-542-01-0010-54-02 Ruhaipari technikus

10. Könnyûipar 33-542-05-0100-21-04 Textiltermék-összeállító

2. Amrein György 7626 Pécs Lánc u. 18. 5. Gépészet 31-521-11-0100-31-01 Bevontelektródás hegesztõ Új
5. Gépészet 31-521-02-0000-00-00 CNC-forgácsoló

5. Gépészet 31-521-09-0100-31-01 Esztergályos

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-03 Fogyóelektródás hegesztõ

5. Gépészet 54-521-01-0000-00-00 Gépgyártástechnológiai technikus

5. Gépészet 31-521-09-1000-00-00 Gépi forgácsoló

5. Gépészet 54-520-01-0000-00-00 Gépipari minõségellenõr

5. Gépészet 31-521-10-1000-00-00 Géplakatos

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

5. Gépészet 31-521-12-0000-00-00 Hõkezelõ

5. Gépészet 31-521-09-0100-31-05 Marós

5. Gépészet 52-521-01-0010-52-07 Roncsolásos anyagvizsgáló

5. Gépészet 31-521-24-1000-00-00 Szerkezetlakatos

5. Gépészet 33-521-08-0000-00-00 Szerszámkészítõ

5. Gépészet 52-521-01-0010-52-10 Ultrahangos anyagvizsgáló

3. Asztalos Csilla 5420 Túrkeve Kinizsi u. 53. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-01 Bútor- és lakástextil-eladó Új

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-01 Bútor- és lakástextil-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-02 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-02-0000-00-00 Kereskedelmi menedzserasszisztens

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-02 Kereskedelmi szakmenedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-03 Mûszakicikk eladó
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-05 Nemzetközi szállítmányozási és
logisztikai szakügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-04 Porcelán- és edényáru-eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-05 Ruházati eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-03 Ruházati kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-06 Zöldség-gyümölcs eladó

4. Bacs József 7100 Szekszárd Jókai u. 12. 5. Gépészet 31-521-02-0000-00-00 CNC-forgácsoló Új
5. Gépészet 31-582-10-0000-00-00 Épületlakatos

5. Gépészet 31-521-09-0100-31-01 Esztergályos

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-03 Fogyóelektródás hegesztõ

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-02 Gázfogyasztóberendezés- és
csõhálózat-szerelõ

5. Gépészet 31-521-09-1000-00-00 Gépi forgácsoló

5. Gépészet 31-521-10-1000-00-00 Géplakatos

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

5. Gépészet 31-522-02-0010-31-03 Kazángépész (12 tonna felett)

5. Gépészet 31-522-02-0010-31-04 Kazánkezelõ (2-12 tonna között)

5. Gépészet 31-521-24-0100-31-01 Lemezlakatos

5. Gépészet 31-521-24-1000-00-00 Szerkezetlakatos

5. Gépészet 33-521-08-0000-00-00 Szerszámkészítõ

19. Egyéb szolgáltatások 31-814-01-0000-00-00 Takarító

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-04 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ

5. Bakos Róbert 5000 Szolnok Bartók Béla út 13. 18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-01-0000-00-00 Cukrász Új
18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-01-0000-00-00 Élelmezésvezetõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0000-00-00 Panziós, falusi vendéglátó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-02-1000-00-00 Pincér

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

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-03-0000-00-00 Szállodai portás, recepciós

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

6. Balázsné Szabó Ibolya 6914 Pitvaros Kiss u. 43. 2. Szociális szolgáltatások 55-761-01-0000-00-00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ- gondozó Új
3. Oktatás 61-140-01-0000-00-00 Felnõttoktató

2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0001-54-01 Foglalkoztatás-szervezõ

2. Szociális szolgáltatások 54-762-02-0010-54-01 Gerontológiai gondozó

2. Szociális szolgáltatások 54-761-02-0100-33-01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ

2. Szociális szolgáltatások 54-761-02-0010-54-01 Gyermekotthoni asszisztens

2. Szociális szolgáltatások 55-762-01-0000-00-00 Ifjúságsegítõ

2. Szociális szolgáltatások 54-761-02-0010-54-02 Kisgyermekgondozó, -nevelõ

2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0001-54-02 Mentálhigiénés asszisztens

2. Szociális szolgáltatások 33-761-01-0000-00-00 Nevelõszülõ

2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0010-54-02 Szociális asszisztens
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

2. Szociális szolgáltatások 33-762-01-0010-33-02 Szociális gondozó és ápoló

2. Szociális szolgáltatások 54-762-02-0010-54-04 Szociális gondozó, szervezõ

2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0010-54-03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintézõ

2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0001-54-03 Szociokulturális animátor

7. Balogh István 7624 Pécs Csortos Gyula u. 6. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-01 Bútor- és lakástextil-kereskedõ Hosszabítás

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-02 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03-0100-31-01 Gázcseretelep-kezelõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0001-54-01 Kereskedelmi bolthálózat szervezõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-02 Kereskedelmi szakmenedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-1000-00-00 Kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0000-00-00 Logisztikai ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-05 Ruházati eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-03 Ruházati kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03-0000-00-00 Töltõállomás-kezelõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0100-52-01 Veszélyesáru-ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-06 Zöldség-gyümölcs eladó

8. Balogh Sándor 4100 Berettyóújfalu Kinizsi u. 16. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0000-00-00 Bolti eladó Új

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-02 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03-0100-31-01 Gázcseretelep-kezelõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0100-31-01 Gyorséttermi- és ételeladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-1000-00-00 Kereskedõ
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-03 Mûszakicikk eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

51-341-01-0000-00-00 Mûszakicikk-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-05 Ruházati eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-03 Ruházati kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03-0000-00-00 Töltõállomás-kezelõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-04-0000-00-00 Vegyesiparcikk-kereskedõ

9. Bán Imre 7626 Pécs Felsõvámház u. 14. 6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-01-0001-54-01 Automatikai technikus Új
5. Gépészet 31-582-09-0010-31-01 Energiahasznosító berendezés szerelõje

5. Gépészet 54-582-01-0000-00-00 Épületgépész technikus

5. Gépészet 31-582-09- Épületgépészeti csõhálózat- és
berendezés-szerelõ

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-02 Gázfogyasztóberendezés- és
csõhálózat-szerelõ

5. Gépészet 31-522-02-0010-31-01 Hõközpont és -hálózatkezelõ

5. Gépészet 31-522-02-0010-31-02 Hûtéstechnikai berendezéskezelõ

5. Gépészet 33-522-02-0000-00-00 Hûtõ- és klímaberendezés-szerelõ,
karbantartó

5. Gépészet 31-582-09-0100-31-02 Karbantartó, csõszerelõ

5. Gépészet 31-522-02-0100-31-02 Kisteljesítményû kazán fûtõje (max. 2
tonna)

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-03 Központifûtés- és csõhálózat-szerelõ

5. Gépészet 31-522-03-0100-31-02 Légtechnikai hálózat szerelõ

5. Gépészet 31-522-03-0000-00-00 Légtechnikai rendszerszerelõ

5. Gépészet 54-544-02-0010-54-03 Megújulóenergia-gazdálkodási
technikus

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-04 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ

10. Barabás Józsefné 9730 Kõszeg Faludi Ferenc u. 1/d. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-01 Bútor- és lakástextil-eladó Új

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-01 Bútor- és lakástextil-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-02 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0000-00-00 Kereskedelmi menedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0000-00-00 Logisztikai ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-03 Mûszakicikk eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-05 Ruházati eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-03 Ruházati kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-04-0000-00-00 Vegyesiparcikk-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-06 Zöldség-gyümölcs eladó

11. Barna Sándorné 1138 Budapest Népfürdõ u. 21/E. 10. Könnyûipar 33-542-01-1000-00-00 Bõrdíszmûves Új
10. Könnyûipar 54-542-01-0010-54-01 Bõrfeldolgozó-ipari technikus

10. Könnyûipar 33-542-05-0010-33-02 Férfiszabó

10. Könnyûipar 33-542-05-0010-33-03 Nõi szabó

10. Könnyûipar 54-542-01-0010-54-02 Ruhaipari technikus

12. Barta Tamás Dr. 1043 Budapest Munkásotthon u. 18. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó Hosszabítás

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-02 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-01 Európai Uniós üzleti szakügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-04-0100-31-02 Gyógynövénykereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0000-00-00 Kereskedelmi menedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-02 Kereskedelmi szakmenedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintézõ

15. Közgazdaság 54-345-03-0000-00-00 Munkaerõpiaci szervezõ, elemzõ

15. Közgazdaság 54-345-03-0100-52-01 Munkaerõpiaci szolgáltató, ügyintézõ

15. Közgazdaság 54-345-06-0000-00-00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztõ

15. Közgazdaság 54-345-06-0100-52-01 Személyügyi ügyintézõ

13. Békési Tiborné 4028 Debrecen Nyíl u. 64. 2. Szociális szolgáltatások 54-761-02-0100-33-01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ Hosszabítás
2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0010-33-02 Szociális asszisztens

2. Szociális szolgáltatások 33-762-01-0010-33-02 Szociális gondozó és ápoló

14. Bene Antal 1111 Budapest Bertalan Lajos u. 16. 11. Faipar 33-543-01-0100-21-01 Asztalosipari szerelõ Új
11. Faipar 33-543-01-1000-00-00 Bútorasztalos

11. Faipar 54-543-02-0010-54-01 Bútoripari technikus

11. Faipar 31-582-08-1000-00-00 Épületasztalos

11. Faipar 33-543-01-0100-31-01 Fa- és bútoripari gépkezelõ

11. Faipar 33-543-01-0100-21-02 Faesztergályos

11. Faipar 54-543-02-0010-54-02 Fafeldolgozó technikus
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

11. Faipar 31-582-08-0100-31-01 Famegmunkáló

11. Faipar 31-582-08-0100-21-01 Fûrészipari gépkezelõ

11. Faipar 33-543-01-0001-33-01 Mûbútorasztalos

15. Benus Ferenc 3200 Gyöngyös Városkert út 7. 5. Gépészet 31-521-11-0100-31-01 Bevontelektródás hegesztõ Új
5. Gépészet 31-521-11-0100-31-02 Egyéb eljárás szerinti hegesztõ

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-03 Fogyóelektródás hegesztõ

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-04 Gázhegesztõ

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-06 Volframelektródás hegesztõ

16. Berényi Mária 4031 Debrecen Derék u. 189. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0000-00-00 Bolti eladó Bõvítés

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-01-0000-00-00 Élelmezésvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0000-00-00 Kereskedelmi menedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-1000-00-00 Kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-02-0000-00-00 Protokoll és utazásügyintézõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0000-00-00 Vendéglátó és idegenforgalmi
szakmenedzser

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

17. Béry László 3000 Hatvan Iparos u. 18. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0000-00-00 Bolti eladó Új

5. Gépészet 31-521-02-0000-00-00 CNC-forgácsoló

5. Gépészet 31-582-09- Épületgépészeti csõhálózat- és
berendezés-szerelõ

5. Gépészet 31-582-10-0000-00-00 Épületlakatos

5. Gépészet 31-521-05-0000-00-00 Fémipari megmunkálógépsor és
berendezés-üzemeltetõ

5. Gépészet 31-521-09-1000-00-00 Gépi forgácsoló

5. Gépészet 31-521-10-1000-00-00 Géplakatos

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

5. Gépészet 31-582-09-0100-31-02 Karbantartó, csõszerelõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-03-0000-00-00 Mechatronikai mûszerész

19. Egyéb szolgáltatások 54-862-01-0000-00-00 Munkavédelmi technikus

5. Gépészet 31-521-23-0000-00-00 Öntõ

5. Gépészet 31-521-24-1000-00-00 Szerkezetlakatos

18. Biróné Kovács Mária 1048 Budapest Gémes József u. 2. 16. Ügyvitel 54-347-01-0010-54-01 Emberi erõforrás ügyfélkapcsolati
szakügyintézõ

Új

16. Ügyvitel 55-346-01-0000-00-00 Jogi asszisztens

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-03 Kis- és középvállalkozási menedzser
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0000-00-00 Logisztikai ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

15. Közgazdaság 54-345-03-0000-00-00 Munkaerõpiaci szervezõ, elemzõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-02-0000-00-00 PR ügyintézõ

15. Közgazdaság 54-345-06-0000-00-00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztõ

16. Ügyvitel 55-346-02-0010-55-02 Titkárságvezetõ

16. Ügyvitel 54-346-01-0010-54-03 Ügyintézõ titkár

19. Boros Tibor 4551 Nyíregyháza -
Oros

Emlék u. 1/a. 5. Gépészet 31-521-11-0100-31-01 Bevontelektródás hegesztõ Új

5. Gépészet 31-582-10-0000-00-00 Épületlakatos

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-03 Fogyóelektródás hegesztõ

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-04 Gázhegesztõ

5. Gépészet 31-521-10-1000-00-00 Géplakatos

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-05 Hegesztõ-vágó gép kezelõje

5. Gépészet 33-522-02-0000-00-00 Hûtõ- és klímaberendezés-szerelõ,
karbantartó

5. Gépészet 31-521-24-0100-31-01 Lemezlakatos

5. Gépészet 31-521-24-1000-00-00 Szerkezetlakatos

5. Gépészet 33-521-08-0000-00-00 Szerszámkészítõ

19. Egyéb szolgáltatások 31-814-01-0000-00-00 Takarító

19. Egyéb szolgáltatások 31-814-01-0100-31-01 Takarítógép-kezelõ

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-06 Volframelektródás hegesztõ

20. Boza Pál Dr. 6000 Kecskemét Futár u. 11. 5. Gépészet 31-521-08-0010-31-01 Autógyártó Hosszabítás
5. Gépészet 31-521-02-0000-00-00 CNC-forgácsoló

5. Gépészet 31-521-09-0100-31-01 Esztergályos

5. Gépészet 31-521-05-0100-31-01 Fémipari megmunkálógép-kezelõ

5. Gépészet 31-521-09-0100-31-02 Fogazó

5. Gépészet 54-521-01-0000-00-00 Gépgyártástechnológiai technikus

5. Gépészet 31-521-09-1000-00-00 Gépi forgácsoló

5. Gépészet 54-520-01-0000-00-00 Gépipari minõségellenõr

5. Gépészet 31-521-10-1000-00-00 Géplakatos

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

5. Gépészet 31-521-24-0100-31-01 Lemezlakatos

5. Gépészet 31-521-09-0100-31-05 Marós

5. Gépészet 33-521-08-0000-00-00 Szerszámkészítõ

21. Braun József 3100 Salgótarján Báthory út 1. 5. Gépészet 31-582-09- Épületgépészeti csõhálózat- és
berendezés-szerelõ

Új

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-02 Gázfogyasztóberendezés- és
csõhálózat-szerelõ

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-04 Gázhegesztõ

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

5. Gépészet 33-524-01-0100-31-01 Ipari olaj- és gáztüzelõ berendezés
szerelõje, üzembehelyezõje

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-03 Központifûtés- és csõhálózat-szerelõ

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-04 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ

22. Csákány Zsuzsa 9012 Gyõr Hármashatás út 14. 18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-01-0000-00-00 Cukrász Új
18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-01-0001-54-01 Élelmezési menedzser

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-01-0000-00-00 Élelmezésvezetõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0100-31-01 Étkezdés

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0100-21-01 Konyhai kisegítõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0000-00-00 Panziós, falusi vendéglátó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-02-1000-00-00 Pincér

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

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0001-52-01 Vendéglátásszervezõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0100-31-02 Vendéglátó eladó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0010-55-02 Vendéglátó szakmenedzser

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

23. Csenkéné Dr. Tóth Katalin
Dr.

5600 Békéscsaba Bartók u. 54. 19. Egyéb szolgáltatások 52-815-01-0000-00-00 Kozmetikus Új

24. Csereiné Árgyelán Anna Dr. 5600 Békéscsaba Kvasz András út 33. 2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0001-54-02 Mentálhigiénés asszisztens Új
2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0010-54-02 Szociális asszisztens

2. Szociális szolgáltatások 33-762-01-0010-33-02 Szociális gondozó és ápoló

25. Csernai Ferencné 3980 Sátoraljaújhely Korányi Frigyes u. 6. 2. Szociális szolgáltatások 33-762-01-0010-33-02 Szociális gondozó és ápoló Hosszabítás
2. Szociális szolgáltatások 54-762-02-0010-54-04 Szociális gondozó, szervezõ

26. Csermák Károly Dr. 2750 Nagykörös Béke u. 11. 5. Gépészet 54-582-01-0000-00-00 Épületgépész technikus Hosszabítás
5. Gépészet 31-582-09-0010-31-02 Gázfogyasztóberendezés- és

csõhálozat-szerelõ

5. Gépészet 31-521-10-0100-31-01 Gépbeállító

5. Gépészet 31-521-10-1000-00-00 Géplakatos

19. Egyéb szolgáltatások 54-725-01-0000-00-00 Grafológus

19. Egyéb szolgáltatások 54-725-01-0100-52-01 Grafológus szakasszisztens

5. Gépészet 33-524-01-0100-31-01 Ipari olaj- és gáztüzelõ berendezés
szerelõje, üzembehelyezõje

5. Gépészet 31-522-02-0100-31-01 Ipari olaj- és gáztüzelõ-berendezés
kezelõje

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-03 Központifûtés- és csõhálózat-szerelõ

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-04 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ

27. Csicsely András 5600 Békéscsaba Kastély u. 10. 9. Építészet 33-582-01-1000-00-00 Ács, állványozó Új
9. Építészet 33-582-03-1000-00-00 Burkoló

9. Építészet 31-582-15-0100-21-03 Épületfalazó kõmûves

9. Építészet 31-582-15-0100-31-02 Gépi vakoló

9. Építészet 33-582-03-0100-31-01 Hidegburkoló

9. Építészet 31-582-15-1000-00-00 Kõmûves

9. Építészet 54-582-03-0000-00-00 Magasépítõ technikus

9. Építészet 33-582-03-0100-31-02 Melegburkoló
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

9. Építészet 54-582-04-0000-00-00 Mélyépítõ technikus

9. Építészet 33-582-02-0100-21-01 Szárazépítõ

9. Építészet 31-582-17-0000-00-00 Tetõfedõ

28. Csonka Ferenc 9029 Gyõr Szabadság u. 25. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó Hosszabítás

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-02 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0001-54-01 Kereskedelmi bolthálózat szervezõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-02-0000-00-00 Mintabolti értékesítõ,
szolgáltatásértékesítõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-05 Ruházati eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-03 Ruházati kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-06 Zöldség-gyümölcs eladó

29. Dancs József 8360 Keszthely Rózsa u. 4. 18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-01-0000-00-00 Cukrász Hosszabítás
18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0100-31-01 Étkezdés

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0100-31-01 Gyorséttermi- és ételeladó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0100-31-01 Mezõgazdasági gazdaasszony

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-02-0001-33-01 Mixer

18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0000-00-00 Panziós, falusi vendéglátó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-02-1000-00-00 Pincér

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

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-03-0000-00-00 Szállodai portás, recepciós

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0100-31-02 Vendéglátó eladó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0010-55-02 Vendéglátó szakmenedzser

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

30. Deák József 1153 Budapest Arany János u. 14. 18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-02-0001-33-01 Mixer Új
18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0000-00-00 Panziós, falusi vendéglátó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-02-1000-00-00 Pincér

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0001-52-01 Vendéglátásszervezõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0100-31-02 Vendéglátó eladó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0010-55-02 Vendéglátó szakmenedzser

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

31. Dienes Zoltán 4032 Debrecen Bán Imre u. 24. 6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-01-1000-00-00 Automatikai mûszerész Új
6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-01-0001-54-01 Automatikai technikus

6. Elektrotechnika-elektronika 33-522-01-0000-00-00 Elektronikai mûszerész

6. Elektrotechnika-elektronika 54-523-01-0000-00-00 Elektronikai technikus

6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-03-0000-00-00 Mechatronikai mûszerész

6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-03-0001-54-01 Mechatronikai technikus

6. Elektrotechnika-elektronika 54-523-02-0000-00-00 Orvosi elektronikai technikus
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

6. Elektrotechnika-elektronika 54-523-02-0100-52-01 Orvostechnikai elektromûszerész

6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-01-0100-52-01 PLC programozó

6. Elektrotechnika-elektronika 33-522-01-0100-31-01 Szórakoztatóelektronikai mûszerész

32. Éger Istvánné Dr. 9400 Sopron Áfonya u. 7. 16. Ügyvitel 54-347-01-0010-54-01 Emberi erõforrás ügyfélkapcsolati
szakügyintézõ

Új

3. Oktatás 61-140-01-0000-00-00 Felnõttoktató

16. Ügyvitel 55-346-02-0010-55-01 Gazdasági idegen nyelvû levelezõ

19. Egyéb szolgáltatások 54-725-01-0100-52-01 Grafológus szakasszisztens

16. Ügyvitel 54-346-01-0010-54-01 Idegen nyelvi titkár

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

15. Közgazdaság 54-345-06-0000-00-00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztõ

33. Erdõdyné Di Giovanni
Magdolna

3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky u.
10.

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-01 Bevontelektródás hegesztõ Hosszabítás

5. Gépészet 31-521-02-0000-00-00 CNC-forgácsoló

5. Gépészet 52-522-06-0000-00-00 Erõmûvi kazángépész

5. Gépészet 52-522-07-0000-00-00 Erõmûvi turbinagépész

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-03 Fogyóelektródás hegesztõ

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-02 Gázfogyasztóberendezés- és
csõhálózat-szerelõ

5. Gépészet 31-521-09-1000-00-00 Gépi forgácsoló

19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-05 Gépipari mérnökasszisztens

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-03 Központifûtés- és csõhálózat-szerelõ

16. Ügyvitel 52-347-01-0001-52-01 Minõségbiztosítási auditor

5. Gépészet 31-521-24-1000-00-00 Szerkezetlakatos

5. Gépészet 33-521-08-0000-00-00 Szerszámkészítõ

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-04 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ

34. Farkas Imréné 1142 Budapest Kassai u. 15. 19. Egyéb szolgáltatások 52-815-01-0000-00-00 Kozmetikus Új
35. Farkas László 3531 Miskolc Bársony János u. 41. 6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-01-1000-00-00 Automatikai mûszerész Új

6. Elektrotechnika-elektronika 33-522-01-0000-00-00 Elektronikai mûszerész

6. Elektrotechnika-elektronika 54-523-01-0000-00-00 Elektronikai technikus

6. Elektrotechnika-elektronika 54-522-01-0000-00-00 Erõsáramú elektrotechnikus

6. Elektrotechnika-elektronika 31-521-14-0000-00-00 Kereskedelmi, háztartási és
vendéglátóipari gépszerelõ

6. Elektrotechnika-elektronika 33-522-04-0001-33-07 Villamos gép és -készülék üzemeltetõ

6. Elektrotechnika-elektronika 33-522-04-0001-33-08 Villamos hálózat és alállomás
üzemeltetõ

19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-13 Villamosmérnök-asszisztens

6. Elektrotechnika-elektronika 33-522-04-1000-00-00 Villanyszerelõ

36. Farkas Zsoltné 2433 Sárosd Dózsa György u. 1. 16. Ügyvitel 54-347-01-0010-54-01 Emberi erõforrás ügyfélkapcsolati
szakügyintézõ

Új

3. Oktatás 61-346-01-0000-00-00 Felnõttoktató

16. Ügyvitel 33-346-01-0100-31-02 Gépíró, szövegszerkeztõ

16. Ügyvitel 33-346-01-1000-00-00 Irodai asszisztens

16. Ügyvitel 54-346-01-0010-54-02 Iskolatitkár

16. Ügyvitel 33-346-01-0001-52-02 Jegyzõkönyvvezetõ
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

15. Közgazdaság 54-345-03-0000-00-00 Munkaerõpiaci szervezõ, elemzõ

15. Közgazdaság 54-345-03-0100-52-01 Munkaerõpiaci szolgáltató, ügyintézõ

16. Ügyvitel 52-347-02-0000-00-00 Személyes ügyfélszolgálati asszisztens

15. Közgazdaság 54-345-06-0000-00-00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztõ

15. Közgazdaság 54-345-06-0100-00-00 Személyügyi ügyintézõ

16. Ügyvitel 55-346-02-0010-55-02 Titkárságvezetõ

16. Ügyvitel 54-346-01-0010-54-03 Ügyintézõ titkár

16. Ügyvitel 54-347-01-0010-54-04 Üzleti kommunikációs szakügyintézõ

37. Farkasházi Tamás 1134 Budapest Csángó u. 30. II/3. 9. Építészet 33-582-01-1000-00-00 Ács, állványozó Új
9. Építészet 31-582-15-0100-21-01 Beton- és vasbetonkészítõ

9. Építészet 33-582-03-1000-00-00 Burkoló

9. Építészet 33-582-04-1000-00-00 Festõ, mázoló és tapétázó

9. Építészet 31-582-14-0000-00-00 Kõfaragó, mûköves és épületszobrász

9. Építészet 54-582-03-0000-00-00 Magasépítõ technikus

9. Építészet 54-582-04-0000-00-00 Mélyépítõ technikus

9. Építészet 33-582-02-0100-21-01 Szárazépítõ

9. Építészet 31-582-17-0000-00-00 Tetõfedõ

38. Farkasné Dolinai Erzsébet 1146 Budapest Francia u. 49/a. 16. Ügyvitel 33-346-01-0001-52-01 Beszédleíró-gyorsíró Hosszabítás
16. Ügyvitel 55-346-02-0010-55-01 Gazdasági idegen nyelvû levelezõ

16. Ügyvitel 33-346-01-0100-31-01 Gépíró

16. Ügyvitel 33-346-01-0100-31-02 Gépíró, szövegszerkesztõ

16. Ügyvitel 54-346-01-0010-54-01 Idegen nyelvi titkár

16. Ügyvitel 33-346-01-1000-00-00 Irodai asszisztens

16. Ügyvitel 54-346-01-0010-54-02 Iskolatitkár

16. Ügyvitel 33-346-01-0001-52-02 Jegyzõkönyvvezetõ

16. Ügyvitel 55-346-02-0010-55-02 Titkárságvezetõ

16. Ügyvitel 54-346-01-0010-54-03 Ügyintézõ titkár

16. Ügyvitel 55-346-02-0000-00-00 Ügyviteli szakügyintézõ

16. Ügyvitel 54-346-01-0000-00-00 Ügyviteli titkár

39. Fekete Árpád 9700 Szombathely Bakó J. u. 18. 2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0001-54-02 Mentálhigiénés asszisztens Hosszabítás
40. Feráné Gõsi Ildikó 9200 Mosonmagyaróvár Móra Ferenc u. 31. 17. Kereskedelem-marketing,

üzleti adminisztráció
33-341-02-0100-31-01 Bolti pénztáros Új

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-02 Kereskedelmi szakmenedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedõ ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-1000-00-00 Kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-03 Mûszakicikk eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

51-341-01-0000-00-00 Mûszakicikk-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-02-0000-00-00 PR ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-05 Ruházati eladó

41. Fodorné Kovács Györgyi 6000 Kecskemét Kandó Kálmán u.
13/A.

15. Közgazdaság 54-343-05-0100-52-01 Bérügyintézõ Új

16. Ügyvitel 54-347-01-0010-54-01 Emberi erõforrás ügyfélkapcsolati
szakügyintézõ

3. Oktatás 61-140-01-0000-00-00 Felnõttoktató

16. Ügyvitel 33-346-01-0100-31-01 Gépíró

16. Ügyvitel 33-346-01-0100-31-02 Gépíró, szövegszerkesztõ

16. Ügyvitel 33-346-01-1000-00-00 Irodai asszisztens

15. Közgazdaság 54-345-03-0000-00-00 Munkaerõpiaci szervezõ, elemzõ

15. Közgazdaság 54-345-03-0100-52-01 Munkaerõpiaci szolgáltató, ügyintézõ

15. Közgazdaság 54-345-06-0000-00-00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztõ

15. Közgazdaság 54-345-06-0100-52-01 Személyügyi ügyintézõ

15. Közgazdaság 54-343-05-0100-52-02 Társadalombiztosítási ügyintézõ

16. Ügyvitel 54-346-01-0010-54-03 Ügyintézõ titkár

42. Gál Anikó 3231 Gyöngyössolymos Fecske út 78. 10. Könnyûipar 33-542-05-0010-33-01 Csecsemõ- és gyermekruha-készítõ Új
10. Könnyûipar 33-542-05-0100-21-02 Lakástextil-készítõ

10. Könnyûipar 33-542-05-0100-21-03 Munkaruha- és védõruha-készítõ

10. Könnyûipar 33-542-05-0010-33-03 Nõi szabó

10. Könnyûipar 54-542-01-0010-54-02 Ruhaipari technikus

10. Könnyûipar 33-542-05-0100-21-04 Textiltermék-összeállító

43. Görbéné Tanács Hilda 6791 Szeged Erkel Ferenc u. 14. 18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0001-33-01 Diétás szakács Új
18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-01-0001-54-01 Élelmezési menedzser

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-01-0000-00-00 Élelmezésvezetõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0100-31-01 Étkezdés

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0100-31-01 Gyorséttermi- és ételeladó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0100-21-01 Konyhai kisegítõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0000-00-00 Panziós, falusi vendéglátó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-02-0001-54-01 Rendezvény- és konferenciaszervezõ

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

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0100-31-02 Vendéglátó eladó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0010-55-02 Vendéglátó szakmenedzser

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

44. Gumpl Pál 2300 Ráckeve Izabella u. 1/F. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0100-31-01 Anyagbeszerzõ Új

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-02-0100-21-01 Áruösszeállító
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0100-31-02 Áruterítõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-02-0010-55-01 Logisztikai mûszaki
menedzserasszisztens

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0000-00-00 Logisztikai ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-05 Nemzetközi szállítmányozási és
logisztikai szakügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0001-54-01 Nemzetközi szállítmányozási ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-02-0100-21-02 Raktárkezelõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-02-0000-00-00 Raktáros

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0100-52-01 Veszélyesáru-ügyintézõ

45. Gúr Nándor 3528 Miskolc Berzsenyi D. u. 54. 5. Gépészet 31-521-11-0100-31-01 Bevontelektródás hegesztõ Hosszabítás
5. Gépészet 31-521-11-0100-31-02 Egyéb eljárás szerinti hegesztõ

5. Gépészet 31-521-09-0100-31-01 Esztergályos

9. Építészet 33-582-04-1000-00-00 Festõ, mázoló és tapétázó

5. Gépészet 31-521-09-0100-31-02 Fogazó

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-03 Fogyóelektródás hegesztõ

5. Gépészet 31-521-09-0100-31-03 Fûrészipari szerszámélezõ

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-04 Gázhegesztõ

5. Gépészet 31-521-09-1000-00-00 Gépi forgácsoló

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

9. Építészet 31-582-15-1000-00-00 Kõmûves

15. Közgazdaság 54-343-03-0000-00-00 Közbeszerzési referens

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-03 Központifûtés- és csõhálózat-szerelõ

9. Építészet 54-582-03-0000-00-00 Magasépítõ technikus

9. Építészet 54-582-04-0000-00-00 Mélyépítõ technikus

46. Gúr Nándorné 3528 Miskolc Berzsenyi Dániel u. 54. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-01 Bútor- és lakástextil-eladó Hosszabítás

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-01 Európai Uniós üzleti szakügyintézõ

16. Ügyvitel 33-346-01-1000-00-00 Irodai asszisztens

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0000-00-00 Kereskedelmi menedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0000-00-00 Logisztikai ügyintézõ
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-02-0000-00-00 Mintabolti értékesítõ,
szolgáltatásértékesítõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-03 Mûszakicikk eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-02-0000-00-00 PR ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-05 Ruházati eladó

16. Ügyvitel 52-347-03-0000-00-00 Telefonos és elektronikus
ügyfélkapcsolati asszisztens

16. Ügyvitel 54-346-01-0000-00-00 Ügyviteli titkár

47. Hajba László 2141 Csömör Hársfa u. 18. 5. Gépészet 31-521-10-1000-00-00 Géplakatos Új
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-02 Kereskedelmi szakmenedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-1000-00-00 Kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-02-0010-55-01 Logisztikai mûszaki
menedzserasszisztens

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0000-00-00 Logisztikai ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-03 Mûszakicikk eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-05 Nemzetközi szállítmányozási és
logisztikai szakügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0001-54-01 Nemzetközi szállítmányozási ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-02-0100-21-02 Raktárkezelõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-02-0000-00-00 Raktáros

5. Gépészet 31-521-24-1000-00-00 Szerkezetlakatos

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0100-52-01 Veszélyesáru-ügyintézõ

48. Hajdu Lajos Miklós 4241 Bocskaikert Gulyás Pál út 13. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-01 Bútor- és lakástextil-eladó Hosszabítás

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-01 Bútor- és lakástextil-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-02 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-02 Kereskedelmi szakmenedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

2176
O

K
T

A
T

Á
S

I
É

S
K

U
L

T
U

R
Á

L
IS

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
19.szám



S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-03 Kis- és középvállalkozási menedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-02-0000-00-00 PR ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-06 Reklámszervezõ szakmenedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-05 Ruházati eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-03 Ruházati kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03-0000-00-00 Töltõállomás-kezelõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-06 Zöldség-gyümölcs eladó

49. Hamzsa Béla Dr. 1084 Budapest Víg u. 22. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó Hosszabítás
és bõvítés

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-02 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ

16. Ügyvitel 55-346-01-0000-00-00 Jogi asszisztens

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

15. Közgazdaság 54-345-06-0000-00-00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztõ

15. Közgazdaság 54-343-05-0000-00-00 Társadalombiztosítási és bérügyi
szakelõadó

16. Ügyvitel 55-346-02-0010-55-02 Titkárságvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03-0000-00-00 Töltõállomás-kezelõ

16. Ügyvitel 54-347-02-0000-00-00 Ügyfélkapcsolati vezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-07 Üzletviteli szakmenedzser

50. Hédi Zoltán Miklós 9600 Sárvár Gárdonyi Géza u. 10. 9. Építészet 33-582-01-1000-00-00 Ács, állványozó Új
9. Építészet 31-582-15-0100-21-01 Beton- és vasbetonkészítõ

9. Építészet 33-582-03-1000-00-00 Burkoló

9. Építészet 31-582-04-0000-00-00 Építményszigetelõ

9. Építészet 31-582-07-1000-00-00 Épület- és építménybádogos

9. Építészet 33-582-04-1000-00-00 Festõ, mázoló és tapétázó

9. Építészet 31-582-04-0100-31-01 Hõ- és hangszigetelõ

9. Építészet 31-582-13-0000-00-00 Kályhás

9. Építészet 31-582-15-1000-00-00 Kõmûves

9. Építészet 54-582-03-0000-00-00 Magasépítõ technikus

9. Építészet 33-582-02-0100-21-01 Szárazépítõ

9. Építészet 31-582-17-0000-00-00 Tetõfedõ
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

51. Hegedûs Henrik 5000 Szolnok Lovas István út 18. 15. Közgazdaság 54-345-06-0000-00-00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztõ Hosszabítás
15. Közgazdaság 54-345-06-0100-52-01 Személyügyi ügyintézõ

52. Herczeg Lászlóné 9400 Sopron Schármár K. u. 1. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0000-00-00 Bolti eladó Hosszabítás

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-01 Bútor- és lakástextil-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-02 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0000-00-00 Kereskedelmi menedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-02-0000-00-00 Kereskedelmi menedzserasszisztens

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0000-00-00 Logisztikai ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

51-341-01-0000-00-00 Mûszakicikk-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-02-0000-00-00 PR ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-03 Ruházati kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-04-0000-00-00 Vegyesiparcikk-kereskedõ

53. Herger Csabáné Dr. 7630 Pécs Ditz-malom u. 18. I/4. 16. Ügyvitel 55-346-01-0000-00-00 Jogi asszisztens Új
54. Hódos Ferencné 4027 Debrecen Ibolya u. 21. 17. Kereskedelem-marketing,

üzleti adminisztráció
31-341-01-0010-31-01 Bútor- és lakástextil-eladó Hosszabítás

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyi áru-eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0000-00-00 Logisztikai ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-02-0000-00-00 Mintabolti értékesítõ,
szolgáltatásértékesítõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-03 Mûszakicikk eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

51-341-01-0000-00-00 Mûszakicikk kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-04 Porcelán- és edényáru-eladó
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-02-0000-00-00 Raktáros

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-05 Ruházati eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03-0000-00-00 Töltõállomás-kezelõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-06 Zöldség-gyümölcs eladó

55. Horn Ildikó Dr. 7621 Pécs Bornemissza G. u. 12. 16. Ügyvitel 52-347-01-0000-00-00 Ellenörzési és minõségbiztosítási
munkatárs

Új

16. Ügyvitel 54-347-01-0000-00-00 Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati
szakügyintézõ

16. Ügyvitel 55-346-01-0000-00-00 Jogi asszisztens

16. Ügyvitel 52-347-02-0000-00-00 Személyes ügyfélszolgálati asszisztens

16. Ügyvitel 52-347-03-0000-00-00 Telefonos és elektronikus
ügyfélkapcsolati asszisztens

16. Ügyvitel 54-347-02-0000-00-00 Ügyfélkapcsolati vezetõ

16. Ügyvitel 55-346-02-0000-00-00 Ügyviteli szakügyintézõ

16. Ügyvitel 54-346-01-0000-00-00 Ügyviteli titkár

56. Horváth Csaba 5000 Szolnok Tanács u. 2. 11. Faipar 33-543-01-0100-21-01 Asztalosipari szerelõ Új
11. Faipar 33-543-01-1000-00-00 Bútorasztalos

11. Faipar 54-543-02-0010-54-01 Bútoripari technikus

11. Faipar 31-582-08-1000-00-00 Épületasztalos

11. Faipar 33-543-01-0100-31-01 Fa- és bútoripari gépkezelõ

11. Faipar 54-543-02-0000-00-00 Fa- és bútoripari technikus

11. Faipar 33-543-01-0100-21-02 Faesztergályos

11. Faipar 54-543-02-0010-54-02 Fafeldolgozó technikus

11. Faipar 31-582-08-0100-31-01 Famegmunkáló

11. Faipar 33-543-01-0100-31-02 Fatermékgyártó

11. Faipar 31-582-08-0100-21-01 Fûrészipari gépkezelõ

11. Faipar 33-543-01-0001-33-01 Mûbútorasztalos

57. Horváth István 7800 Siklós Radnóti Miklós u. 4. 9. Építészet 33-582-01-1000-00-00 Ács, állványozó Új
9. Építészet 33-582-02-0000-00-00 Belsõépítési szerkezet- és

burkolatszerelõ

9. Építészet 31-582-15-0100-21-01 Beton- és vasbetonkészítõ

9. Építészet 33-582-03-1000-00-00 Burkoló

9. Építészet 31-582-13-0100-31-01 Cserépkályha-készítõ

9. Építészet 31-582-15-0100-31-01 Építési kisgépkezelõ

9. Építészet 54-543-01-0000-00-00 Építõanyag-ipari technikus

9. Építészet 33-582-04-1000-00-00 Festõ, mázoló és tapétázó

9. Építészet 31-582-13-0100-31-02 Kandallóépítõ

9. Építészet 31-582-15-1000-00-00 Kõmûves

9. Építészet 54-582-03-0000-00-00 Magasépítõ technikus

9. Építészet 54-582-04-0000-00-00 Mélyépítõ technikus

9. Építészet 31-582-14-0001-33-01 Mûemléki díszítõszobrász
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

9. Építészet 33-582-02-0100-21-01 Szárazépítõ

58. Huszty Zoltán 1098 Budapest Pöttyös u. 9/a. 16. Ügyvitel 33-346-01-0100-31-02 Gépíró, szövegszerkesztõ Új
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-1000-00-00 Kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-04 Külgazdasági üzletkötõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-341-01-0000-00-00 Külkereskedelmi üzletkötõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0000-00-00 Logisztikai ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-05 Nemzetközi szállítmányozási és
logisztikai szakügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0001-54-01 Nemzetközi szállítmányozási ügyintézõ

16. Ügyvitel 52-347-02-0000-00-00 Személyes ügyfélszolgálati asszisztens

16. Ügyvitel 55-346-02-0010-55-02 Titkárságvezetõ

16. Ügyvitel 54-347-02-0000-00-00 Ügyfélkapcsolati vezetõ

59. Jakab Sándor 2400 Dunaújváros Nagy Imre u. 10. 5. Gépészet 31-521-02-0000-00-00 CNC-forgácsoló Hosszabítás
és bõvítés

5. Gépészet 31-582-09-0000-00-00 Épületgépészeti csõhálózat- és
berendezés-szerelõ

5. Gépészet 52-522-06-0000-00-00 Erõmûvi kazángépész

5. Gépészet 31-521-05-0000-00-00 Fémipari megmunkálógépsor és
berendezés-üzemeltetõ

5. Gépészet 31-521-06-0000-00-00 Finommechanikai gépkarbantartó,
gépbeállító

5. Gépészet 54-521-01-0000-00-00 Gépgyártástechnológiai technikus

5. Gépészet 31-521-08-0000-00-00 Gépgyártósori gépkezelõ, gépszerelõ

5. Gépészet 31-521-09-1000-00-00 Gépi forgácsoló

5. Gépészet 31-521-10-1000-00-00 Géplakatos

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

5. Gépészet 31-522-02-0000-00-00 Hõtechnikai berendezéskezelõ

6. Elektrotechnika-elektronika 31-521-14-0000-00-00 Kereskedelmi, háztartási és
vendéglátóipari gépszerelõ

5. Gépészet 31-521-24-1000-00-00 Szerkezetlakatos

60. Járfás Lajos 2060 Bicske Kerecsendi u. 36. 5. Gépészet 31-544-01-0000-00-00 Bányászati gépkezelõ Új
5. Gépészet 31-544-01-0100-31-01 Bányászati szállítóberendezés kezelõje

6. Elektrotechnika-elektronika 31-544-02-0000-00-00 Elektrolakatos és villamossági szerelõ

5. Gépészet 31-521-10-0100-31-01 Gépbeállító

5. Gépészet 31-521-10-1000-00-00 Géplakatos

5. Gépészet 31-544-03-0010-31-02 Külfejtéses bányamûvelõ

5. Gépészet 54-544-01-0010-54-02 Külszíni bányaipari technikus

2180
O

K
T

A
T

Á
S

I
É

S
K

U
L

T
U

R
Á

L
IS

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
19.szám



S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

5. Gépészet 31-521-24-0100-31-01 Lemezlakatos

5. Gépészet 54-544-01-0010-54-03 Mélymûvelési bányaipari technikus

5. Gépészet 31-521-24-1000-00-00 Szerkezetlakatos

61. Jaskóné Gácsi Mária 3950 Sárospatak Várkert u. 17/b. 2. Szociális szolgáltatások 55-761-01-0000-00-00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ- gondozó Új
2. Szociális szolgáltatások 54-761-02-0100-33-01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ

2. Szociális szolgáltatások 54-761-02-0010-54-01 Gyermekotthoni asszisztens

2. Szociális szolgáltatások 55-762-01-0000-00-00 Ifjúságsegítõ

2. Szociális szolgáltatások 54-761-02-0010-54-02 Kisgyermekgondozó, -nevelõ

2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0001-54-02 Mentálhigiénés asszisztens

2. Szociális szolgáltatások 33-761-01-0000-00-00 Nevelõszülõ

62. Jekkel Antal Dr. 1071 Budapest Damjanich u. 38. 5. Gépészet 31-521-11-0100-31-01 Bevontelektródás hegesztõ Hosszabítás
5. Gépészet 31-521-11-0100-31-02 Egyéb eljárás szerinti hegesztõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0100-31-01 Étkezdés

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-03 Fogyóelektródás hegesztõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03-0100-31-01 Gázcseretelep-kezelõ

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-04 Gázhegesztõ

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

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-1000-00-00 Kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03-0000-00-00 Töltõállomás-kezelõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0010-55-02 Vendéglátó szakmenedzser

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-06 Volframelektródás hegesztõ

63. Juhász Béla 1016 Budapest Derék u. 6. I/1. 18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-01-0000-00-00 Cukrász Új
64. Juhász Sándor 2890 Tata Komáromi u. 67. 5. Gépészet 52-522-01-0000-00-00 Atomerõmûvi gépész Új

19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-01 Energetikai mérnökasszisztens

5. Gépészet 52-522-04-0000-00-00 Energetikai operátor

5. Gépészet 52-522-06-0000-00-00 Erõmûvi kazángépész

5. Gépészet 52-522-07-0000-00-00 Erõmûvi turbinagépész

5. Gépészet 31-522-02-0010-31-01 Hõközpont és -hálózatkezelõ

5. Gépészet 31-522-02-0010-31-03 Kazángépész (12 tonna felett)

5. Gépészet 31-522-02-0010-31-04 Kazánkezelõ (2-12 tonna között)

5. Gépészet 52-522-05-0010-52-01 Létesítményi energetikus

19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-09 Mechatronikai mérnökasszisztens

5. Gépészet 52-522-05-0010-52-02 Megújuló energiaforrás energetikus
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

65. Kékesi Pál 9022 Gyõr Rákoczi F. u. 29. 5. Gépészet 31-521-08-0010-31-01 Autógyártó Új
5. Gépészet 31-521-02-0000-00-00 CNC-forgácsoló

5. Gépészet 31-521-09-1000-00-00 Gépi forgácsoló

5. Gépészet 31-521-10-1000-00-00 Géplakatos

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

5. Gépészet 31-521-24-1000-00-00 Szerkezetlakatos

5. Gépészet 33-521-08-0000-00-00 Szerszámkészítõ

66. Kelemenné Orosz Melinda 4320 Nagykálló Kisharangodi út 30. 16. Ügyvitel 54-347-01-0010-54-01 Emberi erõforrás ügyfélkapcsolati
szakügyintézõ

Új

16. Ügyvitel 33-346-01-0100-31-02 Gépíró, szövegszerkesztõ

16. Ügyvitel 54-346-01-0010-54-01 Idegen nyelvi titkár

16. Ügyvitel 33-346-01-1000-00-00 Irodai asszisztens

16. Ügyvitel 54-346-01-0010-54-02 Iskolatitkár

16. Ügyvitel 33-346-01-0001-52-02 Jegyzõkönyvvezetõ

15. Közgazdaság 54-345-03-0000-00-00 Munkaerõpiaci szervezõ, elemzõ

15. Közgazdaság 54-345-03-0100-52-01 Munkaerõpiaci szolgáltató, ügyintézõ

16. Ügyvitel 52-347-02-0000-00-00 Személyes ügyfélszolgálati asszisztens

15. Közgazdaság 54-345-06-0000-00-00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztõ

15. Közgazdaság 54-345-06-0100-52-01 Személyügyi ügyintézõ

16. Ügyvitel 55-346-02-0010-55-02 Titkárságvezetõ

16. Ügyvitel 54-347-02-0000-00-00 Ügyfélkapcsolati vezetõ

16. Ügyvitel 54-346-01-0010-54-03 Ügyintézõ titkár

16. Ügyvitel 54-347-01-0010-54-04 Üzleti kommunikációs szakügyintézõ

67. Kerekes Lászlóné 6726 Szeged Gyergyói u. 20. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-01 Európai Uniós üzleti szakügyintézõ Hosszabítás
és bõvítés

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-02 Kereskedelmi szakmenedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-1000-00-00 Kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-03 Kis- és középvállalkozási menedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-02-0000-00-00 PR ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-06 Reklámszervezõ szakmenedzser

16. Ügyvitel 54-346-01-0000-00-00 Ügyviteli titkár

68. Kereszti Istvánné 3535 Miskolc Árpád út 74. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-02-0100-21-01 Áruösszeállító Hosszabítás

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0100-31-02 Áruterítõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-02-0100-31-01 Bolti pénztáros
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-01 Bútor- és lakástextil-eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-02-0010-52-02 Ékszerbecsüs

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-02 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0000-00-00 Logisztikai ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-03 Mûszakicikk eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-05 Ruházati eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-03 Ruházati kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03-0000-00-00 Töltõállomás-kezelõ

69. Kiss István 1068 Budapest Király u. 82. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

51-213-01-0000-00-00 Fényképész és fotótermék-kereskedõ Hosszabítás

70. Kocsis János 9700 Szombathely Szent Márton u. 25.
I/3.

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-01-0000-00-00 Élelmezésvezetõ Új

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0100-31-01 Étkezdés

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0100-31-01 Gyorséttermi- és ételeladó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0100-21-01 Konyhai kisegítõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0000-00-00 Panziós, falusi vendéglátó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-02-1000-00-00 Pincér

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

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0001-52-01 Vendéglátásszervezõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0100-31-02 Vendéglátó eladó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0010-55-02 Vendéglátó szakmenedzser

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

71. Kocsis Sándor 4481 Sóstóhegy Úttörõ u. 27/c. 16. Ügyvitel 55-346-01-0000-00-00 Jogi asszisztens Új
72. Koós Béla 7133 Fadd-Dombori Rózsa u. 21. 6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-01-1000-00-00 Automatikai mûszerész Új

6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-01-0001-54-01 Automatikai technikus

6. Elektrotechnika-elektronika 33-522-01-0000-00-00 Elektronikai mûszerész

19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-09 Mechatronikai mérnökasszisztens

6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-03-0000-00-00 Mechatronikai mûszerész

6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-03-0001-54-01 Mechatronikai technikus

19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-10 Mûszaki informatikai
mérnökasszisztens
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-01-0100-52-01 PLC programozó

19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-13 Villamosmérnök-asszisztens

73. Kopcsándi József 9700 Szombathely 11-es Huszár út 100. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-01 Bútor- és lakástextil-eladó Új

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-01 Bútor- és lakástextil-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-02 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0001-54-01 Kereskedelmi bolthálózat szervezõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-1000-00-00 Kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-03 Kis- és középvállalkozási menedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0000-00-00 Logisztikai ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-05 Ruházati eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-03 Ruházati kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-07 Üzletviteli szakmenedzser

74. Kovács Krisztina 3300 Eger Domonkos Jakab u. 2. 18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-812-01-0000-00-00 Hostess Új
18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0010-55-01 Idegenforgalmi szakmenedzser

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

18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0000-00-00 Panziós, falusi vendéglátó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-02-0010-54-01 Protokollügyintézõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-02-0001-54-01 Rendezvény- és konferenciaszervezõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-02-0001-54-02 Utazásszervezõ menedzser

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-02-0010-54-02 Utazásügyintézõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0010-55-02 Vendéglátó szakmenedzser

75. Kovácsné Kurunczi Andrea 3000 Hatvan Forgács Simon út 42. 19. Egyéb szolgáltatások 33-815-01-1000-00-00 Fodrász Új
76. Kremperné Kupecz Mária 4558 Ófehértó Alkotmány u. 53. 19. Egyéb szolgáltatások 33-815-01-1000-00-00 Fodrász Új
77. Kurucz János 7400 Kaposvár Kaposfüredi út 129. 17. Kereskedelem-marketing,

üzleti adminisztráció
31-341-01-0000-00-00 Bolti eladó Hosszabítás

és bõvítés
16. Ügyvitel 33-346-01-1000-00-00 Irodai asszisztens

16. Ügyvitel 55-346-01-0000-00-00 Jogi asszisztens

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-1000-00-00 Kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0000-00-00 Panziós, falusi vendéglátó

16. Ügyvitel 52-347-02-0000-00-00 Személyes ügyfélszolgálati asszisztens

15. Közgazdaság 54-345-06-0000-00-00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztõ

19. Egyéb szolgáltatások 31-814-01-0000-00-00 Takarító

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03-0000-00-00 Töltõállomás-kezelõ

16. Ügyvitel 55-346-02-0000-00-00 Ügyviteli szakügyintézõ

16. Ügyvitel 54-346-01-0000-00-00 Ügyviteli titkár

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

78. Lakatosné Reha Márta 5000 Szolnok Bástya u. 15. 10. Könnyûipar 33-542-01-1000-00-00 Bõrdíszmûves Hosszabítás
10. Könnyûipar 33-542-07-0100-31-01 Bõrruha -készítõ, -javító

10. Könnyûipar 31-542-02-0100-31-01 Bõrtárgykészítõ

10. Könnyûipar 33-542-05-0010-33-02 Férfiszabó

10. Könnyûipar 33-542-05-0100-21-02 Lakástextil-készítõ

10. Könnyûipar 33-542-05-0100-21-03 Munkaruha- és védõruha-készítõ

10. Könnyûipar 33-542-05-0010-33-03 Nõi szabó

10. Könnyûipar 54-542-01-0010-54-02 Ruhaipari technikus

10. Könnyûipar 51-542-02-0000-00-00 Szabász

10. Könnyûipar 33-542-01-0100-21-01 Táskajavító

10. Könnyûipar 54-542-01-0010-54-03 Textilipari technikus

10. Könnyûipar 33-542-08-0000-00-00 Textilszínezõ, -kikészítõ

10. Könnyûipar 33-542-05-0100-21-04 Textiltermék-összeállító

79. Lehotai Péter Dr. 1145 Budapest Pancsova u. 7. 5. Gépészet 31-521-11-0100-31-01 Bevontelektródás hegesztõ Új
5. Gépészet 54-525-01-0100-52-01 Emelõgép-ügyintézõ

5. Gépészet 31-521-09-0100-31-01 Esztergályos

5. Gépészet 31-521-05-0000-00-00 Fémipari megmunkálógépsor és
berendezés-üzemeltetõ

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-03 Fogyóelektródás hegesztõ

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-02 Gázfogyasztóberendezés- és
csõhálózat-szerelõ

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-04 Gázhegesztõ

5. Gépészet 31-521-09-1000-00-00 Gépi forgácsoló

5. Gépészet 31-521-10-1000-00-00 Géplakatos

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-03 Központifûtés- és csõhálózat-szerelõ

5. Gépészet 33-524-01-1000-00-00 Vegyi- és kalorikusgép szerelõ és
karbantartó

5. Gépészet 54-521-05-0010-54-02 Vegyipari gépésztechnikus

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-04 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ

80. Leposa József 9700 Szombathely Szelestey u. 30. 19. Egyéb szolgáltatások 33-815-01-1000-00-00 Fodrász Új
81. Lóránt István 3508 Miskolc Tallér u. 3. 18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-01-0000-00-00 Cukrász Hosszabítás

és bõvítés
18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-01-0000-00-00 Élelmezésvezetõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-01-1000-00-00 Idegenvezetõ
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0000-00-00 Kereskedelmi menedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0000-00-00 Logisztikai ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-02-1000-00-00 Pincér

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-02-0000-00-00 PR ügyintézõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-02-0000-00-00 Protokoll és utazásügyintézõ

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

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-03-0000-00-00 Szállodai portás, recepciós

18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0000-00-00 Vendéglátó és idegenforgalmi
szakmenedzser

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

82. Ludányi István 6725 Szeged Bécsi krt. 20. 6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-01-1000-00-00 Automatikai mûszerész Hosszabítás
6. Elektrotechnika-elektronika 31-522-01-0000-00-00 Elektromos gép- és készülékszerelõ

6. Elektrotechnika-elektronika 33-522-01-0000-00-00 Elektronikai mûszerész

6. Elektrotechnika-elektronika 54-523-01-0000-00-00 Elektronikai technikus

6. Elektrotechnika-elektronika 33-522-04-0001-33-01 Érintésvédelmi szabványossági
felülvizsgáló

6. Elektrotechnika-elektronika 31-521-14-0100-31-01 Háztartásigép-szerelõ

19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-10 Mûszaki informatikai
mérnökasszisztens

6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-01-0100-52-01 PLC programozó

6. Elektrotechnika-elektronika 33-522-01-0100-31-01 Szórakoztatóelektronikai mûszerész

19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-13 Villamosmérnök-asszisztens

83. Lusztig Tamás 1154 Budapest Bánkút u. 49. 18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0100-31-01 Gyorséttermi- és ételeladó Hosszabítás
18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0100-21-01 Konyhai kisegítõ

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

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

84. Maczik Mihály András 5553 Kondoros Áchim u. 42. 5. Gépészet 54-582-01-0000-00-00 Épületgépész technikus Új
5. Gépészet 31-582-09-0000-00-00 Épületgépészeti csõhálózat- és

berendezés-szerelõ

5. Gépészet 31-521-09-0100-31-01 Esztergályos

5. Gépészet 31-521-07-1000-00-00 Finommechanikai mûszerész

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-02 Gázfogyasztóberendezés- és
csõhálózat-szerelõ

5. Gépészet 54-521-01-0000-00-00 Gépgyártástechnológiai technikus

5. Gépészet 31-521-09-1000-00-00 Gépi forgácsoló

5. Gépészet 31-521-10-1000-00-00 Géplakatos

5. Gépészet 31-521-09-0100-31-05 Marós

2186
O

K
T

A
T

Á
S

I
É

S
K

U
L

T
U

R
Á

L
IS

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
19.szám



S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

85. Madarászné Csongrádi
Marianna

4100 Berettyóújfalu Népliget u. 5.3.a. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0000-00-00 Bolti eladó Új

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-01-0000-00-00 Élelmezésvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-02 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0100-31-01 Mezõgazdasági gazdaasszony

18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0000-00-00 Panziós, falusi vendéglátó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-02-1000-00-00 Pincér

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

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-06 Zöldség-gyümölcs eladó

86. Maráczi Ákos 1026 Budapest Törökvész lejtõ 10/b. 18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-812-01-0000-00-00 Hostess Új
18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0010-55-01 Idegenforgalmi szakmenedzser

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

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-02-0010-54-01 Protokollügyintézõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-02-0001-54-02 Utazásszervezõ menedzser

87. Marosán Júlia 1138 Budapest Párkány u. 16. 15. Közgazdaság 54-345-06-0000-00-00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztõ Új
88. Márta István 5310 Kisújszállás Deák Ferenc u. 2/A 18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0001-33-01 Diétás szakács Új

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-01-0000-00-00 Élelmezésvezetõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0100-31-01 Gyorséttermi- és ételeladó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0100-21-01 Konyhai kisegítõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0100-31-01 Mezõgazdasági gazdaasszony

18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0000-00-00 Panziós, falusi vendéglátó

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

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0001-52-01 Vendéglátásszervezõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0100-31-02 Vendéglátó eladó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0010-55-02 Vendéglátó szakmenedzser

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

89. Matusek József 7150 Bonyhád Zalka M. u. 25. 9. Építészet 33-582-01-1000-00-00 Ács, állványozó Új
9. Építészet 33-582-03-1000-00-00 Burkoló

9. Építészet 33-582-04-1000-00-00 Festõ, mázoló és tapétázó

9. Építészet 31-582-15-1000-00-00 Kõmûves

90. Mató Imre 3200 Gyöngyös Aranysas u. 129. 9. Építészet 33-582-01-1000-00-00 Ács, állványozó Hosszabítás
9. Építészet 31-582-15-0100-21-01 Beton- és vasbetonkészítõ

9. Építészet 31-582-01-0000-00-00 Betonelemgyártó

9. Építészet 33-582-03-1000-00-00 Burkoló

9. Építészet 31-582-03-0000-00-00 Építményszerkezet-szerelõ

9. Építészet 31-582-04-0000-00-00 Építményszigetelõ

9. Építészet 31-582-05-0000-00-00 Építményzsaluzat-szerelõ
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11. Faipar 31-582-08-1000-00-00 Épületasztalos

9. Építészet 33-582-04-1000-00-00 Festõ, mázoló és tapétázó

9. Építészet 31-582-15-0100-31-02 Gépi vakoló

9. Építészet 31-582-14-0000-00-00 Kõfaragó, mûköves és épületszobrász

9. Építészet 31-582-15-1000-00-00 Kõmûves

9. Építészet 31-582-17-0000-00-00 Tetõfedõ

9. Építészet 31-582-04-0100-31-02 Vízszigetelõ

9. Építészet 31-582-05-0100-21-01 Zsaluzóács

91. Mátyus Mihály 1133 Budapest Dráva u. 5/c. 9. Építészet 33-582-01-1000-00-00 Ács, állványozó Új
9. Építészet 33-582-01-0100-21-01 Állványozó

9. Építészet 31-582-15-0100-21-01 Beton- és vasbetonkészítõ

9. Építészet 33-582-03-1000-00-00 Burkoló

9. Építészet 31-582-04-0000-00-00 Építményszigetelõ

9. Építészet 31-582-15-0100-21-02 Építményvakoló kõmûves

9. Építészet 54-543-01-0000-00-00 Építõanyag-ipari technikus

9. Építészet 31-582-15-0100-21-03 Épületfalazó kõmûves

9. Építészet 31-582-15-0100-31-02 Gépi vakoló

9. Építészet 31-582-11-0000-00-00 Ingatlanfenntartó, karbantó

9. Építészet 31-582-15-1000-00-00 Kõmûves

9. Építészet 54-582-03-0000-00-00 Magasépítõ technikus

9. Építészet 54-582-04-0000-00-00 Mélyépítõ technikus

19. Egyéb szolgáltatások 54-862-01-0000-00-00 Munkavédelmi technikus

92. Meggyesi János 4800 Vásárosnamény Eötvös út 20. 9. Építészet 33-582-01-1000-00-00 Ács, állványozó Új
9. Építészet 33-582-01-0100-21-01 Állványozó

9. Építészet 31-582-15-0100-21-01 Beton- és vasbetonkészítõ

9. Építészet 33-582-03-1000-00-00 Burkoló

9. Építészet 31-582-04-0000-00-00 Építményszigetelõ

9. Építészet 31-582-15-0100-21-02 Építményvakoló kõmûves

9. Építészet 31-582-15-0100-21-03 Épületfalazó kõmûves

9. Építészet 33-582-04-1000-00-00 Festõ, mázoló és tapétázó

9. Építészet 33-582-03-0100-31-01 Hidegburkoló

9. Építészet 31-582-04-0100-31-01 Hõ- és hangszigetelõ

9. Építészet 31-582-15-1000-00-00 Kõmûves

9. Építészet 33-582-04-0100-21-01 Mázoló, lakkozó

9. Építészet 33-582-03-0100-31-02 Melegburkoló

9. Építészet 33-582-03-0100-31-03 Parkettás

9. Építészet 33-582-02-0100-21-01 Szárazépítõ

93. Meszes István 8600 Siófok Wesselényi u. 52/c. 18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0010-55-01 Idegenforgalmi szakmenedzser Új
18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0000-00-00 Panziós, falusi vendéglátó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-02-0000-00-00 Protokoll és utazásügyintézõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-03-0000-00-00 Szállodai portás, recepciós

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0001-52-01 Vendéglátásszervezõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0010-55-02 Vendéglátó szakmenedzser
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18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

94. Meszesné Pálfi Ibolya 8600 Siófok Wesselényi u. 52/c. 18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0010-55-01 Idegenforgalmi szakmenedzser Új
18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-02-0000-00-00 Protokoll és utazásügyintézõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-02-0001-54-01 Rendezvény- és konferenciaszervezõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-03-0000-00-00 Szállodai portás, recepciós

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-02-0001-54-02 Utazásszervezõ menedzser

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-02-0010-54-02 Utazásügyintézõ

95. Miklós Pál 5000 Szolnok Dr. Durst János út 29. 5. Gépészet 31-521-02-0000-00-00 CNC-forgácsoló Hosszabítás
5. Gépészet 52-522-05-0000-00-00 Energetikus

5. Gépészet 31-582-09- Épületgépészeti csõhálózat- és
berendezés-szerelõ

5. Gépészet 31-521-09-1000-00-00 Gépi forgácsoló

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

5. Gépészet 31-522-02-0000-00-00 Hõtechnikai berendezéskezelõ

5. Gépészet 33-522-02-0000-00-00 Hûtõ- és klímaberendezés-szerelõ,
karbantartó

5. Gépészet 31-521-24-1000-00-00 Szerkezetlakatos

5. Gépészet 33-524-01-1000-00-00 Vegyi- és kalorikusgép szerelõ és
karbantartó

96. Nagy Csaba Ákos 4025 Debrecen Arany János u. 54. 5. Gépészet 31-521-09-1000-00-00 Gépi forgácsoló Új
19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-05 Gépipari mérnökasszisztens

5. Gépészet 31-521-10-1000-00-00 Géplakatos

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

5. Gépészet 33-522-02-0000-00-00 Hûtõ- és klímaberendezés-szerelõ,
karbantartó

5. Gépészet 31-521-24-1000-00-00 Szerkezetlakatos

97. Nagy János 9700 Szombathely Engels u. 31. 19. Egyéb szolgáltatások 33-815-01-1000-00-00 Fodrász Új
98. Nagy János 6900 Makó Maros u. 20. 6. Elektrotechnika-elektronika 54-523-01-0000-00-00 Elektronikai technikus Új

6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-03-0001-54-01 Mechatronikai technikus

6. Elektrotechnika-elektronika 54-523-02-0000-00-00 Orvosi elektronikai technikus

6. Elektrotechnika-elektronika 33-522-01-0100-31-01 Szórakoztatóelektronikai mûszerész

99. Nagyné Maros Jolán Dr. 1144 Budapest Szentmihályi u. 19. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-02 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ Hosszabítás

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03-0100-31-01 Gázcseretelep-kezelõ

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0000-00-00 Logisztikai ügyintézõ

16. Ügyvitel 55-346-02-0010-55-02 Titkárságvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03-0000-00-00 Töltõállomás-kezelõ

16. Ügyvitel 55-346-02-0000-00-00 Ügyviteli szakügyintézõ

16. Ügyvitel 54-347-01-0010-54-04 Üzleti kommunikációs szakügyintézõ

19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-12 Vegyipari gépészmérnök-asszisztens

8. Vegyipar 54-524-02-1000-00-00 Vegyipari technikus
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17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0100-52-01 Veszélyesáru-ügyintézõ

100. Nász István 5340 Kunhegyes Dózsa György út 7. 9. Építészet 33-582-01-1000-00-00 Ács, állványozó Új
9. Építészet 33-582-01-0100-21-01 Állványozó

11. Faipar 33-543-01-0100-21-01 Asztalosipari szerelõ

11. Faipar 33-543-01-1000-00-00 Bútorasztalos

11. Faipar 54-543-02-0010-54-01 Bútoripari technikus

11. Faipar 31-582-08-1000-00-00 Épületasztalos

11. Faipar 33-543-01-0100-31-01 Fa- és bútoripari gépkezelõ

11. Faipar 54-543-02-0000-00-00 Fa- és bútoripari technikus

11. Faipar 33-543-01-0100-21-02 Faesztergályos

11. Faipar 54-543-02-0010-54-02 Fafeldolgozó technikus

11. Faipar 31-582-08-0100-31-01 Famegmunkáló

11. Faipar 33-543-01-0100-31-02 Fatermékgyártó

11. Faipar 31-582-08-0100-21-01 Fûrészipari gépkezelõ

11. Faipar 33-543-01-0001-33-01 Mûbútorasztalos

101. Neiger Róbert Dr. 9024 Gyõr Szent Imre út 18. 5. Gépészet 31-521-02-0000-00-00 CNC-forgácsoló Új
5. Gépészet 54-521-01-0000-00-00 Gépgyártástechnológiai technikus

5. Gépészet 31-521-09-1000-00-00 Gépi forgácsoló

19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-05 Gépipari mérnökasszisztens

5. Gépészet 54-520-01-0000-00-00 Gépipari minõségellenõr

5. Gépészet 31-521-10-1000-00-00 Géplakatos

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

5. Gépészet 31-521-12-0000-00-00 Hõkezelõ

5. Gépészet 33-521-08-0000-00-00 Szerszámkészítõ

102. Nemes Jánosné 4138 Komádi Dózsa Gy. u. 19. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó Új

3. Oktatás 61-140-01-0000-00-00 Felnõttoktató

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

103. Nemes Zsolt Zoltán 8100 Várpalota Bartók Béla u. 30. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-02 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ Új

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-0001-52-01 Külgazdasági ügyintézõ

104. Németh Erika 9400 Sopron Erzsébet u. 9/a. 19. Egyéb szolgáltatások 33-815-01-1000-00-00 Fodrász Új
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105. Novák Miklós Ferenc 4900 Fehérgyarmat Tavasz u. 28. 9. Építészet 33-582-01-1000-00-00 Ács, állványozó Új
11. Faipar 33-543-01-0100-21-01 Azstalosipari szerelõ

11. Faipar 33-543-01-1000-00-00 Bútorasztalos

11. Faipar 54-543-02-0010-54-01 Bútoripari technikus

11. Faipar 31-582-08-1000-00-00 Épületasztalos

11. Faipar 33-543-01-0100-31-01 Fa- és bútoripari gépkezelõ

11. Faipar 54-543-02-0010-54-02 Fafeldolgozó technikus

11. Faipar 31-582-08-0100-31-01 Famegmunkáló

11. Faipar 31-582-08-0100-21-01 Fûrészipari gépkezelõ

11. Faipar 33-542-04-0001-33-01 Jármûkárpitos

11. Faipar 33-542-04-1000-00-00 Kárpitos

11. Faipar 33-543-01-0001-33-01 Mûbútorasztalos

106. Nyírfás Lászlóné 1133 Budapest Kárpát u. 7/b. 19. Egyéb szolgáltatások 52-815-01-0000-00-00 Kozmetikus Hosszabítás
107. Oláh Sándor 1029 Budapest Zuzmó u. 5. 9. Építészet 33-582-01-1000-00-00 Ács, állványozó Hosszabítás

9. Építészet 31-582-15-0100-21-01 Beton- és vasbetonkészítõ

9. Építészet 33-582-03-1000-00-00 Burkoló

9. Építészet 33-582-04-1000-00-00 Festõ, mázoló és tapétázó

9. Építészet 31-582-14-0000-00-00 Kõfaragó, mûköves és épületszobrász

9. Építészet 54-582-03-0000-00-00 Magasépítõ technikus

9. Építészet 54-582-04-0000-00-00 Mélyépítõ technikus

9. Építészet 33-582-02-0100-21-01 Szárazépítõ

9. Építészet 31-582-17-0000-00-00 Tetõfedõ

108. Ottohál Vilmos 2700 Cegléd Csolnak u. 18. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-01 Bútor- és lakástextil-eladó Hosszabítás

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-01 Bútor- és lakástextil-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-02 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0100-31-01 Étkezdés

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-03 Mûszakicikk eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-05 Ruházati eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-03 Ruházati kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-04-0000-00-00 Vegyesiparcikk-kereskedõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0001-52-01 Vendéglátásszervezõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0100-31-02 Vendéglátó eladó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-06 Zöldség-gyümölcs eladó
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

109. Pályka Béla 4025 Debrecen Szepességi u. 28. 9. Építészet 33-582-01-1000-00-00 Ács, állványozó Új
9. Építészet 33-582-01-0100-21-01 Állványozó

9. Építészet 31-582-15-0100-21-01 Beton- és vasbetonkészítõ

9. Építészet 33-582-03-1000-00-00 Burkoló

9. Építészet 31-582-15-0100-21-02 Építményvakoló kõmûves

9. Építészet 31-582-15-0100-21-03 Épületfalazó kõmûves

9. Építészet 31-582-15-0100-31-02 Gépi vakoló

9. Építészet 33-582-03-0100-31-01 Hidegburkoló

9. Építészet 31-582-04-0100-31-01 Hõ- és hangszigetelõ

9. Építészet 31-582-15-1000-00-00 Kõmûves

9. Építészet 54-582-03-0000-00-00 Magasépítõ technikus

9. Építészet 33-582-03-0100-31-02 Melegburkoló

9. Építészet 33-582-04-0100-31-01 Szobafestõ

9. Építészet 33-582-04-0100-31-02 Tapétázó

9. Építészet 31-582-17-0000-00-00 Tetõfedõ

110. Papp Béla Zoltán 5600 Békéscsaba Lahner u. 25. 5. Gépészet 31-521-11-0100-31-01 Bevontelektródás hegesztõ Új
5. Gépészet 31-521-02-0000-00-00 CNC-forgácsoló

5. Gépészet 31-521-09-0100-31-01 Esztergályos

5. Gépészet 31-521-05-0100-31-01 Fémipari megmunkálógép-kezelõ

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-03 Fogyóelektródás hegesztõ

5. Gépészet 52-521-01-0010-52-02 Folyadékbehatolásos anyagvizsgáló

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-04 Gázhegesztõ

5. Gépészet 54-521-01-0000-00-00 Gépgyártástechnológiai technikus

5. Gépészet 31-521-09-1000-00-00 Gépi forgácsoló

5. Gépészet 54-520-01-0000-00-00 Gépipari minõségellenõr

5. Gépészet 31-521-10-1000-00-00 Géplakatos

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

5. Gépészet 31-521-09-0100-31-04 Köszörûs

5. Gépészet 31-521-09-0100-31-05 Marós

5. Gépészet 52-521-01-0010-52-07 Roncsolásos anyagvizsgáló

111. Pethõ György Kálmán 1118 Budapest Dayka tér 5/a. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-02 Élelemiszer- és vegyiáru kereskedõ Új

5. Gépészet 31-582-09-0000-00-00 Épületgépészeti csõhálozat- és
berendezés-szerelõ

19. Egyéb szolgáltatások 61-313-01-0000-00-00 Érdekérvényesítõ (lobbi) szakreferens

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-02 Gázfogyasztóberendezés- és
csõhálozat-szerelõ

5. Gépészet 54-521-01-0000-00-00 Gépgyártástechnológiai technikus

5. Gépészet 33-522-02-0000-00-00 Hûtõ- és klímaberendezés-szerelõ,
karbantartó

9. Építészet 31-582-11-0000-00-00 Ingatlanfenntartó, karbantó

5. Gépészet 33-524-01-0100-31-01 Ipari olaj- és gáztüzelõ berendezés
szerelõje, üzembehelyezõje

2192
O

K
T

A
T

Á
S

I
É

S
K

U
L

T
U

R
Á

L
IS

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
19.szám



S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

5. Gépészet 31-522-02-0100-31-01 Ipari olaj- és gáztüzelõ berendezés
kezelõje

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0001-54-01 Kereskedelmi bolthálózat szervezõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-1000-00-00 Kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-03 Kis- és középvállalkozási menedzser

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-03 Központifûtés- és csõhálózat-szerelõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

51-341-01-0000-00-00 Mûszakicikk kereskedõ

112. Péter Imre 8900 Zalaegerszeg Olajmunkás u. 55. 5. Gépészet 54-582-01-0000-00-00 Épületgépész technikus Új
5. Gépészet 31-582-09- Épületgépészeti csõhálózat- és

berendezés-szerelõ

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-02 Gázfogyasztóberendezés- és
csõhálózat-szerelõ

5. Gépészet 31-582-09-0100-31-02 Karbantartó, csõszerelõ

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-03 Központifûtés- és csõhálózat-szerelõ

5. Gépészet 31-522-03-0100-31-02 Légtechnikai hálózat szerelõ

5. Gépészet 31-522-03-0000-00-00 Légtechnikai rendszerszerelõ

5. Gépészet 31-582-09-0100-31-03 Mûanyagcsõ-szerelõ

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-04 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ

113. Pethes Sándorné 7754 Bóly Rákóczi út 21. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-01 Bútor- és lakástextil-eladó Új

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0000-00-00 Kereskedelmi menedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-02-0000-00-00 Kereskedelmi menedzserasszisztens

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-02 Kereskedelmi szakmenedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0000-00-00 Logisztikai ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-02-0000-00-00 Mintabolti értékesítõ,
szolgáltatásértékesítõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-03 Mûszakicikk eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-04 Porcelán- és edényáru-eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-02-0000-00-00 PR ügyintézõ
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-05 Ruházati eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03-0000-00-00 Töltõállomás-kezelõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-06 Zöldség-gyümölcs eladó

114. Péntek Zoltán dr. 8400 Ajka Szabadság tér 4/a. 16. Ügyvitel 33-346-01-1000-00-00 Irodai asszisztens Új
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0000-00-00 Logisztikai ügyintézõ

19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-10 Mûszaki informatikai
mérnökasszisztens

16. Ügyvitel 55-346-02-0010-55-10 Titkárságvezetõ

16. Ügyvitel 54-346-02-0010-54-03 Ügyintézõ titkár

115. Ráczné Kovács Mária 4029 Debrecen Csonka u. 18. 6. Elektrotechnika-elektronika 33-522-01-0000-00-00 Elektronikai mûszerész Új
6. Elektrotechnika-elektronika 54-523-01-0000-00-00 Elektronikai technikus

19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-13 Villamosmérnök-asszisztens

116. Reizer Ildikó 7400 Kaposvár Bocskai u. 49. 18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-01-0000-00-00 Cukrász Új
18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0001-33-01 Diétás szakács

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0100-31-01 Étkezdés

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0100-31-01 Gyorséttermi- és ételeladó

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

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0100-21-01 Konyhai kisegítõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0100-31-01 Mezõgazdasági gazdaasszony

18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0000-00-00 Panziós, falusi vendéglátó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-02-1000-00-00 Pincér

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

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-03-0000-00-00 Szállodai portás, recepciós

18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0100-21-01 Szállodai szobaasszony

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0001-52-01 Vendéglátásszervezõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0100-31-02 Vendéglátó eladó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

117. Rimóczi Imre dr. 1163 Budapest Jászhalom u. 35. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-09-0100-31-01 Gombaszakellenõr Új

8. Vegyipar 54-524-01-0001-54-02 Gombatoxikológus

118. Salamonné Bíró Beáta 4431 Nyíregyháza Fürdõ u. 114. 9. Építészet 33-582-01-1000-00-00 Ács, állványozó Új
9. Építészet 33-582-02-0000-00-00 Belsõépítési szerkezet- és

burkolatszerelõ

9. Építészet 31-582-01-0000-00-00 Betonelemgyártó

9. Építészet 33-582-03-1000-00-00 Burkoló

9. Építészet 31-582-02-0000-00-00 Csõvezetéképítõ

9. Építészet 31-582-03-0000-00-00 Építményszerkezet-szerelõ

9. Építészet 31-582-04-0000-00-00 Építményszigetelõ

9. Építészet 31-582-05-0000-00-00 Építményzsaluzat-szerelõ

9. Építészet 54-543-01-0000-00-00 Építõanyag-ipari technikus

9. Építészet 31-582-07-1000-00-00 Épület- és építménybádogos
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9. Építészet 33-582-04-1000-00-00 Festõ, mázoló és tapétázó

9. Építészet 31-582-13-0000-00-00 Kályhás

9. Építészet 31-582-14-0000-00-00 Kõfaragó, mûköves és épületszobrász

9. Építészet 31-582-15-1000-00-00 Kõmûves

9. Építészet 54-582-03-0000-00-00 Magasépítõ technikus

119. Sándor Gyula 7400 Kaposvár Balázs János u. 9. 6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-01-0001-54-01 Automatikai technikus Új
5. Gépészet 31-521-02-0000-00-00 CNC-forgácsoló

5. Gépészet 31-521-09-0100-31-01 Esztergályos

5. Gépészet 54-521-01-0000-00-00 Gépgyártástechnológiai technikus

19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-05 Gépipari mérnökasszisztens

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-09 Mechatronikai mérnökasszisztens

6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-03-0001-54-01 Mechatronikai technikus

5. Gépészet 33-521-08-0000-00-00 Szerszámkészítõ

120. Sárkány Zsolt 5400 Mezõtúr Dobó István u. 6. 2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0001-54-01 Foglalkoztatás-szervezõ Új
2. Szociális szolgáltatások 54-761-02-0100-33-01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ

2. Szociális szolgáltatások 54-761-02-0010-54-01 Gyermekotthoni asszisztens

2. Szociális szolgáltatások 55-762-01-0000-00-00 Ifjúságsegítõ

2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0001-54-02 Mentálhigiénés asszisztens

2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0010-54-01 Rehabilitációs nevelõ, segítõ

2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0010-54-02 Szociális asszisztens

2. Szociális szolgáltatások 33-762-01-0010-33-02 Szociális gondozó és ápoló

2. Szociális szolgáltatások 54-762-02-0010-54-04 Szociális gondozó, szervezõ

2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0010-54-03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintézõ

121. Semjényi Brigitta 4400 Nyíregyháza Sólyom u. 13-15.
III/12.

19. Egyéb szolgáltatások 33-815-01-1000-00-00 Fodrász Új

122. Stróbl Mária 1141 Budapest Jeszenák J. u. 198. 2. Szociális szolgáltatások 55-761-01-0000-00-00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ- gondozó Hosszabítás
2. Szociális szolgáltatások 54-761-02-0010-54-02 Kisgyermekgondozó, -nevelõ

123. Surin Zsuzsanna Mária 8600 Siófok Berda József u. 5/A. 18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-01-0000-00-00 Cukrász Új
18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0010-55-01 Idegenforgalmi szakmenedzser

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-02-1000-00-00 Pincér

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-02-0010-54-01 Protokollügyintézõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-02-0001-54-01 Rendezvény- és konferenciaszervezõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-03-0000-00-00 Szállodai portás, recepciós

18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0010-55-02 Vendéglátó szakmenedzser

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

124. Szabados Ilona 3770 Sajószentpéter Iskolaszög u. 29. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0100-31-01 Anyagbeszerzõ Hosszabítás

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-02-0100-21-01 Áruösszeállító

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0100-31-02 Áruterítõ
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-02-0100-31-01 Bolti pénztáros

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-02-0010-52-02 Ékszerbecsüs

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0000-00-00 Logisztikai ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-03 Mûszakicikk eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-02-0100-21-02 Raktárkezelõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-05 Ruházati eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03-0000-00-00 Töltõállomás-kezelõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0100-52-01 Veszélyesáru-ügyintézõ

125. Szabóné Bíró Gabriella 5600 Békéscsaba Szabolcs u. 48. 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01- Bolti eladó Új

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-02 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-1000-00-00 Kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-03 Mûszakicikk eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

51-341-01-0000-00-00 Mûszakicikk-kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-05 Ruházati eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-03 Ruházati kereskedõ

16. Ügyvitel 55-346-02-0010-55-02 Titkárságvezetõ

16. Ügyvitel 54-346-01-0010-54-03 Ügyintézõ titkár
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-06 Zöldség-gyümölcs eladó

126. Szatmáriné Molnár Anna 4900 Fehérgyarmat Széchényi u. 35. 9. Építészet 33-582-01-1000-00-00 Ács, állványozó Új
9. Építészet 31-582-15-0100-21-01 Beton- és vasbetonkészítõ

9. Építészet 33-582-03-1000-00-00 Burkoló

9. Építészet 31-582-13-0100-31-01 Cserépkályha-készítõ

9. Építészet 31-582-04-0000-00-00 Építményszigetelõ

9. Építészet 31-582-15-0100-21-02 Építményvakoló kõmûves

9. Építészet 31-582-05-0000-00-00 Építményzsaluzat-szerelõ

9. Építészet 31-582-07-1000-00-00 Épület- és építménybádogos

9. Építészet 33-582-04-1000-00-00 Festõ, mázoló és tapétázó

9. Építészet 33-582-03-0100-31-01 Hidegburkoló

9. Építészet 31-582-15-1000-00-00 Kõmûves

9. Építészet 33-582-04-0100-31-01 Szobafestõ

9. Építészet 31-582-04-0100-31-02 Vízszigetelõ

127. Szivi József dr. 1204 Budapest Szilágyság u. 16/a. 16. Ügyvitel 52-347-01-0000-00-00 Ellenõrzési és minõségbiztosítási
munkatárs

Új

19. Egyéb szolgáltatások 61-313-01-0000-00-00 Érdekérvényesítõ (lobbi) szakreferens

3. Oktatás 61-140-01-0000-00-00 Felnõttoktató

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-812-01-0000-00-00 Hostess

16. Ügyvitel 54-346-01-0010-54-02 Iskolatitkár

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-0001-52-01 Külgazdasági ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-341-01-0000-00-00 Külkereskedelmi üzletkötõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

16. Ügyvitel 52-347-01-0001-52-01 Minõségbiztosítási auditor

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-02-0000-00-00 PR ügyintézõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-02-0001-54-01 Rendezvény- és konferenciaszervezõ

16. Ügyvitel 55-346-02-0010-55-02 Titkárságvezetõ

16. Ügyvitel 54-346-01-0010-54-03 Ügyintézõ titkár

128. Székely Judit dr. 1028 Budapest Hunyadi u. 30. 16. Ügyvitel 55-346-01-0000-00-00 Jogi asszisztens Új
15. Közgazdaság 54-345-03-0000-00-00 Munkaerõpiaci szervezõ, elemzõ

15. Közgazdaság 54-345-03-0100-52-01 Munkaerõpiaci szolgáltató, ügyintézõ

15. Közgazdaság 54-345-06-0000-00-00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztõ

15. Közgazdaság 54-345-06-0100-52-01 Személyügyi ügyintézõ

16. Ügyvitel 55-346-02-0010-55-02 Titkárságvezetõ

129. Szekeres Lászlóné dr. 1015 Budapest Szabó Ilonka u.
75–77/b.

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-01 Európai Uniós üzleti szakügyintézõ Hosszabítás

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0000-00-00 Kereskedelmi menedzser
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-0001-52-01 Külgazdasági ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-02-0000-00-00 Mintabolti értékesítõ,
szolgáltatásértékesítõ

15. Közgazdaság 54-345-06-0000-00-00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztõ

15. Közgazdaság 54-345-06-0100-52-01 Személyügyi ügyintézõ

130. Szekeresné dr. Makra Ibolya 6723 Szeged Tápai u. 26. 2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0010-54-02 Szociális asszisztens Hosszabítás
2. Szociális szolgáltatások 33-762-01-0010-33-02 Szociális gondozó és ápoló

2. Szociális szolgáltatások 54-762-02-0010-54-04 Szociális gondozó, szervezõ

2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0010-54-03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintézõ

131. Szellõ Sándorné 1074 Budapest Rejtõ Jenõ u. 4. 5. Gépészet 31-582-09-0010-31-01 Energiahasznosító berendezés szerelõje Új
5. Gépészet 31-582-10-0000-00-00 Épületlakatos

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-02 Gázfogyasztóberendezés- és
csõhálózat-szerelõ

5. Gépészet 31-521-09-1000-00-00 Gépi forgácsoló

5. Gépészet 31-521-10-1000-00-00 Géplakatos

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

5. Gépészet 33-522-02-0000-00-00 Hûtõ- és klímaberendezés-szerelõ,
karbantartó

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-03 Központifûtés- és csõhálózat-szerelõ

5. Gépészet 31-521-24-1000-00-00 Szerkezetlakatos

5. Gépészet 33-521-08-0000-00-00 Szerszámkészítõ

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-04 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ

132. Szentkatolnayné dr.
Domonkosi Mária dr.

3534 Miskolc Stadion u. 43. 2. Szociális szolgáltatások 54-761-02-0100-33-01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ Hosszabítás
és bõvítés

2. Szociális szolgáltatások 54-761-02-0010-54-01 Gyermekotthoni asszisztens

2. Szociális szolgáltatások 33-761-01-0000-00-00 Nevelõszülõ

2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0010-54-02 Szociális asszisztens

2. Szociális szolgáltatások 33-762-01-0010-33-02 Szociális gondozó és ápoló

2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0010-54-03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintézõ

133. Szolcsánszky Szilvia 1112 Budapest Igmándi u. 14. 16. Ügyvitel 54-347-01-0010-54-01 Emberi erõforrás ügyfélkapcsolati
szakügyintézõ

Új

16. Ügyvitel 33-346-01-0100-31-02 Gépíró, szövegszerkesztõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-02-0000-00-00 Mintabolti értékesítõ,
szolgáltatásértékesítõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-02-0000-00-00 PR ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

55-345-01-0010-55-06 Reklámszervezõ szakmenedzser

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-05 Ruházati eladó
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

16. Ügyvitel 52-347-02-0000-00-00 Személyes ügyfélszolgálati asszisztens

16. Ügyvitel 54-347-02-0000-00-00 Ügyfélkapcsolati vezetõ

16. Ügyvitel 54-347-01-0010-54-04 Üzleti kommunikációs szakügyintézõ

134. Szõnyi Mihály 4481 Sóstóhegy Fejedelem u. 29. 9. Építészet 33-582-01-1000-00-00 Ács, állványozó Új
9. Építészet 33-582-03-1000-00-00 Burkoló

5. Gépészet 54-582-01-0000-00-00 Épületgépész technikus

9. Építészet 33-582-04-1000-00-00 Festõ, mázoló és tapétázó

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-03 Fogyóelektródás hegesztõ

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-02 Gázfogyasztóberendezés- és
csõhálózat-szerelõ

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

5. Gépészet 33-522-02-0000-00-00 Hûtõ- és klímaberendezés-szerelõ,
karbantartó

9. Építészet 31-582-15-1000-00-00 Kõmûves

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-03 Központifûtés- és csõhálózat-szerelõ

5. Gépészet 31-521-24-1000-00-00 Szerkezetlakatos

9. Építészet 33-582-04-0100-31-01 Szobafestõ

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-04 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-06 Volframelektródás hegesztõ

135. Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna 8900 Zalaegerszeg Dózsa u. 14. 5. Gépészet 31-521-02-0000-00-00 CNC-forgácsoló Új
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-0100-52-02 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ

16. Ügyvitel 52-347-01-0000-00-00 Ellenõrzési és minõségbiztosítási
munkatárs

5. Gépészet 31-521-09-0100-31-01 Esztergályos

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

16. Ügyvitel 33-346-01-1000-00-00 Irodai asszisztens

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-02-0000-00-00 Logisztikai ügyintézõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintézõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-03-0000-00-00 Szállodai portás, recepciós

16. Ügyvitel 52-347-03-0100-31-01 Számítógépes adatrögzítõ

15. Közgazdaság 54-345-06-0100-52-01 Személyügyi ügyintézõ

16. Ügyvitel 54-346-01-0000-00-00 Ügyviteli titkár

136. Tímár Károly László 5600 Békéscsaba Temetõ sor 4/a. 5. Gépészet 31-521-11-0100-31-01 Bevontelektródás hegesztõ Új
5. Gépészet 31-521-02-0000-00-00 CNC-forgácsoló

5. Gépészet 31-521-09-0100-31-01 Esztergályos

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-03 Fogyóelektródás hegesztõ
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-04 Gázhegesztõ

5. Gépészet 54-521-01-0000-00-00 Gépgyártástechnológiai technikus

19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-06 Hálózati informatikus

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

5. Gépészet 31-522-02-0100-31-02 Kisteljesítményû kazán fûtõje (max. 2
tonna)

19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-10 Mûszaki informatikai
mérnökasszisztens

6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-01-0100-52-01 PLC programozó

16. Ügyvitel 52-347-03-0100-31-01 Számítógépes adatrögzítõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03-0000-00-00 Töltõállomás-kezelõ

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-06 Volframelektródás hegesztõ

137. Tomasovszky András 4400 Nyíregyháza Õz utca 14. 9. Építészet 33-582-03-0100-31-01 Hidegburkoló Bõvítés
9. Építészet 31-582-04-0100-31-01 Hõ- és hangszigetelõ

9. Építészet 31-582-15-1000-00-00 Kõmûves

138. Tordai György 3534 Miskolc Madách Imre u. 20. 6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-01-1000-00-00 Automatikai mûszerész Hosszabítás
6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-01-0001-54-01 Automatikai technikus

6. Elektrotechnika-elektronika 31-544-02-0000-00-00 Elektrolakatos és villamossági szerelõ

6. Elektrotechnika-elektronika 33-521-01-1000-00-00 Elektromechanikai mûszerész

6. Elektrotechnika-elektronika 31-522-01-0000-00-00 Elektromos gép- és készülékszerelõ

6. Elektrotechnika-elektronika 33-522-01-0000-00-00 Elektronikai mûszerész

6. Elektrotechnika-elektronika 54-523-01-0000-00-00 Elektronikai technikus

6. Elektrotechnika-elektronika 54-522-01-0000-00-00 Erõsáramú elektrotechnikus

6. Elektrotechnika-elektronika 31-521-14-0100-31-01 Háztartásigép-szerelõ

6. Elektrotechnika-elektronika 51-521-01-0000-00-00 Másoló- és irodagép mûszerész

6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-03-0000-00-00 Mechatronikai mûszerész

6. Elektrotechnika-elektronika 52-523-03-0001-54-01 Mechatronikai technikus

6. Elektrotechnika-elektronika 54-523-02-0000-00-00 Orvosi elektronikai technikus

6. Elektrotechnika-elektronika 33-522-04-1000-00-00 Villanyszerelõ

139. Tóth Barnabás 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes u. 75. 9. Építészet 33-582-01-1000-00-00 Ács, állványozó Hosszabítás
9. Építészet 33-582-03-1000-00-00 Burkoló

9. Építészet 31-582-04-0000-00-00 Építményszigetelõ

9. Építészet 54-543-01-0000-00-00 Építõanyag-ipari technikus

9. Építészet 31-582-07-1000-00-00 Épület- és építménybádogos

5. Gépészet 54-582-01-0000-00-00 Épületgépész technikus

9. Építészet 33-582-04-1000-00-00 Festõ, mázoló és tapétázó

9. Építészet 31-582-13-0000-00-00 Kályhás

9. Építészet 31-582-14-0000-00-00 Kõfaragó, mûköves és épületszobrász

9. Építészet 54-582-03-0000-00-00 Magasépítõ technikus

9. Építészet 54-582-04-0000-00-00 Mélyépítõ technikus

9. Építészet 31-582-17-0000-00-00 Tetõfedõ

9. Építészet 31-582-19-0000-00-00 Üveges és képkeretezõ
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

140. Tóth Imre 7472 Cserénfa Fõ u. 83. 18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-01-0000-00-00 Cukrász Új
18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-01-0001-54-01 Élelmezési menedzser

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-01-0000-00-00 Élelmezésvezetõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0100-31-01 Gyorséttermi- és ételeladó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0000-00-00 Panziós, falusi vendéglátó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-02-1000-00-00 Pincér

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-02-0001-54-01 Rendezvény- és konferenciaszervezõ

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

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0001-52-01 Vendéglátásszervezõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0100-31-02 Vendéglátó eladó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0010-55-02 Vendéglátó szakmenedzser

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

141. Török Judit Katalin dr. 6723 Szeged Szamos u. 16/A. 2. Szociális szolgáltatások 54-762-02-0010-54-01 Gerontológiai gondozó Új
2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0001-54-02 Mentálhigiénés asszisztens

2. Szociális szolgáltatások 54-762-02-0010-54-02 Pszichiátriai gondozó

2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0010-54-01 Rehabilitációs nevelõ, segítõ

2. Szociális szolgáltatások 54-762-02-0010-54-03 Szenvedélybeteg-gondozó

2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0010-54-02 Szociális asszisztens

2. Szociális szolgáltatások 33-762-01-0010-33-02 Szociális gondozó és ápoló

2. Szociális szolgáltatások 54-762-02-0010-54-04 Szociális gondozó, szervezõ

2. Szociális szolgáltatások 54-762-01-0010-54-03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintézõ

142. Ujszászi Antal 8454 Nyirád Táncsics Mihály u. 17. 5. Gépészet 54-521-01-0000-00-00 Gépgyártástechnológiai technikus Új
5. Gépészet 31-521-09-1000-00-00 Gépi forgácsoló

143. Vágó Nándor 5000 Szolnok Botár I. út 8. 18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-01-0000-00-00 Cukrász Új
18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-01-0000-00-00 Élelmezésvezetõ

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

18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0000-00-00 Panziós, falusi vendéglátó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-02-1000-00-00 Pincér

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-02-0000-00-00 Protokoll és utazásügyintézõ

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

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-03-0000-00-00 Szállodai portás, recepciós

18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0000-00-00 Vendéglátó és idegenforgalmi
szakmenedzser

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

144. Varga Gyula 4034 Debrecen Huszár Gál u. 73. 9. Építészet 33-582-01-1000-00-00 Ács, állványozó Új
11. Faipar 33-543-01-0100-21-01 Asztalosipari szerelõ

9. Építészet 33-582-02-0000-00-00 Belsõépítési szerkezet- és
burkolatszerelõ

11. Faipar 33-543-01-1000-00-00 Bútorasztalos

11. Faipar 54-543-02-0010-54-01 Bútoripari technikus

11. Faipar 33-542-04-0100-31-01 Bútorkárpitos

11. Faipar 31-582-08-1000-00-00 Épületasztalos

11. Faipar 33-543-01-0100-31-01 Fa- és bútoripari gépkezelõ
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

11. Faipar 54-543-02-0010-54-02 Fafeldolgozó technikus

11. Faipar 31-582-08-0100-31-01 Famegmunkáló

11. Faipar 33-543-01-0100-31-02 Fatermékgyártó

11. Faipar 31-582-08-0100-21-01 Fûrészipari gépkezelõ

11. Faipar 31-543-04-0010-31-02 Kádár

11. Faipar 33-542-04-1000-00-00 Kárpitos

9. Építészet 31-582-19-0000-00-00 Üveges és képkeretezõ

145. Varsits Lajos 9025 Gyõr Szarvas u. 39/a. 9. Építészet 33-582-01-1000-00-00 Ács, állványozó Hosszabítás
11. Faipar 33-543-01-0100-21-01 Asztalosipari szerelõ

9. Építészet 33-582-03-1000-00-00 Burkoló

11. Faipar 33-543-01-1000-00-00 Bútorasztalos

11. Faipar 31-582-08-1000-00-00 Épületasztalos

11. Faipar 33-543-01-0100-31-01 Fa- és bútoripari gépkezelõ

11. Faipar 54-543-02-0000-00-00 Fa- és bútoripari technikus

11. Faipar 33-543-01-0100-21-02 Faesztergályos

11. Faipar 33-543-01-0100-31-02 Fatermékgyártó

9. Építészet 33-582-03-0100-31-01 Hidegburkoló

11. Faipar 31-543-04-0000-00-00 Kádár, bognár

11. Faipar 33-542-04-1000-00-00 Kárpitos

9. Építészet 33-582-03-0100-31-02 Melegburkoló

9. Építészet 33-582-03-0100-31-03 Parkettás

146. Veres Gábor dr. 1165 Budapest Ezerjó u. 39/1. 15. Közgazdaság 54-345-06-0000-00-00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztõ Új
15. Közgazdaság 54-343-05-0000-00-00 Társadalombiztosítási és bérügyi

szakelõadó

147. Vilinovszky Ferenc 7100 Szekszárd Szüret u. 42. 5. Gépészet 54-521-01-0000-00-00 Gépgyártástechnológiai technikus Új
5. Gépészet 31-521-09-1000-00-00 Gépi forgácsoló

19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-05 Gépipari mérnökasszisztens

5. Gépészet 31-521-10-1000-00-00 Géplakatos

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

5. Gépészet 31-521-24-1000-00-00 Szerkezetlakatos

148. Vincze István 3600 Ózd Vasvár út 4. 1/2. 5. Gépészet 31-521-11-0100-31-01 Bevontelektródás hegesztõ Új
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0000-00-00 Bolti eladó

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-03 Fogyóelektródás hegesztõ

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-04 Gázhegesztõ

5. Gépészet 31-521-10-1000-00-00 Géplakatos

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

5. Gépészet 31-521-27-0100-31-02 Hengerész

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

52-341-05-1000-00-00 Kereskedõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

33-341-01-0000-00-00 Kereskedõ, boltvezetõ

5. Gépészet 31-521-21-0000-00-00 Olvasztár

5. Gépészet 31-521-23-0000-00-00 Öntõ
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

5. Gépészet 31-521-24-1000-00-00 Szerkezetlakatos

5. Gépészet 31-521-27-0000-00-00 Vas- és acélfeldolgozó

5. Gépészet 31-521-11-0100-31-06 Volframelektródás hegesztõ

149. Vinkler Béláné 2400 Dunaújváros Zalka Máté út 4. 3. Oktatás 61-140-01-0000-00-00 Felnõttoktató Bõvítés
15. Közgazdaság 54-345-06-0000-00-00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztõ

15. Közgazdaság 54-343-05-0000-00-00 Társadalombiztosítási és bérügyi
szakelõadó

16. Ügyvitel 55-346-02-0000-00-00 Ügyviteli szakügyintézõ

150. Voleszák Zoltán 9400 Sopron Ibolya út 9. 18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-01-0000-00-00 Cukrász Új
18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0100-31-01 Étkezdés

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0100-31-01 Gyorséttermi- és ételeladó

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

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-03-0100-21-01 Konyhai kisegítõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-02-0001-33-01 Mixer

18. Vendéglátás-idegenforgalom 31-812-01-0000-00-00 Panziós, falusi vendéglátó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 33-811-02-1000-00-00 Pincér

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

18. Vendéglátás-idegenforgalom 54-812-03-0000-00-00 Szállodai portás, recepciós

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0001-52-01 Vendéglátásszervezõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0100-31-02 Vendéglátó eladó

18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0000-00-00 Vendéglátó és idegenforgalmi
szakmenedzser

18. Vendéglátás-idegenforgalom 55-812-01-0010-55-02 Vendéglátó szakmenedzser

18. Vendéglátás-idegenforgalom 52-811-02-0000-00-00 Vendéglõs

151. Völgyi Lászlóné 1113 Budapest Elek u. 9/b. 3. Oktatás 61-140-01-0000-00-00 Felnõttoktató Új
16. Ügyvitel 54-347-01-0000-00-00 Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati

szakügyintézõ

16. Ügyvitel 33-346-01-1000-00-00 Irodai asszisztens

15. Közgazdaság 54-345-03-0000-00-00 Munkaerõpiaci szervezõ, elemzõ

16. Ügyvitel 52-347-02-0000-00-00 Személyes ügyfélszolgálati asszisztens

16. Ügyvitel 52-347-03-0000-00-00 Telefonos és elektronikus
ügyfélkapcsolati asszisztens

16. Ügyvitel 55-346-02-0000-00-00 Ügyviteli szakügyintézõ

16. Ügyvitel 54-346-01-0000-00-00 Ügyviteli titkár

152. Zámbó Sándor 3519 Miskolc Szebeni út 14. 9. Építészet 33-582-01-1000-00-00 Ács, állványozó Új
11. Faipar 33-543-01-0100-21-01 Asztalosipari szerelõ

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01-0010-31-01 Bútor- és lakástextil-eladó

11. Faipar 33-543-01-1000-00-00 Bútorasztalos

11. Faipar 54-543-02-0010-54-01 Bútoripari technikus

11. Faipar 33-542-04-0100-31-01 Bútorkárpitos

11. Faipar 31-582-08-1000-00-00 Épületasztalos

11. Faipar 33-543-01-0100-21-02 Faesztergályos

11. Faipar 54-543-02-0010-54-02 Fafeldolgozó technikus
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S.sz. Név Irsz. Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus

11. Faipar 33-543-01-0100-31-02 Fatermékgyártó

11. Faipar 31-582-08-0100-21-01 Fûrészipari gépkezelõ

11. Faipar 31-543-04-0010-31-02 Kádár

11. Faipar 33-543-01-0001-33-01 Mûbútorasztalos

153. Zavaczky Antalné 1183 Budapest Móricz Zsigmond u. 1. 5. Gépészet 31-521-02-0000-00-00 CNC-forgácsoló Hosszabítás
és bõvítés

5. Gépészet 31-521-09-0100-31-01 Esztergályos

5. Gépészet 33-521-03-0100-31-01 Felvonó karbantartó-szerelõ

5. Gépészet 33-521-03-0000-00-00 Felvonószerelõ

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-02 Gázfogyasztóberendezés- és
csõhálózat-szerelõ

5. Gépészet 54-521-01-0000-00-00 Gépgyártástechnológiai technikus

5. Gépészet 31-521-09-1000-00-00 Gépi forgácsoló

19. Egyéb szolgáltatások 55-810-01-0010-55-05 Gépipari mérnökasszisztens

5. Gépészet 31-521-10-1000-00-00 Géplakatos

5. Gépészet 31-521-11-0000-00-00 Hegesztõ

5. Gépészet 33-524-01-0100-31-01 Ipari olaj- és gáztüzelõ berendezés
szerelõje, üzembehelyezõje

5. Gépészet 31-522-02-0010-31-03 Kazángépész (12 tonna felett)

5. Gépészet 31-522-02-0100-31-02 Kisteljesítményû kazán fûtõje (max. 2
tonna)

5. Gépészet 31-582-09-0010-31-03 Központifûtés- és csõhálózat-szerelõ

5. Gépészet 31-521-24-1000-00-00 Szerkezetlakatos

154. Závodny László dr. 1173 Budapest Kistanya u. 18. 5. Gépészet 31-863-01-0000-00-00 Fegyvermûszerész Bõvítés

Nagy László s. k.,
NSZFI fõigazgató
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Az Országos Rádió és Televízió Testület közleményei

I.

Az Országos Rádió és Televízió Testület 819/2010. (V. 5.) számú határozatával az alábbi mûsorszolgáltatási szabályzat
elfogadásával 2010. május 20-i hatállyal közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Trió-Média Kft.-t a TRIÓ TV állandó
megnevezésû, Miskolc vételkörzetû helyi vezetékes televíziós mûsorszolgáltatási jogosultsága vonatkozásában.

Közmûsor-szolgáltatói Szabályzat

1. Alapelvek

1.1. A Trió-Média Kft., mint a Trió TV (miskolci vételkörzet) mûsorszolgáltatója, továbbiakban mûsorszolgáltató, az
Országos Rádió és Televízió Testületnél történt bejegyzés alapján televíziós mûsorszolgáltatást végez.
1.2. A mûsorszolgáltató tevékenységét a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Mé-
diatörvény), a bejelentésben foglaltak és a jelen közmûsor-szolgáltatatói szabályzat alapján közmûsor-szolgáltatóként
folytatja. A közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeirõl a jelen szabályzatban rendelkezik.

2. Általános szabályok

2.1. Jelen szabályzat a Médiatörvény 2. § alatt felsorolt fogalmi meghatározásokat alkalmazza.
2.2. A mûsorszolgáltató köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érde-
keit tiszteletben tartani, és nem sértheti más nemzetek méltóságát.
2.3. A mûsorszolgáltató köteles rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztatni a közérdeklõ-
désre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jel-
lemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket bemutatva.
2.4. A mûsorszolgáltató köteles biztosítani a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a
megjelenését, a mûsorszámok változatosságával köteles gondoskodni a nézõk széles köre, illetve több csoportja érdeklõ-
désének színvonalas kielégítésérõl.
2.5. A mûsorszolgáltató különös figyelmet fordít:

– az egyetemes és a nemzeti, és helyi kulturális örökség értékeinek ápolására,
– a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
– a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
– a vallási, egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
– az életkoruk, testi és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû cso-

portok számára fontos információk elérhetõvé tételére. Különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a gyer-
mek védelmét szolgáló, az igénybe vehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok fõmûsoridõben történõ
bemutatására.

– az ország, a település különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok be-
mutatására.

2.6. A mûsorszolgáltatónak az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetve a szexua-
litást öncélúan ábrázoló mûsorszámot közzétenni tilos.
2.7. A mûsorszolgáltató mûsorszolgáltatásában mind a képújság, mind a mozgóképes mûsorok esetében a közszolgálati
mûsorok aránya meghaladja a teljes mûsoridõ 50%-át.

3. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai

3.1. A mûsorszolgáltató tevékenységét a pártoktól és politikai mozgalmaktól függetlenül folytatja, a vélemény- nyilvání-
tás és a sajtó szabadságára vonatkozó garanciák alapján.
3.2. A mûsorszolgáltató politikai pártokat és szervezeteket nem támogat, tõlük támogatást semmilyen formában el nem
fogad. Országgyûlési, és önkormányzati választásokon nem állít, és nem támogat jelölteket.
3.3. A pártok és politikai mozgalmak tevékenységérõl, elveirõl a mûsorszolgáltató tájékoztatást ad úgy, hogy az objek-
tív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Az eltérõ álláspontokat meg kell világítani, és lehetõséget kell biz-
tosítani arra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlíthassa.
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3.4. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetlenül, sem közvetve nem befolyásolhatják sem maguk, sem más hasonló
szervezetek megjelenésének körülményeit. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politikai
párt vagy mozgalom nézeteit képviseli.
3.5. A mûsorszolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési, az önkormányzati választások, valamint elrendelt népszava-
zás esetén külön szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel tesz közzé, mely minden elemében megfelel a köz-
mûsor-szolgáltatással kapcsolatos elveknek. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszolgálta-
tót a jogszabályok elõírásai kötelezik.
3.6. Politikai pártok tisztségviselõinek, országgyûlési és önkormányzati képviselõknek, valamint a polgármesternek, al-
polgármesternek pártpolitikai megszólalásakor pártállásukat, illetve az általuk képviselt politikai mozgalom megneve-
zését a nézõk tudomására kell hozni.
3.7. A mûsorszolgáltató sem politikai párttói vagy mozgalomtól, sem központi vagy helyi hatalomtól vagy igazgatási
szervtõl, azok tisztségviselõitõl nem fogadhat el olyan kérést vagy utasítást, amely valamely mûsorszám tartalmára, idõ-
tartamára, mûsorkörnyezetére, szerkezetére, a szerkesztés egyéb elemeire irányul.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott
kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek

4.1. A mûsorszolgáltató hírmûsorában, a saját vételkörzetében történõ helyi eseményekrõl számol be. A híreket tárgy-
szerûen, kommentár és saját vélemény elkülönítésével, jelentõségüknek megfelelõ módon közli. Az arra hatáskörrel ren-
delkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot tiszteletben tartja, de a hírzárlat tényét a nézõk tudomására hozza.
4.2. A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot tartó,
vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ le-
gyen.
4.3. A helyi közéletben felmerülõ vitás kérdéseket a különbözõ álláspontok tárgyilagos, elfogulatlan bemutatásával viszi
képernyõre, tekintet nélkül az érdekeltek társadalmi státusára. Nem zárkózik el a kényes témáknak a témák érzékenysé-
géhez illõ, azoknak megfelelõ formában történõ felvetésétõl sem.
4.4. A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hír-, a közéleti mûsorokban a helyi közélet meghatározó társadalmi cso-
portjai véleménye helyet kapjon.
4.5. A Mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely álláspont képviseletére objektív okból nincs lehetõség. Ebben
az esetben az akadály okáról a nézõt tájékoztatni kell.
4.6. A hír- és politikai mûsorokban megjelenõ információk forrását ellenõrizni kell, és szükség esetén meg kell nevezni.
Ha több ellentétes információ áll rendelkezésre, akkor azokat a hírforrás megjelölése, és az ellentmondásra történõ felhí-
vás mellett kell megjelentetni.
4.7. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányossá-
gi jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját megismertesse. Ez azonban nem járhat a személyi-
ségi jogok sérelmével, megfogalmazásában nem lehet durva, illetve nem lehet alkalmas arra, hogy más becsületét vagy
jó hírét sértse. Ha ez mégis elõfordulna, akkor a mûsorvezetõnek haladéktalanul közölnie kell, hogy a mûsorszolgáltató
nem azonosul az elhangzottakkal.
4.8. A mûsorszolgáltató minden munkatársa ügyel arra, hogy a szerkesztés során a mûsorba kerülõ vélemény egyezõ ma-
radjon a megkérdezett álláspontjával.
4.9. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, akkor azt a leghamarabb ki kell javítani, a
nézõk figyelmének erre történõ egyértelmû felhívása mellett.
4.10. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére. Kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt jogerõs
bírósági ítélet vagy ORTT határozat írja elõ.
4.11. A Mûsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudó-
sítóként rendszeresen közremûködõ munkatársak
- munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – mûsorszolgáltatónál politikai hírhez véleményt, értékelõ
magyarázatot- kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.
4.12. A tényszerû tájékoztatás során is kerülni kell a szükségtelenül durva, félelmet keltõ, túlságosan naturális részletek
közlését. Ez különösen vonatkozik az események képanyagainak kiválasztására.
4.13. A hírmagyarázatokat és hírelemzéseket a hírektõl világosan megkülönböztetve kell közölni.
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5. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények

5.1. A mûsorszolgáltató a mûsorkészítés során megköveteli minden munkatársától az adott helyzethez alkalmazkodó stí-
lusú, nyelvileg kifogástalan, a trágárságot elkerülõ beszédet.
5.2. Kerülni kell a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan használatát. Idegen nevek, és szavak kimondása-
kor az adott nyelv kiejtési szabályait kell figyelembe venni, kivéve, ha az adott név vagy kifejezés attól eltérõ kiejtéssel
került köztudatba.
5.3. A munkatársnak arra is figyelmet kell fordítania, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.
5.4. A mûsorszámokban tilos az öncélú káromkodás és a trágárság.
5.5. A gyermekeknek és kiskorúaknak szóló mûsorokban különösen nagy figyelmet kell fordítani a helyes és szép beszédre.

6. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának, életük bemutatásának rendje

6.1. A mûsorszolgáltató az eseményekhez alkalmazkodó gyakorisággal rendszeresen mûsorára tûzi a vételkörzetében
élõ kisebbségek rendezvényeinek, szervezeteinek, élethelyzeteinek magyar nyelven történõ bemutatását, elõsegítve ez-
zel azt, hogy a többség is megismerhesse életüket. Az ilyen mûsorszámok elkészítésekor az érintett nemzetiségek és ki-
sebbségek képviselõinek tanácsait is figyelembe kell venni.
6.2. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyeknek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar
nyelvet érti és beszéli. Ebben az esetben a mûsorszolgáltató feladata a fordításról gondoskodni.

7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatásának rendszere

7.1. A mûsorszolgáltató kulturális mûsorszámaiban elsõsorban a vételkörzetében történõ kulturális eseményeket dolgoz-
za fel, ezekrõl rendszeresen beszámol, de egy-egy téma kapcsán bemutatja a mûfaj országosan elismert képviselõit is.
7.2. A világnézeti mûsorszámoknál a kiegyensúlyozottságra, a különféle nézetek bemutatására törekszik. Tilos bármi-
lyen formában értékítéletet mondani, vagy szimpátia sorrendet állítani, vagy sugallni az egyes vallási- vagy világnézetek
között. Tilos különbözõ vallások tanait, szokásait egymással ütköztetni.
7.3. A vallási, hitéleti mûsorok – ideértve a szertartások közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát, és
nem irányulhatnak más egyházak, vallási és világnézeti meggyõzõdések ellen.
7.4. Az egyházi mûsorok készítése során az érintett egyház képviselõi részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõsé-
get biztosít.
7.5. A szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem tartozik felelõsséggel. A szertatások és egyházi események köz-
vetítésekor, a mûsorkörnyezet kialakításakor figyelembe kell venni a vallásos emberek érzéseit és a hitélet méltóságát.
7.6. A mûsorszolgáltató a tudományos mûsorszámokban teret ad az egymástól eltérõ vélemények kifejtésének. Ügyel ar-
ra, hogy új tudományos eredmények ismertetése ne kelthessen a nézõben alaptalan várakozást.
7.7. Tudományos mûsorszám nem szolgáltatható a nézõ egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve e
célra eszközök és módszerek nem ajánlhatók.
7.8. A mûsorszámok között a szerkesztés folyamán elõnyös megkülönböztetést élveznek azok, amelyek magas színvo-
nalon segítik a nemzeti, és települési kulturális örökség ápolását vagy a fiatalok szellemi, erkölcsi fejlõdését.

8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételének módja

8.1. A mûsorszolgáltató a következõ mûsorszámokat látja el megkülönböztetõ hangjelzéssel (esetenként szöveges felve-
zetéssel kiegészítve): reklámok, közérdekû közlemények és jótékonysági felhívások, politikai és választási hirdetések,
kiskorúaknak nem ajánlott mûsorok, támogatott mûsorok, vallási és egyházi mûsorok, kommentár és hírmagyarázat.
8.2. Reklámot csak mûsoroktól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzé tenni, akkor is, ha reklámriportról van
szó. A reklámvégét is azonosítható szignál jelzi
8.3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele során meg kell nevezni a közzétevõ szervezet, illetve
közlemény forrását. Az ilyen jellegû mûsorszámokat az elején és a végén azonosítható szignál jelzi. Jótékonysági felhí-
vás reklámozásra nem használható fel.
8.4. A politikai és választási hirdetéseket az egyéb mûsoroktól elkülönítetten, elõtte és utána beazonosítható szignállal
ellátva kell közzétenni.
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8.5. A nézõk figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorúak fejlõdését hátrányosan befo-
lyásolhatja. A Médiatörvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató maga határozza meg az érintett mû-
sorszámok körét. A korlátozásra a mûsor elõzetesekben, ajánlókban és mûsorújságokban is utalni kell. Az ilyen jellegû
mûsorok esetén a mûsorszám teljes idõtartama alatt a korhatárjelzést mutató jelet kell alkalmazni.
8.6. A támogatott mûsorszám támogatóját, a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. A
megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.
8.7. A vallási vagy világnézeti mûsorszámok esetében közvetlenül azokat megelõzõen a nézõt tájékoztatni kell annak
jellegérõl.
8.8. Politikai tájékoztatóban vagy hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot fûzni csak elkülöní-
tetten és a mûfaj, valamint a szerzõ egyértelmû megnevezésével lehet.

9. Kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések

9.1. A mûsorszolgáltató nem ad olyan mûsorszámot, ami a kiskorúak személyiségfejlõdésére káros hatással lehet.
9.2. A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szellemi, erkölcsi és társadalmi fejlõdését, az élet-
korukhoz illõ, pozitív magatartásformák kialakítását.
9.3. A mûsorszolgáltató fokozottan tiszteletben tartja a mûsorszámaiban szereplõ kiskorúak személyiségi jogait, emberi
méltóságát, nem él vissza tapasztalatlanságukkal. Kiskorú szereplésekor kikéri a szülõ, gondviselõ hozzájárulását.
9.4. A mûsorszolgáltató mûsoraiban nem ösztönöz a család erejét meghaladó fogyasztásra, nem használ közízlést, sértõ
kifejezéseket.
9.5. A kiskorúaknak szóló reklámokra a Médiatörvény 14. §-ának rendelkezései az irányadók.
9.6. A mûsorokban az erõszak öncélú alkalmazását mintaként bemutató, illetve a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsor-
számot közzétenni tilos.
9.7. A mûsorszolgáltató által közzétett reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy
más felnõtteket játékok, illetve más árú vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék.

10. Reklámtevékenység, mûsorszámok támogatása

10.1. A mûsorszolgáltató mûsorrendjében a reklámidõ nem haladhatja meg a bármiként számított egy órán belül a hat
percet. Reklám csak az egyes mûsorszámok között jelenhet meg, mûsorszámot megszakítva nem.
10.2. A reklám nem élhet vissza a kiskorú nézõk tapasztalatlanságával. Nem szólíthatja fel közvetlen formában õket arra,
hogy ösztönözzék szüleiket vagy más felnõtteket áruk, szolgáltatások megvásárlására, igénybevételére.
10.3. A reklám tartalma nem sértheti az ide vonatkozó jogszabályokat, és a jó ízlést. Nem kelthet félelmet, nem népszerû-
sítheti az erõszakos magatartást, az emberi, természeti környezet károsítását, az állatok kínzását.
10.4. A mûsorszolgáltató adásaiban alkoholtartalmú ital nem reklámozható.
10.5. A közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak munkavégzésükre irányuló jogvi-
szonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg a mûsorszolgáltató mûsoridejében megjelenõ
reklámban, vagy politikai hirdetésben.
10.6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatás eredményeivel. Nem tüntethet fel tudományosan meg-
alapozottnak olyan állításokat, amelyek nem azok.
10.7. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, egyházi szertartásokról vagy tudományos elõadásokról készített mûsorokat köz-
vetlenül megelõzõen vagy azokat közvetlenül követõen reklám nem közölhetõ.
10.8. Szponzori támogatást kizárólag kulturális eseményeket, vallási tárgyú, kisebbségi témákat bemutató, valamint
életkoruk, test szellemi vagy lelki állapotuk miatt hátrányos helyzetû személyek vagy csoportok problémáival foglalko-
zó mûsorokhoz lehet igénybe venni.
10.9. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszámok tartalmát, illetve elhelyezését. A támogatót a mûsorszám
elõtt vagy után egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés nem bírhat reklámértékkel.
10.10. A közmûsor–szolgáltató mûsorszámát nem támogathatja a fõtevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója
és forgalmazója.
10.11. A reklám tényállításainak valósnak és tisztességesnek kell lenniük.
10.12. Nem tehetõ közzé vallási vagy politikai meggyõzõdést sértõ reklám.
10.13. Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklám nem tehetõ közzé.
10.14. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdés reklám útján a mûsorszolgáltatásban nem tehetõ közzé.
10.15. A közmûsor-szolgáltató televíziós vásárlási mûsorablakot nem tehet közzé.
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11. Közérdekû közlemények közzététele

11.1. A mûsorszolgáltató csak olyan közérdekû közleményeket tesz közzé, mely hiteles, ellenõrizhetõ forrásból szárma-
zik, és arra illetékes személy, írásban rendeli meg. A közérdekû közlemények közzététele térítésmentes.
11.2. Közérdekûnek számít az olyan állami vagy helyi közfeladatokat ellátó intézmény (pl. rendõrség, polgármesteri hi-
vatal stb.) felhívása, mely nem az illetõ szervezet mûködésére vagy fenntartására irányul (pl. álláshirdetés, vállalkozás,
tanfolyam stb.), hanem nagyobb csoportokat érintõ fontos információkat közöl.
11.3. Minden esetben, pl. közérdekû cél támogatására irányuló felhívás, magánszemélyek, nem közcélokat ellátó szerve-
zetek stb. közérdekû felhívása térítés köteles.
11.4. Méltánylást érdemlõ esetekben civil szervezeteket, magánszemélyek közérdekûnek ítélt közleményeit ingyenesen
lehet közzétenni a fõszerkesztõ eseti döntése alapján.
11.5. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételtõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen vagy rendkívüli eset-
ben az adás megszakításával közzé kell tenni, ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi csopor-
tok vagy személyek méltányolható gazdasági érdekeit veszélyeztetné vagy károsodással járna (Médiatörvény 138. §).
11.6. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg. A korlátozás nem vonatkozik a rendkívüli
helyzetekben közzéteendõ közérdekû közleményekre.

12. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosítékai

12.1. A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorszerkesztõk, technikai munkatársak. Te-
vékenységüket az arra vonatkozó jogszabályoknak, és ezen Szabályzat keretein belül végzik. A mûsorszerkesztõk, a
technikai személyzet a mûsorszolgáltató erre illetékes vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorszerkesztõnek joga van ar-
ra, hogy a jogszabályt sértõ, vagy jelen szabályzattal ellentétes utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtaga-
dásának okairól és körülményeirõl aláírt jegyzõkönyvet kell készíteni.
12.2. A Fõszerkesztõ (felelõs szerkesztõ) mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítési függetlenség megsértésének.
Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorszerkesztõ számára sérelmes, joga van írásban rögzíteni.
12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készítésé-
re vagy abban való közremûködésre. Ennek körülményeit jegyzõkönyvben kell rögzíteni. A mûsorkészítõnek joga van
nevét a mûsorszámról levetetni, de ez nem akadályozhatja a mûsor közzétételét.
12.4. A mûsorszerkesztõt a jogszabályok szerint megilleti a szellemi alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a
mûsorszerkesztõ foglalkozási szerzõdésében rögzíteni kell.
12.5. A mûsorszerkesztõt a mûsorszolgáltató alkotmányos jogaiban nem akadályozhatja meg. A mûsorkészítõt tevé-
kenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. Médiatörvényben foglalt védelem.
12.6. A mûsorkészítõ nem hallgathat el fontos információkat. Vitás esetekben – különösen akkor, ha az információ sze-
mélyiségi jogokat sért, vagy erkölcsi, anyagi kárt okoz a mûsorkészítõ köteles konzultálni a fõszerkesztõvel.
12.7. A mûsorszerkesztõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtot-
tak végre mûsorán.
12.8. A mûsorszerkesztõ saját véleményét, meggyõzõdését a mûsorban nem fejtheti ki, továbbá nem kelthet olyan be-
nyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
12.9. A mûsorszerkesztõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulá-
sokat, illetve azt, hogy mások indulatos megnyilvánulását elfogadja. A mûsorszerkesztõnek tiszteletben kell tartania a
mûsorban részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését. A mûsorszerkesztõ nem tehet megjegyzést a mûsor-
ban szereplõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket,
nem teremthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy megalázó helyzetbe kerülnének.
12.10. A mûsorszerkesztõnek lehetõvé kell tennie, hogy minden szereplõ kifejthesse véleményét. A vélemény kinyilvá-
nítása azonban nem lehet alkotmány- vagy Médiatörvényt sértõ, 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 mûsorszerkesztõ felelõssége, hogy az ilyen megnyilvánulást – indokolt eset-
ben – akár technikai eszközökkel is megakadályozza.
12.11. A mûsorszerkesztõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûzhet.
Álláspontjuk kifejezésében a mûsorszerkesztõk egyenlõ jogokat élveznek.
12.12. A fõszerkesztõ felelõs a jelen szabályzatban foglalt tárgyszerû mûködésért, valamint a mûsorszolgáltatónál tevé-
kenykedõ mûsorkészítõk szabályzatban és munkaszerzõdésükben körülírt tevékenységért és az adásba kerülõ anya-
gokért.
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13. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai és hír-
mûsorokban foglalkoztatottakra

13.1. A mûsorszolgáltató munkatársa minden, mûsorszolgáltatónál bármely foglalkoztatási, munka-, megbízási-, vállal-
kozói jogviszonyban álló, a mûsorkészítésben aktív alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.
13.2. A mûsorszolgáltató munkatársa nem lehet politikai párt vagy mozgalom tisztségviselõje. A hírekben, politikai mû-
sorokban szereplõ munkatársak politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem vállalhatnak, a mûsorkészítés
során nem propagálhatnak semmilyen politikai vagy világnézetet.
13.3. Ha a munkatárs egyesület vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapítvány
kuratóriumának a tagja, gazdálkodó szervezet, tulajdonosa, igazgatósági, felügyelõ bizottsági tagja, e szervezetekkel
kapcsolatos mûsorokat nem készíthet.
13.4. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy helyi önkormányzati képviselõi, polgármesteri jelöltséget vállal,
ennek bejelentésétõl a választási eredmény kihirdetéséig a mûsorkészítésben nem vehet részt.
13.5. A mûsorszolgáltató munkatársai és azok közvetlen hozzátartozói nem lehetnek befolyásoló részesedés birtokosai
olyan gazdálkodó szervezetnek, mellyel a mûsorszolgáltató szerzõdéses gazdálkodói kapcsolatban áll.
13.6. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál csak a mûsorszolgáltató tulajdonosának, elnökének engedélyével végez-
het munkát. A fõszerkesztõ felelõssége, hogy a munkatársak között ne legyen olyan személy, aki, vagy akinek közvetlen
hozzátartozója befolyásoló részesedéssel rendelkezik más mûsorszolgáltató vállalkozásban.
13.7. A munkatársak magatartásukkal, külsõ megjelenésükkel sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társa-
dalmi életükben nem veszélyeztethetik a mûsorszolgáltató jó hírét.
13.8. A munkatársak nem hozhatnak nyilvánosságra olyan adatokat, amelyek a mûsorszolgáltató vagy annak tulajdono-
sa üzleti titokkörébe tartozik. Ennek körét a munkatársak munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.
13.9. A mûsorszerkesztõnek mindig figyelembe kell vennie azt, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyil-
vánosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szerepet vállaló személy ilyen irányú feszültségét
csökkentse. A mûsorban szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorszerkesztõ nem élhet vissza, különösen a kisko-
rúak és társadalmi szerepükben kiszolgáltatott személyek esetében.
13.10. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk helyzete között. Ezen belül törekednie kell
arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányába, azok társadalmi helyzetétõl függetlenül. A meg-
szólításokban, a köznyelvben elfogadott udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ rangjával vagy foglalkozá-
sával történõ megszólítást.
13.11. A mûsorszerkesztõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére.
13.12. A mûsorszerkesztõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó közegben való bennfentességét és kerülje az
ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.
13.13. A hír és politikai tájékoztató mûsorszámok mûsorvezetõjeként, hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen közre-
mûködõ munkatársak – a politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot nem fûzhetnek, csak megfelelõ megkülön-
böztetõ jelzés mellett.
13.14. A mûsorszolgáltató megbízásait, megrendeléseit, valamint a külsõ munkatársak megbízásait minden esetben,
írásban kell rögzíteni.
13.15. A mûsorszerkezet és az egyes mûsorok jellegének meghatározása a fõszerkesztõ feladata, amit a mûsorkészítõ
munkatársakkal egyeztetve végez el. A kialakított mûsorszerkezet betartásáért a fõszerkesztõ felel.
13.16. A munkatársak mûsorkészítési munkájukhoz kapcsolódó kiadásaik fedezetére (pl. telefonköltség, szállítási költ-
ség stb.) költségtérítésben részesülhetnek.

14. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai

14.1. A mûsorszolgáltató munkatársaitól megköveteli a szakirányú végzettséget, vagy a televíziós, újságírói gyakorlatot.
14.2. A munkatárak kötelesek feladataikat legjobb szakmai tudásuk szerint végezni és színvonalas elõkészítõ munkával
felkészülten közelíteni a mûsorkészítés bármely feladatához.
14.3. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizhetetlen tények, számok adatok közlésétõl.
14.4. A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést köteles azonnal elismerni, és a nézõ tudomására juttatni. A mûsor-
szolgáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha és semmilyen körülmények között nem élhet, az ebbõl adódó kárt
viselnie kell.
14.5. Olyan közlés esetén, amely az emberi életre vonatkozik – pl. balesetek, tûzesetek, bûnügyek – az áldozatok meg-
nevezése csak akkor lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyer, és az áldozat hozzátartozói a közzétételhez hozzájá-
rultak. Közismert személyek esetén a szabály alól kivételt lehet tenni.
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14.6. A mûsorszolgáltató munkatársa köteles tiszteletben tartani az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot.
14.7. Bûncselekmények elkövetésével gyanúsított személy megszólítása esetén a mûsorkészítõnek ügyelni kell arra,
hogy a bûnelkövetést ne tüntesse fel pozitív színben. A bûncselekmények, balesetek helyszínén készített felvételek köz-
zétételét megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a követ-
kezményre a nézõk figyelmét fel kell hívni.
14.8. Rejtett kamerát vagy mikrofont csak kivételes esetben, a fõszerkesztõ egyedi, írásos engedélyével lehet használni.
14.9. Névtelen, kép-, illetve hangtorzításos közlét csak akkor szabad közzétenni, ha azt különösen súlyos társadalmi
vagy személyes érdek indokolja.
14.10. A mûsorszolgáltató csak a televíziózás és rádiózás témájával foglalkozó mûsorszámaiban nyilváníthat véleményt
más mûsorszolgáltatókról. Saját belsõ ügyeirõl információkat csak akkor közöl, ha az érinti a helyi közéletet, és joggal
számíthat a nézõk érdeklõdésére.
14.11. A 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 felvétel a szereplõ
tiltakozása esetén nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsorszámban a
más szereplõk által elmondottakat
14.12. Ha a mûsor lehetõséget biztosít a nézõnek, hogy véleményét közvetlenül kifejthesse az adás folyamán, akkor a te-
lefonálók között válogatni nem szabad. Abban az esetben, ha csak egyoldalú megnyilvánulások történnek, akkor a mû-
sorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban meg nem nyilvánult álláspontot.
14.13. A mûsor szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja.
14.14. Utólag feltett kérdést nem szabad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha a helyszínen hangzott volna el.
14.15. A szereplõ magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha abban az illetõ személy elõzetesen beleegye-
zett. Ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó hírét és becsületét ne sértse.
14.16. Közvélemény-kutatási eredményeket, statisztikákat közölni csak pontosan, a forrás megjelölésével és az adatok
manipulálása nélkül szabad.
14.17. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen jelezni kell annak jellegét, és tekintetbe kell venni, hogy az abban
szereplõ személyek álláspontjának megváltoztatása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérüljenek.

15. Egyéb szabályok

15.1. A mûsorszolgáltató különös figyelmet fordít a vételkörzetében élõk tájékoztatási szabadsághoz fûzõdõ jogaira.
15.2. Együttmûködésre törekszik a helyi önkormányzattal, önkormányzati intézményekkel, civil szervezetekkel, gazdál-
kodó egységekkel a mûsorszámok arányossága és tartalmi sokszínûsége érdekében. A jogszabályban elõírt kötelezettsé-
geinek maradéktalan teljesítése mellett segítséget nyújt a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtésében.
15.3. Telefonszámának nyilvánossá tételévei rendszeresen kapcsolatot tart nézõivel.
15.4. A mûsorszolgáltató mûsorát többségében saját gyártású mûsorszámokra építi, az átvett külsõ mûsorok többségé-
nek a magyarországi gyártásúnak kell lennie.
15.5. A mûsorszolgáltató a mûsorral kapcsolatos nézõi észrevételekre a fõszerkesztõ által meghatározott módon, érdem-
ben válaszol.
15.6. A mûsorszolgáltató saját gyártású mûsoraiban alkoholt fogyasztó vagy dohányzó személyt csak akkor jelenít meg,
ha ez a történések szerves részét képezi.

16. Mûsorstruktúra:

A TRIÓ TV (Miskolc) helyi vezetékes televízió a 819/2010. (V. 5.) számú határozatban foglaltak szerint szolgáltat
mûsort.

Miskolc, 2010. 04. 15.

Dr. Udvardy Károly s. k.,
a Trió-Média Kft. ügyvezetõje
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II.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 812/2010. (V. 5.) számú határozatával köz-
mûsor-szolgáltatóvá nyilvánította az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. (1043 Budapest, Tavasz u. 4.) mûsorszol-
gáltatót, akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. mûsorszolgáltatási szabályzata az Újpesti Közéleti Televízió
mûsorszolgáltatásra

1. Az Újpesti Közéleti Televízióra mint közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó általános szabályok

Az Újpesti Közéleti Televízió (a továbbiakban ÚKTV) köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbsé-
gek méltóságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
Az ÚKTV köteles rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztatni a közérdeklõdésre számot
tartó helyi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott
kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve.
Az ÚKTV köteles biztosítani a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjeleníté-
sét, a mûsorszámok változatosságával köteles gondoskodni a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja
érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.
Az ÚKTV-nek különös figyelmet kell fordítania:
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,
e) az Újpesti társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
Az Újpesti Közéleti Televíziónak az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a
szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot közzétennie tilos.

2. Tartalmi szabályozás

1. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai
Az Újpesti Közéleti Televízió, mint mûsorszolgáltató, mind az egyes mûsorszámok, mind a mûsorkészítõk tekintetében
nem függhet pártoktól. Tevékenységét kizárólag a Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata, mint 100%-os
tulajdonos határozhatja meg a Médiatörvény alapján. Az Újpesti Közéleti Televíziót mûködtetõ Újpesti Sajtó Szolgálta-
tó Nonprofit Kft. tulajdonosa nem lehet párt, az ÚKTV politikai mozgalmat nem támogathat. Az Újpesti Közéleti Televí-
zió 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.

2. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott
kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek
A hírszerkesztés alapelve, hogy híradó mûsorban a politikai mûsorok nem haladhatják meg a hírmûsor idõtartamának
25%-át. Az Újpesti Közéleti Televízióban a hírszerkesztõk (3 fõ) felsõfokú (lehetõleg szakirányú újságíró, kommuniká-
ció szakos) végzettségûek. Helyi politikai rendezvényekrõl az Újpesti Közéleti Televízió lehetõség szerint azonos idõ-
tartamban, azonos mûsorszerkezettel tudósít. Választási kampányidõszakban az ÚKTV (ha más, a pártok által közösen
elfogadott igény nem jelentkezik) a jelölteknek, illetve pártoknak egyszeri térítésmentes megjelenési lehetõséget biztosít
azonos feltételek mellett 5-5 perc idõtartamban, melyben a jelöltek a maguk által elkészíttetett kampányfilmmel, vagy az
ÚKTV stúdiójában azonos feltételekkel, vágatlanul rögzített kampánybeszéddel élhetnek.
A hírmûsorok szerkesztése során azok tartalmát az Újpesti Sajtó Kft. ügyvezetõ-igazgatója ellenõrizheti. A híreket az
ÚKTV az Újpesti Polgármesteri Hivatalból, a IV. Kerületi Rendõrkapitányságról, a IV.–XV. Kerületi Tûzoltóságtól,
vagy a hírszerkesztõk saját forrásaikból szerzik. Az információk ellenõrzése a fõszerkesztõ feladata. Az Újpesti Közéleti
Televízió köteles megfelelni a rendszeres, átfogó, elfogulatlan, hiteles és pontos tájékoztatás követelményének.
A mûsorszolgáltatással összefüggõ panaszokat az Újpesti Sajtó Kft. ügyvezetõ igazgatója vizsgálja meg, és indokolt
esetben ad utasítást a helyreigazításra.
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3. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények
Az Újpesti Közéleti Televízió arra törekszik, hogy a magyar nyelv, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvét helyesen és
választékosan használja; kerülnie kell az anyanyelvet rontó vagy szegényítõ idegen kifejezések indokolatlan használatát.

4. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatásának rendje
Helyi kisebbségi mûsorokat (az adott helyzethez, rendezvényhez alkalmazkodva, a kisebbségi önkormányzat képviselõ-
jével egyeztetve) magyar nyelven, vagy a kisebbség nyelvén magyar szinkronhanggal készít. A kisebbségi mûsor
adásideje havonta 10 perc.
Az ÚKTV a Híradóját a halláskárosult nézõk számára jeltolmács fordításával közvetíti.

5. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatásának rendszere
A kultúra sokszínûségének és sokféleségének bemutatására kell törekedni. A mûvészeti tevékenység színvonalának és
kiegyensúlyozottságának érdekében az ÚKTV rendszeresen alkalmat teremt az alkotómûvészek, a mûvészeti szerveze-
tek és intézmények véleményének megismertetésére. A mûvészeti mûsorokban nem érvényesülhet semmiféle kirekesz-
tés vagy hátrányos megkülönböztetés. Tudományos kérdésekben elengedhetetlen az eltérõ álláspontok, vélemények és
tapasztalatok bemutatása. Az új tudományos felfedezések, eredmények és vélemények ismertetésekor törekedni kell ar-
ra, hogy ezek ne keltsenek a nézõkben és a hallgatókban megalapozatlan reményeket vagy indokolatlan félelmeket. Az
oktatási mûsorokat (amennyiben az anyagi lehetõségek lehetõvé teszik ilyen mûsorok készítését) elsõsorban az
általánosan elfogadott és rendezett tudományos eredményekre kell építeni.
Az ÚKTV a kerület gimnáziumaival közösen ifjúsági mûsorokat készít, melyek idõtartama havonta 10 perc. A mûsoro-
kat a diákok szerkesztik. Amennyiben az adott iskola nem rendelkezik saját technikai eszközökkel, úgy a forgatásokhoz
és utómunkálatokhoz szükséges technikai eszközöket, illetve az operatõrt és a vágót az ÚKTV biztosítja.
Az ÚKTV havonta 10 perc terjedelemben készít vallási mûsorokat, melyben a kerületben mûködõ egyházak, vallási kö-
zösségek életét mutatja be, tudósít az aktuális eseményekrõl, rendezvényekrõl.
A vallási, hitéleti mûsorok – ideértve a szertartások közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát és nem
irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világnézeti meggyõzõdések ellen.

6. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételi módja
Az Újpesti Közéleti Televízió megkülönböztetõ jelzéssel (önálló szignállal) látja el a reklámfilmeket, közérdekû közle-
ményeket.

7. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések
Az 1996. évi I. tv. 5. § meghatározza, mely mûsorszámokat kell megkülönböztetõ jelzéssel ellátni. Az Újpesti Közéleti
Televízió, amennyiben felnõtteknek szóló játékfilmeket, vagy más jellegû mûsorokat is ad, azokat a tartalmuknak meg-
felelõ kategóriák szerint a képernyõ jobb alsó sarkában elhelyezett sárga körben 12, 16, 18-as számmal jelzi. Olyan mû-
sorszámokat, amelyek kiskorúaknak nem ajánlottak, az ÚKTV kizárólag a 22 óra és reggel 6 óra közötti idõszakban,
megkülönböztetõ jelzéssel ellátva tûz mûsorára. A kiskorúakat a család erejét meghaladó fogyasztásra ösztönzõ reklá-
mok bemutatását kizárólag a 22 óra és reggel 6 óra közötti idõszakban vetíti. Gyermekeknek szóló mûsort reklámmal
megszakítani nem lehet.
Az ÚKTV gyermekek szerepeltetésekor különös gonddal jár el: kikéri a szülõ vagy a gondviselõ hozzájárulását, nem él-
het vissza a szereplõk tapasztalatlanságával és jóhiszemûségével. Az ÚKTV-ben olyan mûsorszám, amely kiskorút szá-
mára hátrányos módon ábrázol, nem mutatható be.

8. A reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása
Az ÚKTV-ben 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 reklám-
tartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít. A közmûsor-szolgál-
tatásban 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.
Az ÚKTV mûsorában dohányáru és alkoholtartalmú ital nem reklámozható.
Az ÚKTV mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint dohányáru és alkoholtartalmú ital elõállítója és
forgalmazója.
Az ÚKTV-ben rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól füg-
getlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
A mûsorszámok támogatásával kapcsolatban az ÚKTV-ben csak a törvényben meghatározott mûsorszámok támogatha-
tók (vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a
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nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsor-
számok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos
helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok).

9. A közérdekû közlemények közzététele
Az ÚKTV-ben közérdekû közleményeknek számítanak a rendõrségi, egészségügyi és egyéb hatósági közlemények, me-
lyeket kizárólag az erre illetékes szervtõl, felelõs munkatársától vagy hírügynökségtõl lehet elfogadni. A közlemények
forrását mindig ellenõrizni kell.

10. Az ÚKTV-nél alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosítékai
A mûsorkészítõ munkáját a jogszabályoknak megfelelõen, lelkiismerete és tudása szerint, önállóan végzi. A mûsorkészí-
tõt a fõszerkesztõ utasíthatja. Minden olyan esetben, amikor kísérlet történik a mûsorkészítõi függetlenség megsértésére,
a mûsorkészítõ köteles felettesét tájékoztatni.
A mûsorkészítõ a mûsorkészítés- és szerkesztés során maximálisan együttmûködik a közremûködõkkel, felvilágosítja
õket szereplésük várható következményeirõl. A mûsorkészítõnek lehetõvé kell tennie, hogy minden szereplõ kifejthesse
a véleményét. A vélemény kinyilvánítása azonban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jo-
gokat és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továb-
bá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyûlölet keltésére. A mûsorkészítõ felelõssége, hogy az ilyen vélemény-
nyilvánítást – indokolt esetben – akár technikai eszközökkel is megakadályozza.
A vezetõ kinevezése a tulajdonos, Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának a feladata. A mûsorkészíté-
sért felelõs fõszerkesztõt az Újpesti Sajtó Kft. ügyvezetõ igazgatója ellenõrizheti.

11. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai és hír-
mûsorokban foglalkoztatottakra
A politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottak pártban, illetõleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget nem viselhet-
nek. A mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni a sokoldalú tájékoztatás követelményének, így különö-
sen a mûsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetõleg világnézetet.
Az ÚKTV mûsorában rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól
függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
Az ÚKTV-ben képernyõn szereplõ mûsorkészítõ munkatársak más médiában (országos, helyi, valamint internetes tele-
víziók, rádiók) csak a munkáltató írásos engedélyével szerepelhetnek.
A hír- és politikai tájékoztató mûsorszámok mûsorvezetõjeként, hírolvasójaként, tudósítójaként rendszeresen közremû-
ködõ munkatársak – politikai hírhez – véleményt, értékelõ magyarázatot nem fûzhetnek csak megfelelõ megkülönbözte-
tõ jelzés mellett.

12. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai
Az ÚKTV mûsorkészítõi tevékenységüket az 1996. évi I. tv. alapján végzik.
Az ÚKTV, mint 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. Az ettõl való bármilyen eltérés fegyelmi
eljárást von maga után.
Az ÚKTV szerkesztõ-riporterei felsõfokú – fõiskolai, vagy egyetemi – lehetõleg szakirányú – kommunikáció, vagy média
szakos végzettséggel rendelkeznek. Az operatõrök, vágók országosan elismert (OKJ) szakirányú végzettséggel rendelkeznek.
A mûsorkészítõk kötelessége, hogy a rájuk bízott anyagok elkészítése során a lehetõ legnagyobb körültekintéssel járja-
nak el. Megismerik egy-egy anyag összes szereplõjének álláspontját, a szituáció kialakulásának körülményeit.
Amennyiben a mûsorkészítésben részt vevõ munkatárs magatartása, mulasztása miatt veszélybe kerül, vagy nem valósul
meg a mûsortükörben jelzett adás képernyõre kerülése, úgy a fõszerkesztõ vizsgálatot kezdeményez az ügyvezetõ igaz-
gatónál az okok kiderítésére. A mûsortükörtõl való mulasztásos, vagy szándékos eltérés fegyelmi eljárást von maga után.

13. Az ÚKTV mûsorkészítési megrendelései az alkalmazottak, illetve a külsõ munkatársak tekintetében
Az ÚKTV alkalmazottaitól, munkatársaitól és azok közvetlen hozzátartozóitól, illetõleg ezek tulajdonában, vagy résztu-
lajdonában lévõ vállalkozásoktól mûsorszámot megrendelni nem lehet.
Pártok, politikai szervezetek tulajdonában álló vállalkozásoktól az ÚKTV nem rendelhet meg és nem vetíthet adásaiban
mûsorokat (a választási mûsor kivételével).

14. Mûsorstruktúra
Az ÚKTV a 812/2010. (V. 5.) számú határozatban foglaltak szerint szolgáltat mûsort.

Budapest, 2010. április 14.
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III.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 814/2010. (V. 5.) számú határozatával köz-
mûsor-szolgáltatóvá nyilvánította Németh Attila (9700 Szombathely, Zrínyi Ilona u. 11.) mûsorszolgáltatót, akinek mû-
sorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

Németh Attila mûsorszolgáltatási szabályzata a BÜKI TV mûsorszolgáltatásra

1. Alapelvek
1.1 Németh Attila egyéni vállalkozó (székhelye: 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona u. 11., egyéni vállalkozói igazolvány-
száma: EV – 990835 a továbbiakban: Büki TV vagy mûsorszolgáltató) az Országos Rádió és Televízió Testülethez tör-
tént bejelentkezés alapján tíz éve Büki TV néven végez mûsorszolgáltatást Bük településen.
1.2 Tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.), a bejelentésben
foglaltak és a jelen mûsorszolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) alapján közmûsor-szolgáltatóként foly-
tatja. A Büki TV a közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról a jelen szabályzatban
rendelkezik.
1.3 Jelen szabályzat kötelezõ a Büki TV minden munkavégzésére (tartalomszolgáltató tevékenységre) irányuló, a Büki
TV-vel bármilyen jogviszonyban álló foglalkoztatottjára nézve. Jelen szabályzat a foglalkoztatási jogviszony létesítése
céljából megkötött valamennyi szerzõdés része.

2. Általános szabályok
2.1 Jelen szabályzat a médiatörvény 2. § alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.
2.2 A Büki TV napi 24 órás mûsorszolgáltatást végez, amelynek több mint 50%-ában közszolgálati mûsorszámokat tesz
közzé. A közszolgálati mûsorszámok mûsorba szerkesztésérõl a Németh Attila mûsorszolgáltató gondoskodik.
2.3 A reklám tényállításaiért a Büki TV nem tartozik felelõséggel. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést rek-
lám útján a Büki TV nem terjeszt, nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszá-
mok közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõen reklámot nem közöl. A Büki TV híreket közlõ és idõszerû politi-
kai tájékoztató mûsorszámokban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársai sem képben, sem hangban nem jelen-
hetnek meg reklámban és politikai hirdetésben. A Büki TV burkolt reklámot nem közöl.
2.4 A Büki TV választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint tesz
közzé politikai hirdetést a mûsorban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag a már elrendelt népszava-
zással összefüggésben közöl.
2.5 A reklám, a közérdekû közlemény a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továbbá
az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, nem befolyásolhatja a mûsor tartalmát vagy – az idõpont kivételével –
mûsorszám idõbeli elhelyezését. A Büki TV a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartal-
máért felelõséggel nem tartozik.
2.6 A Büki TV nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe ve-
hetõ gyógyszert, gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot. A Büki TV mûsorszámát
nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy forgalmazója.
2.7 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 lehetõsé-
geit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem mutathat gyermekeket erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõ-
szakra. A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.
2.8 A mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támogatott
mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy üzleti tevé-
kenységének igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve
szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését – az idõpont ki-
vételével – nem befolyásolhatja. A Büki TV nem tesz közzé – a mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsorszámot, amely-
ben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai hírmûsorszám
nem támogatható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, valamint az a vállalkozás, amely – fõtevé-
kenysége szerint – e szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagykereskedelmi forgalomban értékesít, il-
letõleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik a gyógyszer termék, illetve a gyó-
gyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött támogatásra. A támogató megneve-
zésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.
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2.9 A Büki TV különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ ér-
dekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. A Büki TV rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hi-
telesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó helyi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõ-
sen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ vélemények-
rõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik a médiatörvény 137. §-ban nem említett
közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról.
A Büki TV biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mû-
sorszámok változatosságával gondoskodik a nézõkk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvona-
las kielégítésérõl.
A Büki TV különös figyelmet fordít az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sok-
színûség érvényesülésére, a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mû-
sorszámok bemutatására, a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjele-
nítésére, az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû
csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére.
2.10 A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mûsor-
idõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet.
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.
Alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közmûsor-szolgáltató mûsorszámait nem támogathatja a fõ tevékenysége
szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója.
2.11 Csak a következõ mûsorszámok támogathatóak: Vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális
eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etni-
kai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi
körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.
2.12 A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független –
sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló
mûsorszámot tilos közzétenni.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség
3.1 A Büki TV ezen szabályzat szerinti közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól füg-
getlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra vonatko-
zó garanciák alapján.
3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad
úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ álláspon-
tokat meg kell világítani, és lehetõséget kell adni arra, hogy a nézõk a véleményeket összehasonlíthassa.
3.3 A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más hasonló
szervezetek megjelenítésének körülményeit. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politi-
kai párt vagy mozgalom nézeteit népszerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való
részvételre.
3.4 A mûsorszolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati és EP választások, továbbá az el-
rendelt népszavazás idején kívül nem tesz közzé. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszol-
gáltatót csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.
3.5 A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában szerepeltetheti a helyi politikai közélet érdeklõdésére számot
tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai vagy eszmei nézetrendszer
kifejezõdésévé.
3.6 A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy közigazgatási
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 vonat-
koznék.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok bemutatására vonatkozó elvek
4.1 A Büki TV közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyensúlyo-
zottan tájékoztasson a vételkörzetében történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kultúra és tudomány ér-
tékeit és eredményeit, esélyegyenlõséget biztosítson a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a társadalom
rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.
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4.2 A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot tartó,
vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ le-
gyen.
4.3 A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátoz-
hatja, az is csak az arányosság szempontjai alapján.
4.4 A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõk véleményének kialakításához szükséges minden lényeges információt
és véleményt megjelenítsen.
4.5 A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó tár-
sadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.
4.6 A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely álláspont képviseletére objektív okból nincs lehetõség. Ebben az
esetben az akadály okáról a mûsorszolgáltató a nézõket tájékoztatni köteles.
4.7 A hír-, illetve politikai mûsorokban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató 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 egyértelmû figyelemfelhívás mellett.
4.8 A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos jog
elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiséghez fû-
zõdõ 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 mûsorszerkesztõnek haladéktalanul közölnie
kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.
4.9 Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai kötõdését nem jelenítheti meg, saját véleményét az el-
hangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.
4.10 Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy az ellentmondásban álljon a
megkérdezett álláspontjával.
4.11 Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javítani a
nézõk figyelmének erre történõ egyértelmû felhívása mellett.
4.12 Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tisztelet-
ben tartásával fejtsék ki álláspontjukat.
4.13 Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére. Kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt jogerõs
bírói ítélet, a Panaszbizottság vagy az ORTT határozata elõírja.
4.14 A mûsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudósí-
tóként rendszeresen közremûködõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – mûsor-
szolgáltatónál politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.

5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei
5.1 A szabályzat elõírásainak alkalmazása során a mûsorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos használatá-
ra, 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.
5.2 A mûsorvezetõknek figyelmet kell arra fordítaniuk, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.
5.3 A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását.

6. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásának követelményei
6.1 A mûsorszolgáltató – az erre hivatott mûsorokon kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõen sokoldalúan és tár-
gyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a mûsorszolgál-
tató nem ad helyt a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó negatív beidegzõdéseknek.
6.2 A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell
bemutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen, illetve, hogy csak a kisebbség hagyományo-
san elfogadott szerepeiben történjék.
6.3 A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrájuk és mû-
vészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezéshez jusson.
6.4 A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személynek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar nyel-
vet egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a mûsorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás biztosítása.
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7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási témák bemutatása
7.1 A mûsorszolgáltató kulturális mûsoraiban törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet értékeit,
valamennyi nézõki réteg érdeklõdésének figyelembevételével.
7.2 A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsorszolgál-
tató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkalmazva, a nézõkt
a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.
7.3 A mûsorszolgáltató rendszeresen beszámol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biztosítani kell az
eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a nézõkben nem kelthet megalapozatlan vá-
rakozást. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése
nem kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a nézõk figyelmét egyértelmûen fel kell hívni.
7.4 A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos
kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.
7.5 Tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõk egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve e cél-
ra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.
7.6 A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban ne han-
gozhassanak el. A világnézeti, illetve vallási mûsorszám mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem
irányulhat más világnézet vagy vallás ellen.
7.7 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.
7.8 A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a történelmi egyházak hitéleti tevékenységének bemutatá-
sára. E tevékenység során az érintett történelmi egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõséget, illetve rész-
vételt tesz lehetõvé az adott mûsorszám szerkesztésében. Az egyházi szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem
tartozik felelõsséggel. A szertartások és más egyházi események közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor figye-
lembe kell venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltóságát.
7.9 Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú alkotásról
van szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a nézõk figyelmét fel kell hívni.

8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele
8.1 A Büki TV a következõ mûsorszámokat látja el megkülönböztetõ jelzésekkel és szöveges felvezetéssel:

– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási vagy világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.

8.2 A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha az reklámriport formájában
hangzik el.
8.3 Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szervezet, il-
letve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.
8.4 A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (ország-
gyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).
8.5 A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan befo-
lyásolhatja. A korlátozásra a mûsor-elõzetesekben, a mûsorajánlókban és a mûsorújságokban is utalni kell.
8.6 A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen kell
megnevezni. A megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.
8.7 A vallási vagy világnézeti mûsorszámok esetében közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoztat-
ni kell a nézõkt a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a mûsorszám tartal-
máért felelõs egyházat.
8.8 Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölésével,
a szerzõ megnevezésével, és a hírektõl elkülönítve kell közzétenni.

9. A kiskorúakra vonatkozó szabályok
9.1 A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem szolgáltat.
9.2 A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a világ
megismerését és pozitív magatartásminták közvetítését.
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9.3 A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató nem él
vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és jóhiszemûségével, hozza nevetséges helyzetbe, és nem teszi ki sem fizikai, sem
lelki megpróbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes képviselõje jóváhagyásával szólal-
tatható meg.
9.4 Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható, még
megkülönböztetõ jelzéssel történt helyettesítéssel sem.
9.5 Kiskorúak számára készített mûsort nem lehet reklámmal megszakítani.

10. Reklám, támogatás
10.1 A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.
10.2 A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet káro-
sítását, az állatok kínzását.
10.3 A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem sértheti az
emberi méltóságot.
10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.
10.5 A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetlenül
különös tekintettel:

– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– árú értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a fizetés egyéb feltételeire,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre, a javításra és a karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.

10.6 A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel tudomá-
nyosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem azok. A reklámban szereplõ személyek nem kelthetnek olyan
képzetet, hogy a terméket orvos ajánlja.
10.7 Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulni, melyek független forrásból származnak.
10.8 A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy személy hitelét, jóhírnevét, nem másolhatja le más reklámok általá-
nos megjelenését, vagy részleteit olyan módon, hogy az félrevezetõ legyen.
10.9 A reklám nem mutathat be olyan személyt, vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
10.10 A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlogent
magyar nyelven is közölni kell.
10.11 A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöveget, illetve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A reklám nem
használhat durva vagy a közízlést-sértõ szavakat és kifejezéseket.
10.12 Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt kö-
vetõen reklám nem közölhetõ.
10.13 Ha közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomására, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles ha-
ladéktalanul a reklám közvetítését megszüntetni.
10.14 A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését. A támogatót a mûsorszám
elõtt és az után egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés nem bírhat reklámértékkel.

11. A közérdekû közlemények közzététele
11.1 A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mûsorszolgáltató ellenõrzi.
11.2 Helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató in-
gyenesen teszi közzé. Méltánylást érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt közérdekû közle-
mény is ingyenes.
11.3 A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi közzé. Té-
rítésmentes közérdekû közlemény csak illetékes személytõl és írásban fogadható el.
11.4 A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételétõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell tenni, ha
a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gazdasági
érdekeit veszélyeztetné, vagy károkozással járna.
11.5 A rendõrségi, egészségügyi és egyéb hatósági közleményeket kizárólag az erre illetékes szervtõl vagy felelõs mun-
katársától lehet elfogadni.
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12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége
12.1 A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vonat-
kozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre illetékes
vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, 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.
12.2 A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésének.
Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van ezt írásban rögzíteni.
12.3 A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készítésé-
re, vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétetni,
ez azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi al-
kotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.
12.4 A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorkészí-
tõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.
12.5 A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el. Vitás esetben, különösen akkor, ha az információ személyi-
ségi jogokat sértene, erkölcsi, vagy anyagi kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.
12.6 A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak
végre mûsorán.
12.7 A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, továbbá nem kelthet
olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
12.8 A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulásokat,
illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mûsorban
résztvevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban résztvevõk tár-
sadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket, vagy teremthet
olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.
12.9 A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûzhet. Ál-
láspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogokat élveznek.

13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok
13.1 A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval bármilyen foglalkoztatási jogviszonyban álló, a mû-
sorfolyam elkészítésében alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.
13.2 A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel nem veszélyeztethetik a mûsorszolgál-
tató jóhírnevét.
13.3 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.
A hír- és politikai tájékoztató mûsorszámok mûsorvezetõjeként, hírolvasójaként, tudósítójaként rendszeresen közremû-
ködõ munkatársak -politikai hírhez- véleményt, értékelõ magyarázatot nem fûzhetnek, csak megfelelõ megkülönböztetõ
jelzés mellett.
13.4 Ha a munkatárs egyesület, vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapítvány
kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa vagy felügyelõ bizottságának a tagja, ezen szervezetekkel foglalko-
zó mûsort nem készíthet.
13.5 Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelentésétõl a
választás napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mûsorké-
szítõt országgyûlési vagy önkormányzati képviselõvé megválasztják, mandátuma érvényessége idején politikai, közéleti
vonatkozású mûsor készítésében nem vehet részt.
13.6 A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyével
végezhet.
13.7 A mûsorszolgáltató vezetõje, illetve közeli hozzátartozója nem lehet vezetõ tisztségviselõje, tulajdonosa és fel-
ügyelõ bizottsági tagja azon gazdálkodó szervezeteknek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra irányuló szer-
zõdést köt.
13.8 A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet. A
mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl, illet-
ve értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.
13.9 Támogatott mûsorszám mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodó szervezet tulajdonosa, felelõs tisztségvi-
selõje, felügyelõ bizottságának tagja, és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a ren-
delkezéseket alkalmazni kell a felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.
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13.10 A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik. Az üz-
leti titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.
13.11 A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyilvá-
nosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szereplõ személy ilyen irányú feszültségét csökkentse.
A mûsorban szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társadalmi
szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.
13.12 A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül töre-
kednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl függet-
lenül. A megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rangjá-
val vagy foglalkozásával történõ megszólítást. A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használ-
hat bizalmas megszólításokat, illetve olyan megszólításokat, amelyek a szereplõ, személy alárendelt társadalmi helyze-
tére utalnak. Kiskorú személyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni, és keresztnevén szólítani.
13.13 Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõdés
és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata megengedett.
13.14 A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mûsorké-
szítõ öltözködésében lehetõség szerint alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor
irányul. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbségének kifejezõdését.
13.15 A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét, és ke-
rülje az ezekre vonatkozó, a nézõk által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.

14. A mûsorkészítés szakmai szabályai
14.1 A mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatásban elõadódó té-
mákhoz, mellõzi az elõítéleteket, a közhelyeket és sztereotípiákat.
14.2 A mûsorszolgáltató tévedését azonnal elismeri, és a nézõk tudomására hozza. A mûsorszolgáltató a tudatos megté-
vesztés eszközeivel soha, semmilyen körülmények között nem él.
14.3 A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés esetén,
amely az 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 hoz-
zájárultak. Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.
14.4 Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltató tiszteletben tartja, de a hír-
zárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek eredményeképpen
nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.
14.5 A mûsorszolgáltató tiszteletben tartja az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot.
14.6 Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelnie kell arra, hogy a
bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek közzétételét
megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a nézõk fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a következ-
ményre a nézõk figyelmét fel kell hívni.
14.7 A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyatéko-
sok, bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az érintettekre
nézve sértõ.
14.8 A mûsorszolgáltató – indokolt kritika kivételével – nem nyilvánít véleményt más mûsorszolgáltatóról. A mûsor-
szolgáltató belsõ életérõl információt csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet, és számot tarthat a nézõkk ér-
deklõdésére. A mûsorszolgáltató nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban határozza
meg.
14.9 A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja, és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adásban a sze-
replõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a szereplõ hoz-
zájárulása nélkül nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsorszámban más
szereplõk által mondottakat. A felelõs tisztséget betöltött személyt a mûsorkészítõ törvényben foglalt tájékoztatási köte-
lezettségére figyelmeztetheti.
14.10 Rejtett kamerát és mikrofont a Büki TV nem használ. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó közlést vagy
felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt különösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.
14.11 Ha a nézõk a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az eset-
ben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.
14.12 A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést nem sza-
bad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az a helyszínen hangzott volna el.
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14.13 Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ
kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja, melyre fel kell hívni a figyelmét.
14.14 A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésébe a személy elõ-
zetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó hírnevét és
becsületét ne sértse.
14.15 Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelölésé-
vel, és az adatok manipulálása nélkül szabad, eltérõ eredmények esetében több kutatás bemutatásával.
14.16 Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell jelölni a készítés idõpontját, és tekintetbe kell azt venni,
hogy az archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérülje-
nek.

15. Mûsorstruktúra
A Büki TV (Bük) a 814/2010. (V. 5.) számú határozatban foglaltak szerint szolgáltat mûsort.

Szombathely, 2010. április 1.

IV.

Az Országos Rádió és Televízió Testület az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. február 22. napján megjelent 5. számá-
ban a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban: Rttv.) 41. § (1) bekezdés a) pontja alapján
Pályázati Felhívást hirdetett az Ajka 93,2 MHz, Gyõr 88,1 MHz, Veszprém 95,1 MHz, Balatonfüred 96,2 MHz, Várpa-
lota 90,0 MHz, Székesfehérvár 106,6 MHz, Nyíregyháza 91,1 MHz, Baja 88,7 MHz, Debrecen 104,6 MHz helyi rádiós
mûsorszolgáltatási jogosultságok hasznosítására.

A Pályázati Felhívás alapvetõ célja – a Törvény rendelkezéseivel összhangban – az Rttv. 102. § (5) bekezdése szerinti
törvényi kötelezettségnek való megfelelés, és a helyi rádiós mûsorszolgáltatás minõségi jegyeinek javítása.

A Pályázati Ajánlatokat 2010. március 24. napján lehetett benyújtani, 10.00 és 15.00 óra között. Az Ajánlatok benyújtá-
sa és felbontása közjegyzõ jelenlétében történt. A beadási határnapon a Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti
1. sorszámú, Baja 88,7 MHz jogosultságra kizárólag a Jogosultság eredeti igénylõje, a Gong Rádió Kft. (6000 Kecske-
mét, Petõfi Sándor u. 1/B) nyújtott be Pályázati Ajánlatot.

A Pályázati Felhívás 3.4.1. szakasza szerint a Pályázati Ajánlat értékelése során a Testület elõször megvizsgálta annak
Alaki Érvényességét. A Testület 839/2010. (V. 5.) számú határozatával, mint Alakilag Érvényes Ajánlatot nyilvántartás-
ba vette a Gong Rádió Kft. Pályázati Ajánlatát a Pályázati Felhívás 3.4.1.3. szakasza alapján. A Pályázati Ajánlat hiány-
talan és tartalmilag megfelelõ volt, így hiánypótlás, illetve felvilágosítás kérésére nem volt szükség.

Az Rttv. 100. § (1) bek. alapján:
„A Testület a pályázat nyertesével köthet szerzõdést. Helyi mûsorszolgáltatásra vonatkozó pályázat esetén, ha egyetlen
pályázó felel meg a törvényes, illetve pályázati követelményeknek, a Testület megköti a mûsorszolgáltatási szerzõdést.”

Tekintettel arra, hogy a Baja 88,7 MHz jogosultságra kizárólag a Gong Rádió Kft. (a jogosultság eredeti igénylõje) nyúj-
tott be Pályázati Ajánlatot, amely megfelelt a törvényes, illetve a pályázati követelményeknek, a Testület 840/2010.
(V. 5.) számú határozatával az Rttv. 100. § (1) bekezdése alapján a Gong Rádió Kft. Pályázót nyilvánította nyer-
tesnek a Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti 1. sorszámú Baja 88,7 MHz mûsorszolgáltatási jogosult-
ság tekintetében.

Budapest, 2010. május 5.

Országos Rádió és Televízió Testület
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A „Habakukk a Gyermekekért” Alapítványi Óvoda és Gyermeknyelviskola
2005–2008. évi közhasznúsági jelentései

„Habakukk a Gyermekekért” Alapítványi Óvoda és Gyermeknyelviskola
1022 Budapest, Marczibányi tér 12.
Bírósági végzés száma: 2353 (1991)
Adószáma: 19674313-1-01

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Beszámolási idõszak: 2005. január 1.–2005. december 31.

1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt
tekinthetõ meg.
1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénz-
ügyi- és jövedelmezõségi helyzetérõl megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítõ információk közlése
nem szükséges.
2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetõség A szervezet elérhetõsége: 1022 Budapest, Marczibányi tér 12.
2.2. Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. A Habakukk Alapítvány besorolása, a regisztrációt vég-
zõ szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma az alábbiak: Kiemelkedõen Közhasznú (1998. Január 1-jétõl), Fõvárosi
Bíróság, 2353.
2.3. Tevékenység általában A Habakukk Alapítvány 1991. évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet fõbb tevé-
kenységei az alábbiak: Egy idegen nyelvû oktatással kibõvített Óvoda és Gyermek nyelviskola létrehozása és mûködte-
tése. Jelenleg Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsõde mûködtetése.
2.4. Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége – annak tartalma, volumene, jellemzõi, kö-
rülményei – az alábbiakban foglalható össze: 50 kisgyermek bölcsõdei és 80 kisgyermek óvodai ellátását végzõ intéz-
mény mûködtetése, elméleti pedagógiai munka finanszírozása a kisgyermekkori idegennyelvi nevelés témakörében.
2.5. A szervezet vezetése A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének fõbb jellemzõi, a vezetõ tiszt-
ségviselõk adatai az alábbiak: Az alapítványtevõk az alapítvány képviselõ és kezelõ szerveként három tagú kuratóriu-
mot hoztak létre. A kuratórium az alapítvány általános ügyvivõ és képviselõ szerve, amely az alapítványt kezeli és képvi-
seli a hatóságok és harmadik személyek elõtt. A kuratórium döntéseit az érintettekkel körlevélben kell tudomásra hozni,
kivéve az éves beszámoló jóváhagyását, amelyet közzé kell tenni. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium tagjai:
Elnök: Ifj. Tóth Béla (anyja neve: Erdélyi Éva, született: Bp., 1968.04.15.) 1121 Budapest, Csillagvölgyi út 4/B szám
alatti lakos. Tagok: Herczegh Piroska (anyja neve: Huray Mária, szig. száma: AU-VII 011986) 1072 Budapest, Rákóczi
út 12/B szám alatti, Kállai György (anyja neve: Gombai Kamilla, szig. száma: AU-VI 937097) 1031 Budapest, Vizimol-
nár u. 34. szám alatti lakosok.
2.6. Foglalkoztatottak A szervezet a tárgyidõszakban munkavállalóként nem foglalkoztatott.
3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatása A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés (Eft) Elõzõ év Tárgyév
Változás

Értékben %-ban

Induló tõke 1366 1366 0 0.00
Tõkeváltozás 52595 55106 2511 5.00
Vállakozási eredmény 0 0 0 0.00
Közhasznú tevékenység eredménye 71354 78353 6999 10.00
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3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához A vagyon felhsználását megfelelõen mutatja be a kimutatás, annak ér-
telmezéséhez kiegészítõ információk közlése nem szükséges.
4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A tá-
mogatások jellemzõi a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.
4.2. A költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblá-
zat:

Költségvetési támogatások felhasználása

Támogatás (Eft) Kapott összeg
Felhasználás

Maradvány
Cél szerint Mûködési

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú fel-
használása

85 85 0 0

Központi költségvetési szervtõl más, elkülönített
állami pénzalap és szervei

43382 43382 0 0

Helyi önkormányzatok és szervei 0 0 0 0

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek
szervei

0 0 0 0

Alapító 0 0 0 0

Más forrás 0 0 0 0

Össszesen 43467 43467 0 0

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások A Habakukk Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be jogszabály szerinti bontásban az
alábbi táblázat:

Kapott tárgyévi támogatások forrásonként

Támogató Összeg (Eft)

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználása 85

Központi költségvetési szervtõl más, elkülönített állami pénzalap és szervei 43382

Helyi önkormányzatok és szervei 0

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0

Alapító 0

Más forrás 34886

Össszesen 78353

Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet tárgyévben pályázati úton 50 000 Ft támogatást kapott.
Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.
Közhasznú tevékenység bevételei A Habakukk Alapítvány a tárgyévben közhasznú tevékenységébõl bevételt nem ért
el.
Egyéb közhasznú bevételek A Habakukk Alapítvány a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen
bevételt nem realizált.
Vállalkozási tevékenység bevételei A Habakukk Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Kiegészítés a bevételekhez Más forrásból kapott támogatás a következõ: Magánszemélyektõl és cégektõl kapott támo-
gatás összesen: 3483000 Ft
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5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat:

Tárgyévben nyújtott támogatások, juttatások

Juttatás Összeg (Eft)

A Habakukk Bölcsõde Óvodának nyújtott mûködési költségtérítés 67674

Ösztöndíjak pedagógiai munka finanszírozására 7329

Összesen 75003

Vezetõ tisztségviselõk juttatásai A szervezet vezetõ tisztségviselõi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.
Közhasznú tevékenység mûködési költségei A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó mûködési költségek az általá-
nos szabályok szerint kerültek elszámolásra.
Vállalkozási tevékenység ráfordításai A Habakukk Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítõ okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelõen látta el.
6. Köszönetnyilvánítás
Köszönet a támogatóknak A Habakukk Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének el-
látásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

Budapest, 2006. május 31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Beszámolási idõszak: 2006. január 1.–2006. december 31.

1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt
tekinthetõ meg.
1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénz-
ügyi- és jövedelmezõségi helyzetérõl megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítõ információk közlése
nem szükséges.
2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetõség A szervezet elérhetõsége: 1022 Budapest, Marczibányi tér 12.
2.2. Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. A Habakukk Alapítvány besorolása, a regisztrációt vég-
zõ szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma az alábbiak: Kiemelkedõen Közhasznú (1998. január 1-jétõl), Fõvárosi
Bíróság, 2353.
2.3. Tevékenység általában A Habakukk Alapítvány 1991. évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet fõbb tevé-
kenységei az alábbiak: Egy idegen nyelvû oktatással kibõvített Óvoda és Gyermek nyelviskola létrehozása és mûködte-
tése. Jelenleg Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsõde mûködtetése.
2.4. Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége – annak tartalma, volumene, jellemzõi, kö-
rülményei – az alábbiakban foglalható össze: 50 kisgyermek bölcsõdei és 80 kisgyermek óvodai ellátását végzõ intéz-
mény mûködtetése, elméleti pedagógiai munka finanszírozása a kisgyermekkori idegennyelvi nevelés témakörében.
2.5. A szervezet vezetése A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének fõbb jellemzõi, a vezetõ tiszt-
ségviselõk adatai az alábbiak: Az alapítványtevõk az alapítvány képviselõ és kezelõ szerveként három tagú kuratóriu-
mot hoztak létre. A kuratórium az alapítvány általános ügyvivõ és képviselõ szerve, amely az alapítványt kezeli és képvi-
seli a hatóságok és harmadik személyek elõtt. A kuratórium döntéseit az érintettekkel körlevélben kell tudomásra hozni,
kivéve az éves beszámoló jóváhagyását, amelyet közzé kell tenni. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium tagjai:
Elnök: Ifj. Tóth Béla (anyja neve: Erdélyi Éva, született: Bp., 1968.04.15.) 1121 Budapest, Csillagvölgyi út 4/B szám
alatti lakos. Tagok: Herczegh Piroska (anyja neve: Huray Mária, szig. száma: AU-VII 011986) 1072 Budapest, Rákóczi
út 12/B szám alatti, Kállai György (anyja neve: Gombai Kamilla, szig. száma: AU-VI 937097) 1031 Budapest, Vizimol-
nár u. 34. szám alatti lakosok.
2.6. Foglalkoztatottak A szervezet a tárgyidõszakban munkavállalóként nem foglalkoztatott.
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3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatása A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés (Eft) Elõzõ év Tárgyév
Változás

Értékben %-ban

Induló tõke 1,366 1366 0 0.00

Tõkeváltozás 55,106 77,639 22,533 40,90

Vállakozási eredmény 0 0 0 0.00

Közhasznú tevékenység eredménye 78,353 92,922 14,569 18,60

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához A vagyon felhsználását megfelelõen mutatja be a kimutatás, annak ér-
telmezéséhez kiegészítõ információk közlése nem szükséges.
4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A tá-
mogatások jellemzõi a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.
4.2. A költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblá-
zat: Költségvetési támogatások felhasználása

Támogatás (Eft) Kapott összeg
Felhasználás

Maradvány
Célszerint Mûködési

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú fel-
használása

208 208 0 0

Központi költségvetési szervtõl más, elkülönített
állami pénzalap és szervei

42,854 42,854 0 0

Helyi önkormányzatok és szervei 0 0 0 0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek
szervei

0 0 0 0

Alapító 0 0 0 0
Más forrás 0 0 0 0
Össszesen 43,062 43,062 0 0

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások A Habakukk Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be jogszabály szerinti bontásban az
alábbi táblázat:

Kapott tárgyévi támogatások forrásonként

Támogató Összeg (Eft)

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználása 208

Központi költségvetési szervtõl más, elkülönített állami pénzalap és szervei 42,854

Helyi önkormányzatok és szervei 0

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0

Alapító 0

Más forrás 49,858

Össszesen 92,920

Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet tárgyévben pályázati úton nem nyert és nem kapott témogatást.
Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.
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Közhasznú tevékenység bevételei A Habakukk Alapítvány a tárgyévben közhasznú tevékenységébõl bevételt nem ért
el.
Egyéb közhasznú bevételek A Habakukk Alapítvány a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen
bevételt nem realizált.
Vállalkozási tevékenység bevételei A Habakukk Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Kiegészítés a bevételekhez Más forrásból kapott támogatás a következõ: Maagánszemélyektõl kapott támoga-
tás:26.763eFt, cégektõl kapott támogatás: 23.095 eFt.
5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat:

Tárgyévben nyújtott támogatások, juttatások

Juttatás Összeg (Eft)

Más alapítványnak adott támogatás 62,510

Ösztöndíjak pedagógiai munka finanszírozására 6.884

Összesen 69,394

Vezetõ tisztségviselõk juttatásai A szervezet vezetõ tisztségviselõi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.
Közhasznú tevékenység mûködési költségei A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó mûködési költségek az általá-
nos szabályok szerint kerültek elszámolásra.
Vállalkozási tevékenység ráfordításai A Habakukk Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítõ okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelõen látta el.
6. Köszönetnyilvánítás
Köszönet a támogatóknak A Habakukk Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének el-
látásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

Budapest, 2007. május 31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Beszámolási idõszak: 2007. január 1.–2007. december 31.

1. Számviteli beszámoló
1.1. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetõség A szervezet elérhetõsége:1026 Budapest Marczibányi tér 12.
2.2. Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. A Habakukk Alapítvány besorolása, a regisztrációt vég-
zõ szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak:Kiemelkedõen közhasznú (1998. január
1-jétõl) Fõvárosi Bíróság 2353
2.3. Tevékenység általában A Habakukk Alapítvány 1995. évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet fõbb tevé-
kenysége az alábbi: Egy idegen nyelvû oktatással kibõvített Óvoda és Bölcsöde mûködtetése.
2.4. Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége – annak tartalma, volumene, jellemzõi, kö-
rülményei – az alábbiakban foglalható össze:Bölcsõdei és óvodai ellátást végzõ intézmény mûködtetése, elméleti peda-
gógiai munka finanszírozása a kisgyermekkori nyelvi nevelés témakörében.
2.5. A szervezet vezetése A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének fõbb jellemzõi, a vezetõ tiszt-
ségviselõk adatai az alábbiak:Az alapítványtevõk az alapítvány képviselõ és kezelõ szervként három tagú Kuratóriumot
hoztak létre. A kuratórium az alapítvány általános ügyvivõ és képviselõ szerve, amely az alapítványt kezeli és képviseli a
hatóságok és harmadik személy elõtt. A kuratórium döntéseit az érintettekkel körlevélben kell ismertetni, kivéve az éves
beszámoló jóváhagyását, amelyet közzé kell tenni. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium tagjai: elnök: Ifj.
Tóth Béla (anyja neve: Erdélyi Éva, született: Bp.: 1968.05.15.) ,1121 Budapest, Csillagvölgyi út 4/B szám alatti lakos.
Tagok: Herczegh Piroska (anyja neve: Huray Mária, szig. száma:AU-VII 011986) 1072 Budapest, Rákóczi út 12/B szám
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alatti, Kállai György (anyja neve:Gombai Kamilla, szig.száma: AU-VI 937097) 1031 Budapest, Vizimolnár u. 34. szám
alatti lakosok.
2.6. Foglalkoztatottak A szervezet a tárgyidõszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott.
3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés (Eft) Elõzõ év Tárgyév
Változás

Értékben %-ban

Induló tõke 1,366 1,366 0 0.00
Tõkeváltozás 77,639 75,134 –2,505 –3.20
Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00
Közhasznú tevékenység eredménye 20,028 16,849 –3,179 –15.90

4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A tá-
mogatások jellemzõi a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.
4.2. Költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblá-
zat:

Költségvetési támogatások felhasználása

Támogatás (Eft) Kapott összeg
Felhasználás

Maradvány
Célszerint Mûködési

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú fel-
használására

216 216 0 0

Központi költségvetési szervtõl más, elkülönített
állami pénzalap és szervei

48,164 48,164 0 0

Helyi önkormányzatok és szervei 0 0 0 0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek
szervei

0 0 0 0

Alapító 0 0 0 0
Más forrás 54,690 54,690 0 0
Összesen 103,070 103,070 0 0

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek Kapott támogatások A Habakukk Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerin-
ti bontásban az alábbi táblázat: Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert
kapott támogatások az alábbiak:

Pályázati úton elnyert támogatások

Elnyert

Pályázat Kiíró összeg EFt

NCA-KM-07-P-140 NCA 200
Összesen 200

Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. Közhasznú tevékenység be-
vétele A Habakukk Alapítvány a tárgyévben közhasznú tevékenységébõl bevételt nem ért el.
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5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatja be az alábbi
táblázat:

Tárgyévben nyújtott támogatások, juttatások

Juttatás Összeg (Eft)

Más alapítványnak adott támogatás 75,375
Ösztöndíjak pedagógiai munka finanszírozására 9,748
Egyéb szervezetnek juttatott támogatás 220
Összesen 85,343

Vezetõ tisztségviselõk juttatásai A szervezet vezetõ tisztségviselõi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.
Közhasznú tevékenység mûködési költségei A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó mûködési költségek az általános
szabályok szerint kerültek elszámolásra. Vállalkozási tevékenység ráfordításai A Habakukk Alapítvány a tárgyévben
vállalkozási tevékenységet nem végzett.
5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítõ okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelõen látta el.
6. Köszönetnyilvánítás
Köszönet a támogatóknak A Habakukk Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellá-
táshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

Budapest, 2008. május 31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Beszámolási idõszak: 2008. január 1.–2008. december 31.

1. Számviteli beszámoló
1.1. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
2. A szervezet bemutatása
2.1. Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. A Habakukk Alapítvány besorolása, a regisztrációt vég-
zõ szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: Kiemelkedõen közhasznú (1998. január
1-jétõl) Fõvárosi Bíróság 2353
2.2. Tevékenység általában A Habakukk Alapítvány 1991. évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet fõbb
tevékenységei az alábbiak: idegen nyelvû oktatással kibõvített Óvoda és Bölcsõde
mûködtetése.
2.3. Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzõi, kö-
rülményei - az alábbiakban foglalható össze: Bölcsõdei és Óvodai ellátást végzõ intézmény mûködtetése, elméleti peda-
gógiai munka finanszírozása a kisgyermekkori nyelvi nevelés témakörében.
2.4. A szervezet vezetése A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének fõbb jellemzõi, a vezetõ tiszt-
ségviselõk adatai az alábbiak: Az alapítványtevõk az alapítvány képviselõ és kezelõ szervként három tagú Kuratóriumot
hoztak létre. A Kuratórium az alapítvány általános ügyvivõ és képviselõ szerve ,amely az alapítványt kezeli és képviseli
a hatóságok és harmadik személyek elõtt. A Kuratórium döntéseit az érintettekkel körlevélben kell tudomásra hozni, ki-
véve az éves beszámoló jóváhagyását, amelyet közzé kell tenni. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium tagjai:
elnök: Ifj. Tóth Béla (anyja neve: Erdélyi Éva, született: Budapest, 1968.05.15) 1121 Budapest, Csillagvölgyi út 4/B
szám alatti lakos tagok: Hercegh Piroska (anyja neve: Huray Mária, szig.szám: AU-VII 011986) 1072 Budapest, Rákó-
czi út 12/B szám alatti lakos, Kállai György (anyja neve: Gombai Kamilla, szig. szám: AU-VI 937097) 1031 Budapest,
Vízimolnár u. 34. szám alatti lakos.
2.5. Foglalkoztatottak A szervezet a tárgyidõszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott.
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3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés (Eft) Elõzõ év Tárgyév
Változás

Értékben %-ban

Induló tõke 1 366 1 366 0 0.00
Tõkeváltozás 75 134 91 984 16 850 22.43
Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00
Közhasznú tevékenység eredménye 16 849 –4 310 –21 159 0.00

4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A tá-
mogatások jellemzõi a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.
4.2. Költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat:
Költségvetési támogatások felhasználása

Támogatás (Eft) Kapott összeg
Felhasználás

Maradvány
Cél szerint Mûködési

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasz-
nálására

34 34 0 0

Központi költségvetési szervtõl más, elkülönített
állami pénzalap és szervei

79 333 79 333 0 0

Helyi önkormányzatok és szervei 0 0 0 0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 0 0 0
Alapító 0 0 0 0
Más forrás 39 060 39 060 0 0
Összesen: 118 427 118 427 0 0

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek Kapott támogatások A Habakukk Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti
bontásban az alábbi táblázat: Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.
Közhasznú tevékenység bevételei A Habakukk Alapítvány a tárgyévben közhasznú tevékenységébõl bevételt nem ért el.
5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatja be az alábbi
táblázat:
Tárgyévben nyújtott támogatások, juttatások

Juttatás Összeg (1000HUF)

Más alapítványnak adott támogatás 96 384
Ösztöndíjak pedagógiai munkák finanszírozására 17 484
Összesen: 113 868

Vezetõ tisztségviselõk juttatásai A szervezet vezetõ tisztségviselõi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.
Közhasznú tevékenység mûködési költségei A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó mûködési költségek az általános
szabályok szerint kerültek elszámolásra. Vállalkozási tevékenység ráfordításai A Habakukk Alapítvány a tárgyévben
vállalkozási tevékenységet nem végzett.
5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítõ okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelõen látta el.
6. Köszönetnyilvánítás
Köszönet a támogatóknak A Habakukk Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellá-
táshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

Budapest, 2009. május 31.
Tóth Béla s. k.,
kuratóriumi elnök
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói álláshelyeinek betöltésére

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
dékáni tisztségének betöltésére

A dékán feladata:
– a kar képviselete,
– a kar szervezeti egységeinek összehangolt irányítása és ellenõrzése,
– gazdálkodás a kar költségvetési kereteivel,
– az egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,
– a kar oktatási, kutatási, tudományos tevékenységének továbbfejlesztése,
– a kar szakmai-közéleti és nemzetközi tevékenységének irányítása,
– a felsõoktatási törvényben, valamint az egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában vagy a rektor által meghatáro-
zott további feladatok ellátása,
– a kar pályázati tevékenységének felügyelete.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– ismertség a kar képzéséhez tartozó hazai és nemzetközi téren, elismertség felsõoktatási és/vagy szakmai fórumokon,
– felsõvezetõi gyakorlat,
– alkalmasság a kar oktatási, tudományos, igazgatási, gazdálkodási, humánpolitikai tevékenységének irányítására,
– koncepciózusság a kar oktatási, tudományos tevékenysége fejlesztésében és korszerûsítésében,
– az egyetemmel létesített teljes munkaidejû munkaviszony vállalása,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

A dékáni megbízásra pályázhatnak tudományos fokozattal rendelkezõ egyetemi tanárok, egyetemi docensek és fõiskolai
tanárok.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságának, vezetõi tevékenységének részletes ismertetését,
– a kar vezetésével és fejlesztésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit,
– szakmai kapcsolatait és fontosabb tanulmányútjait,
– egyházi kötõdésének bemutatását.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratokat vagy azok hiteles máso-
latát,
– tudományos publikációk jegyzékét,
– minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi sza-
bályzatokban rögzített testületek, bizottságok, illetve azok tagjai megismerhetik,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy a feladott kérõlap másolatát).

Az alkalmazás további feltétele, hogy a pályázó az Ftv. 84. § (5) bekezdése szerinti kizárólagossági nyilatkozatot tesz.
A pályázatot három példányban kell benyújtani a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatalába, 1091 Buda-
pest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül.
A dékáni megbízás határozott idõre, de legfeljebb 4 évre szól, és várható kezdete 2010. szeptember 1.

Dr. Sepsi Enikõ s. k.,
fõtitkár
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AZ EÖTVÖS JÓZSEF FÕISKOLA
NEVELÉSTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet az
ANDRAGÓGIA ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI INTÉZETBE
fõiskolai tanári állás betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, Baja, Eötvös József Fõiskola, Szegedi út 2.

A fõiskolai tanár feladata:
– az intézet felelõsségi körébe tartozó szakmai törzstárgyak oktatása és fejlesztése,
– a tantárgyakhoz kapcsolódó szakterület kutatása, szakmai kapcsolatok kiépítése, az elméleti és gyakorlati tapasztala-
tok oktatásba történõ bevezetése,
– fiatal oktatók oktatási és tudományos munkájának irányítása,
– a fõiskolán folyó kutatási és fejlesztési pályázatokban való részvétel.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– könyvtáros szakképzettség,
– szakirányú tudományos fokozat (PhD),
– legalább tíz év gyakorlatban vagy oktatásban eltöltött idõ.

A pályázat részeként benyújtandó okiratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– egyetemi végzettséget igazoló okirat,
– a PhD-fokozat megszerzésérõl szóló igazolás,
– nyelvvizsga-bizonyítványok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– írásos nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagába a döntési folyamatban részt vevõ személyek betekinthetnek.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2010. szeptember 16.
A pályázat benyújtásának idõpontja: 2010. augusztus 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 15.
A pályázat benyújtásának módja: három példányban, kizárólag postai úton. A pályázatot az Eötvös József Fõiskola cí-
mére kérjük megküldeni (6500 Baja, Szegedi út 2.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: „PF 991-1/2010. számú pályázat a Neveléstudományi Kar tanári álláshelyére”.
A pályázati kiírás közzétételének helye: Oktatási és Kulturális Közlöny Ejf honlap (www.ejf.hu), KSzK-honlap.

Dr. Majdán János 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 elõ-
írt 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 in-
tézmények 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

Lovasberény Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8093 Lovasberény,
Kossuth u. 62.
Tel./fax: (22) 456-024

Napközi Otthonos
Óvoda és Konyha
8093 Lovasberény,
Vörösmarty u. 2.
Óvodavezetõ

A Közokt.tv. elõírásai
alapján (felsõfokú
szakirányú v., 5 év
szgy.).

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási határ-
idejétõl számított 30. napot köve-
tõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.

19. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2233

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



1 2 3 4

A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló om., b., adatvé-
delmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Schieder László polgármester
f.: telefonon.

Sajóvámos Község
Önkormányzata
3712 Sajóvámos,
Munkácsy u. 2.
Tel./fax: 46/597-221

Napközi Otthonos
Óvoda
3712 Sajóvámos,
Nevelõk u. 4.
Óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 év szgy.,
vgy., közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenés-
tõl számított 30. nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., vpr., végzettséget igazoló
om., 30 napnál nem régebbi b.
Pc.: Komjáthy Lajosné
polgármester

Szigetmonostor Község
Önkormányzata
2015 Szigetmonostor,
Fõ u. 26.
Tel.: (26) 814-861
Fax: (26) 393-464

Nyitnikék Óvoda
2015 Szigetmonostor,
Szabadság tér 5.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

(Az óvoda 2010. szept.
1-tõl 4 csoportos óvo-
daként mûködik, erre
figyelemmel kell lenni
a pályázatra jelentke-
zésnél.)

Lf.: felelõs az intéz-
mény szakszerû és tör-
vényes mûködéséért, a
takarékos gazdálkodá-
sért, gyakorolja a mun-
káltatói jogokat, és
dönt az intézmény mû-
ködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály
vagy kollektív szerzõ-
dés (közalkalmazotti
szabályzat) nem utal
más hatáskörébe. Az
alkalmazottak foglal-
koztatására, élet- és
munkakörülményeire
vonatkozó kérdések te-
kintetében jogkörét
jogszabályban elõírt

Fõiskolai óvoda-
pedagógusi v., pedagó-
gus szakvizsga
(a Közokt.tv.
16–18. §-a szerinti
képesítés), közoktatási
intézményben legalább
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy. –
legalább 5 év szgy.,
büntetlen elõélet,
egészségügyi alkalmas-
ság, vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elõny: egyéb felsõfokú
képesítés, vezetõ óvo-
dapedagógus vagy köz-
oktatás-vezetõi
szakképzettség,
„B” kategóriás jogosít-
vány, felhasználói szin-
tû, magabiztos
informatikai, számítás-
technikai ismeretek
(Internet, MS Win-
dows, MS Office alkal-
mazások), 5 évnél
hosszabb óvodavezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig, 5 év-
re szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. jún. 20.
Pehi: 2010. júl. 20.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az óvoda szülõi munkakö-
zössége, valamint alkalmazotti
közössége véleményezését köve-
tõen az intézményt fenntartó kép-
viselõ-testület zárt ülésen
(beleegyezõ nyilatkozat esetén
nyílt ülésen) dönt a pályázó ma-
gasabb vezetõi megbízásáról.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint
Korm. rendelet alapján, vp.: a
fenntartó rendelete szerinti cafete-
ria-juttatások az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, képesítést igazoló
om., b., továbbképzések tanúsít-
ványainak másolata, nyilatkozat a
pályázat nyílt vagy zárt ülésen
történõ tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton, zárt borítékban kell
benyújtani.
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egyeztetési kötelezett-
ség megtartásával gya-
korolja. A nevelési-
oktatási intézmény ve-
zetõje felel továbbá a
pedagógiai munkáért,
az intézmény ellenõrzé-
si, mérési, értékelési és
minõségirányítási prog-
ramjának mûködéséért,
a gyermek- és ifjúság-
védelmi feladatok meg-
szervezéséért és
ellátásáért, a nevelõ és
oktató munka egészsé-
ges és biztonságos felté-
teleinek megterem-
téséért, a tanuló- és
gyermekbaleset meg-
elõzéséért, a gyerme-
kek, tanulók rendszeres
egészségügyi vizsgála-
tának megszervezéséért,
továbbá mindazon fel-
adatok ellátásáért, köte-
lezettségek teljesí-
téséért, amelyet a vonat-
kozó jogszabályok
irányadó rendelkezései
meghatároznak.

A borítékon fel kell tüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: 867/2010.,
valamint a munkakör megnevezé-
sét: óvodavezetõ, óvodapedagó-
gus.
Pc., f.: Dr. Bottlik Gyula mb.
jegyzõ
Tel.: (26) 814-864 munkaidõben.
A KSZK honlapján történõ köz-
zététel idõpontja: 2010. máj. 14.

Iskolaigazgató

Terecske Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2652 Terecske,
Kossuth u. 94.
Tel.: (35) 359-401

Általános Iskola és
Óvoda Integrációs
Bázisintézmény
Igazgató
2652 Terecske,
Kossuth u. 84.
(teljes munkaidõ)

Lf.: az intézmény szak-
szerû és törvényes mû-
ködése, takarékos
gazdálkodás, a munkál-
tatói jogok gyakorolása
és döntéshozatal az in-
tézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy az in-
tézmény belsõ szabály-
zata nem utal más
hatáskörébe.

Szakirányú felsõfokú
v., pedagógus szakvizs-
ga, közoktatási intéz-
ményben szerzett
legalább 5 év vgy.,
büntetlen elõélet, cse-
lekvõképesség, va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ le-
jártát követõ testületi ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint
Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., b., végzettséget, szak-
képzettséget igazoló om., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, adatvé-
delmi nyilatkozat.
Pc.: Potyecz Pálné polgármester
f.: telefonon.
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Egyéb vezetõ
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Magyar Táncmûvészeti
Fõiskola
Nádasdi Ferenc
Gimnáziuma
1145 Budapest,
Columbus u. 87–89.
Tel.: (1) 273-3434,
(1) 273-3433

Igazgatóhelyettes

Lf.: a gimnázium napi
mûködésével kapcsola-
tos feladatok végrehaj-
tásában való
közremûködés a köz-
oktatásra vonatkozó
jogszabályok és a fenn-
tartó elvárásai alapján;
a kötelezõ ellenõrzési,
mérési, értékelési és
minõségbiztosítási fel-
adatok összehangolása,
az ezekkel kapcsolatos
intézményi adatszol-
gáltatás; osztályozó és
magánvizsgák szerve-
zése, lebonyolítása;
órarendkészítés- és
módosítás; a helyettesí-
tések rendjének kiala-
kítása; közremûködés a
gyermek- és ifjúságvé-
delmi feladatok meg-
szervezésében, a
nevelõmunka egészsé-
ges és biztonságok fel-
tételeinek
megteremtésében, va-
lamint a balesetmeg-
elõzésben; a nemzeti és
iskolai ünnepek mun-
karendhez igazodó,
méltó megszervezése;
a pedagógus-tovább-
képzéssel kapcsolatos
adminisztratív felada-
tok ellátása; pályázatfi-
gyelés, a pályázatok
elkészítésében való
közremûködés.

Az intézmény speciális
helyzete és az ott folyó
nevelõmunka sajátossá-
gai miatt pályázatot
csak az intézménnyel
közalkalmazotti jogvi-
szonyban álló, egyete-
mi végzettségû
pedagógusok nyújthat-
nak be, akik legalább
5 év szgy-tal, valamint
több éves vezetõi ta-
pasztalattal rendelkez-
nek. A jelen pályázat
vonatkozásában
vgy-nak számít a mun-
kaközösség-vezetõi és
minõségbiztosítási cso-
portvezetõi megbízás.

ÁEI: 2010. júl. 16.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ közzétételtõl
számított 30 napon belül.
Pehi: a beadási határidõ lejártát
követõ 30 napon belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., pedagógiai és vpr., kép-
zettséget tanúsító om., b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
Pc., f.: Nádasdi Ferenc
Gimnázium igazgatója

Egyeki Általános Isko-
la, Óvoda, Könyvtár és
Mûvelõdési Ház Több-
célú Közös Igazgatású

Napközi Otthonos
Óvodák
4069 Egyek,
Óvoda u. 4.

Fõiskolai v., felsõfokú
óvodapedagógus szak-
képzettség, pedagógus
munkakörben szerzett

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
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Közoktatási, Közgyûj-
teményi és Közmûvelõ-
dési Intézmény
Igazgatótanácsa
4069 Egyek,
Fõ u. 1.
Tel.: (52) 579-030

Intézményegység-
vezetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: a többcélú intéz-
mény óvodai intéz-
ményegységének
szakmai vezetése.

Móra Ferenc Általános
Iskola
4069 Egyek,
Fõ u. 1.
Intézményegység-ve-
zetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: a többcélú intéz-
mény általános iskolai
intézményegységének
szakmai vezetése.

szgy. – a szakképzett-
ség megszerzését köve-
tõ – legalább 5 év
szgy., vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefoly-
tatása, pedagógus
szakvizsga, magyar ál-
lampolgárság, büntet-
len elõélet.

Fõiskolai v., felsõfokú
pedagógus szakkép-
zettség, pedagógus
munkakörben szerzett
szgy. – a szakképzett-
ség megszerzését köve-
tõ – legalább 5 év
szgy., vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefoly-
tatása, pedagógus
szakvizsga, magyar ál-
lampolgárság, büntet-
len elõélet.

Pbhi: 2010. máj. 23.
Pehi: 2010. júl. 31.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: MKM rendelet szerint.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., az intézményegység ve-
zetésére vonatkozó a vpr-mal
összhangban levõ szakmai prog-
ram, a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
végzettséget, szakképzettséget
igazoló hiteles om., 30 napnál
nem régebbi b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: 165/2010.,
valamint a munkakör megnevezé-
sét: intézményegység-vezetõ.
Pc.: Egyeki Általános Iskola,
Óvoda, Könyvtár és Mûvelõdési
Ház Többcélú Közös Igazgatású
Közoktatási, Közgyûjteményi és
Közmûvelõdési Intézmény
Igazgatótanácsa
f.: Hajduné Holló Katalin
igazgató
www.bicomix.hu/etkiki
A KSZK honlapján történõ köz-
zététel idõpontja: 2010. ápr. 23.

A borítékon fel kell tüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: 167/2010.,
valamint a munkakör megnevezé-
sét: intézményegység-vezetõ.
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Hódmezõvásárhelyi In-
tegrált Szakképzõ Köz-
pont Szakiskola és
Szakközépiskola
6800 Hódmezõvásár-
hely,
Szent Antal u. 5–9.
Tel.: (62) 241-988
Fax: (62) 241-505

Tanodavezetõ Egyetemi v., tanítási
gyakorlat, 1-3 év szgy.

ÁEI: 2010. jún. 15.
A megbízás 2011. jún. 30-ig szól.
Pbhi: 2010. máj. 28.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Dr. Nagyné Bánfi Judit
igazgató

Dózsa György Gimná-
zium, Szakközépiskola
és Kollégium
6120 Kiskunmajsa,
Kálvária u. 6.
Tel./fax: (77) 481-447

Kollégiumvezetõ
(határozatlan idõre)

Egyetemi v., legalább
5 év szgy., magyar ál-
lampolgárság, büntet-
len elõélet.
Elõny: angol–testneve-
lés szakirány.

ÁEI: 2010. aug. 1.
Pbhi: 2010. júl. 25.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: b.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.

Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola
2243 Kóka,
Dózsa György út 3.
Tel.: (29) 628-130
Fax: (29) 628-131

Igazgatóhelyettes Fõiskolai v.
Elõny: közoktatás-ve-
zetõi szakvizsga.

ÁEI: 2010. aug. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.

József Attila Általános
Mûvelõdési Központ
5820 Mezõhegyes,
Béke park 1.
Tel./fax: (68) 466-103

József Attila ÁMK
Diákotthona
5820 Mezõhegyes,
Szent György tér 10.
Kollégium intézmény-
egység-vezetõ

Fõiskolai, pedagógiai
v., legalább 5 év szgy.,
magyar állampolgár-
ság, cselekvõképesség,
büntetlen elõélet, va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny: legalább 1-3 év
közoktatási vgy.

ÁEI: 2010. júl. 15.
A megbízás 2015. júl. 15-ig szól.
Pbhi: 2010. jún. 10.
Pehi: 2010. júl. 14.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: részle-
tes szakmai ön., fejlesztési elkép-
zeléseket is tartalmazó vpr.,
végzettséget igazoló om., 5 év
szgy. igazolása, 30 napnál nem ré-
gebbi b., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot zárt borítékban, sze-
mélyesen vagy postai úton, „Kol-
légium intézményegység-vezetõ”
megjelöléssel kell benyújtani.
A határidõ lejárta után hiánypót-
lásra nincs lehetõség.
Pc.: Antalné Erdélyi Dóra
igazgató

Petzelt József Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
Szentendre,
Római sánc köz 1.
Tel.: (26) 312-167
Fax: (26) 311-254

Szakmai igazgató-
helyettes
(teljes munkaidõ)

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy.

Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben való megjelenést kö-
vetõ 30. nap.
Pehi: jogszabály szerint.
A pályázathoz csatolni kell: rész-
letes szakmai ön., b., iskolai vég-
zettséget igazoló om.
Pc.: Solymosi Csilla igazgató
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Dózsa György
Általános Iskola
2800 Tatabánya,
Vadász u. 24.
Tel./fax: (34) 311-360

Székhelyintézmény
magasabb vezetõ –
igazgatóhelyettes
(teljes munkaidõ)

Lf.: heti kötelezõ óra-
szám: 8 óra, a fennma-
radó órákban
igazgatóhelyettesi fel-
adatot lát el. Biztosítja
a székhelyintézmény és
a telephely közötti
összhangot, ápolja a
kapcsolatot.

Móra Ferenc Általános
Iskola telephely intéz-
mény
2800 Tatabánya,
Esztergomi u. 6.
Magasabb vezetõ –
igazgatóhelyettes
(teljes munkaidõ)

Lf.: heti kötelezõ óra-
szám: 8 óra, a fennma-
radó órákban
igazgatóhelyettesi fel-
adatot lát el. Biztosítja
a telephelyi intézmény
és a székhelyintézmény
közötti összhangot,
ápolja a kapcsolatot.

Felsõfokú v., vagyon-
nyilatkozat-tételi eljá-
rás lefolytatása, magyar
állampolgárság, büntet-
len elõélet, cselekvõké-
pesség.
A magasabb vezetõi
beosztás ellátására
megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jog-
viszonyban áll.

ÁEI: legkorábban 2010. szept. 1.
A vezetõi megbízás határozatlan
idõre szól.
Pbhi: 2010. jún. 30.
Pehi: 2010. aug. 27.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a nevelõtestületi vélemé-
nyezés alapján, a nevelõtestület
véleményét figyelembe véve az
intézményvezetõ dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
szakmai ön., b.
A pályázatot személyesen, postai
vagy elektronikus úton kell be-
nyújtani.
Pc.: Henyecz László igazgató
E-mail: titkarsag@dozsa-tba-
nya.sulinet.hu

Várkerti Általános
Iskola, Szakiskola
és Tagiskolái
8100 Várpalota,
Thuri György tér 3.
Tel./fax: (88) 582-530

Szakiskolai intézmény-
egység-vezetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: az intézmény tör-
vényes és gazdaságos
mûködtetése, szakisko-
lai intézményegy-
ség-vezetõi feladatok
ellátása.

Egyetemi v., vagyon-
nyilatkozat-tételi eljá-
rás lefolytatása.
Elõny: egészségügyi és
mezõgazdasági szak-
macsoporthoz kapcso-
lódó szakiskolai vgy.,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2010. aug. 2.
A megbízás 2015. júl. 30-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
1 hét.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., b., végzettséget, szak-
képzettséget igazoló om., szakmai
elképzelések összefoglalása.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc.: Csõszné Rabóczky Ágnes
igazgató
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Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt 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 in-
tézmények 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

Napraforgó Óvoda
Sonnenblume
Kindergarten
2096 Üröm,
Fõ u. 37.
Tel./fax: (26) 350-185
E-mail: uromovi@free-
mail.hu

2 fõ óvodapedagógus

1 fõ német nemzetiségi
óvodapedagógus

Fõiskolai v.
Elõny: vegyes csoport-
ban szerzett tapasztalat,
tevékenységközpontú
program ismerete.

Juttatás: ill. Kjt. szerint, nemze-
tiségi végzettséggel rendelke-
zõknek illetménykiegészítés,
német nemzetiségi pótlék,
nyelvpótlék, étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., elõzõ
munkaviszonyokról szóló igazo-
lás.
Pc.: óvodavezetõ
Tel.: 06 (20) 571-6256
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1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tema-
tikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll mó-
dunkban megjelentetni.



Tanító, tanár
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Ágasegyháza – Orgo-
vány Községek Köz-
oktatási Társulása
Általános Mûvelõdési
Központ
Széchenyi István Álta-
lános Iskola és Óvoda
6076 Ágasegyháza,
Kossuth tér 4.
Tel.: (76) 388-044
E-mail: sziamk@free-
mail.hu

Matematika–fizika
vagy kémia szakos
tanár
(határozatlan idõre)

Pedagógus munkakör be-
töltéséhez szükséges fõ-
iskolai v.

ÁEI: 2010. aug. 23.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, étkh.,
útiköltség-térítés.

Szent-Györgyi Albert
Gimnázium és Szak-
középiskola
2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem út
50.
Tel.: (35) 300-563
Fax: (35) 300-975

Kémia–bármely szakos
tanár
(határozott idõre)

Német nyelv szakos
tanár
(határozott idõre)

Ének–bármely szakos
tanár
(határozott idõre)

Egyetemi v. ÁEI: 2010. szept. 1.

Bókay János Humán
Kéttannyelvû Szakkö-
zépiskola, Szakiskola
és Gimnázium
1086 Budapest,
Csobánc u. 1.
Tel.: (1) 313-1067
Fax: (1) 313-1674

Biológia–kémia szakos
tanár
(a biológia tantárgyat
angolul kell tanítani)

Egyetemi v. ÁEI: 2010. aug. 25.
Jelentkezés: azonnal.

Károly Róbert Keres-
kedelmi Szakközépis-
kola, Általános Iskola
és Óvoda
1151 Budapest,
Szõdliget u. 24–30.
Tel.: (1) 307-7185

Kémia szakos tanár
(határozatlan idõre)

Áruismeret szakos tanár
(határozatlan idõre)

Angol szakos tanár
(határozatlan idõre)

Felsõfokú iskolai v.,
egyetem.

ÁEI: 2010. aug. 13.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc.: Károly Róbert Kereskedel-
mi Szakközépiskola, Általános
Iskola és Óvoda
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Petõfi Sándor
Általános Iskola
2400 Dunaújváros,
Római krt. 2.
Tel./fax: (25) 423-734
E-mail: petofipos-
ta@citromail.hu

Magyar–ének szakos
tanár
(határozatlan idõre,
teljes munkaidõ)

Lf.: magyar–ének
tantárgyak oktatása
5–8. évfolyamokon.

Fõiskolai v., ma-
gyar–ének szak, legalább
1-3 év pedagógiai szgy.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010, aug. 16.
Pbhi: 2010. júl. 2.
Pehi: 2010. júl. 30.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a beérkezett pályázato-
kat az iskolavezetés, valamint a
közalkalmazotti tanács elnöke
és az érintett szakmai munkakö-
zösség-vezetõk véleményezik.
A pályázat sikerességérõl az in-
tézmény vezetõje dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., képesítést igazoló
om., b.
A pályázatot személyesen, pos-
tai vagy elektronikus úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 3/2010., vala-
mint a munkakör megnevezését:
pedagógus.
Pc.: Petõfi Sándor Általános
Iskola
f.: Rideg István igazgató
www.petofiiskola.hu

Szentannai Sámuel
Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium
5300 Karcag,
Szentannai Sámuel u.
18.
5301 Karcag,
Pf.: 53.
Tel.: (59) 312-744
Fax: (59) 312-451
E-mail: sztannai@ex-
ternet.hu

Közgazdász vagy agrár-
közgazdász vagy válla-
latgazdálkodási
szakmérnök tanár

Megfelelõ szakirányú
felsõfokú v.

ÁEI: 2010. aug. 23.
Pbhi: 2010. jún. 30.
Pehi: 2010. júl. 15.
A pályázatot írásban, ajánlott
postai küldeményként kell be-
nyújtani.
Pc., f.: Gyökeres Sándor
igazgató

Dózsa György Gimná-
zium, Szakközépiskola
és Kollégium
6120 Kiskunmajsa,
Kálvária u. 6.
Tel./fax: (77) 481-447

Angol–testnevelés
szakos tanár
(határozatlan idõre,
heti 40 órás munkaidõ)

Felsõfokú iskolai v., ma-
gyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 16.
Pbhi: 2010. aug. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: b.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
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Darvas József Általá-
nos Iskola és Egységes
Pedagógiai Szak-
szolgálat
6100 Kiskunfélegy-
háza,
Darvas tér 10.
Tel.: (76) 462-744
Fax: (76) 560-288

3 fõ utazó gyógypeda-
gógus, logopédia
szakos tanár

Lf.: Kiskunfélegyházi
Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társu-
lás településein az óvo-
dás- és iskoláskorú
gyermekek logopédiai
ellátása.

1 fõ utazó gyógypeda-
gógus, tanulásban aka-
dályozottak/értelmileg
akadályozottak pedagó-
giája szakos tanár

Lf.: Kiskunfélegyházi
Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társu-
lás településein a sajá-
tos nevelési igényû, ill.
a beilleszkedési, tanulá-
si, magatartási nehéz-
séggel küzdõ
gyermekek ellátása.

A Közokt.tv.-ben, továbbá
a képzési kötelezettségrõl
és a pedagógiai szakszol-
gálatokról szóló 14/1994.
(VI. 24.) MKM rendelet-
ben meghatározott feltéte-
lek szerint, B kategóriás
jogosítvány, felhasználói
szintû számítógép-ismeret.
Elõny: saját gépkocsi,
egyéb gyógypedagógiai
tanári szak.

A Közokt.tv.-ben, továb-
bá a képzési kötelezett-
ségrõl és a pedagógiai
szakszolgálatokról szóló
14/1994. (VI. 24.) MKM
rendeletben meghatáro-
zott feltételek szerint,
B kategóriás jogosítvány,
felhasználói szintû szá-
mítógép-ismeret.
Elõny: tanítói v., saját
gépkocsi.
Elvárt kompetenciák: ki-
váló szintû kommuniká-
ciós készség.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pehi: a pályázati határidõ lejár-
tát követõ 30 napon belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Abonyi Henrik intézmény-
vezetõ-igazgató

Kertvárosi Általános
Iskola
6400 Kiskunhalas,
Nyírfa u. 23.
Tel./fax: (77) 522-188

Testnevelés szakos
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2010. aug. 16.
Pbhi: 2010. jún. 15.
Pehi: 2010. jún. 30.
Pc.: Kovács Sándor igazgató

Csanád Vezér Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 184.
Tel./fax: (68) 381-366

Tanító Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2010. jún. 30.
Pbhi: a közzétételtõl számított
15 napon belül.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 15 napon belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om.
Pc.: Fodor Istvánné igazgató

Pászti Miklós Alapfo-
kú Mûvészetoktatási
Intézmény
8060 Mór,
Szabadság tér 7.
Pf.: 69.
Tel./fax: (22) 407-149,
(22) 562-028
E-mail: morze-
ne@mor.hu

Zongora szakos tanár
és korrepetíció
(határozott idõre,
félállás)

Szakirányú felsõfokú –
Zenemûvészeti Fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. júl. 15.
Juttatás: étkh., útiköltség-térítés.
Pc.: Pászti Miklós Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
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József Attila Gimnázi-
um, Szakközépiskola,
Kollégium és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
3600 Ózd,
Bem út 14.
Tel.: (48) 471-746
Fax: (48) 472-748
E-mail: suli@jozse-
fa-ozd.sulinet.hu

Német nyelv szakos
tanár
(határozatlan idõre)

Matematika szakos
tanár
(határozott idõre)

Fõiskolai v., német nyelv
szak.
Elõny: egyetemi v.,
német nyelv.

Egyetemi v., matematika
szak.
Elõny: egyetemi v., ma-
tematika–fizika, matema-
tika–informatika szak.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. jún. 25.
Pehi: 2010. júl. 7.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: ön.,
om., b.
Pc.: Tuza Ottó igazgató

ÁEI: 2010. aug. 16.
Pbhi: 2010. jún. 25.
Pehi: 2010. júl. 7.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: ön.,
om., b.
Pc.: Tuza Ottó igazgató

Radnóti Miklós Köz-
gazdasági Szakközép-
iskola
7633 Pécs,
Esztergár L. út 6.
Tel./fax: (72) 258-153
E-mail: titkar@radno-
ti-pecs.hu

3 fõ közgazdásztanár
(határozatlan idõre,
teljes munkaidõ)

1 fõ angol–német
szakos tanár
(határozatlan idõre,
teljes munkaidõ)

1 fõ testnevelés–bár-
mely szakos tanár
(határozott idõre: 2 tan-
év, részmunkaidõ: heti
18 óra)

Egyetemi v.
Elõny: oktatási tapaszta-
lat.

Egyetemi v.

Egyetemi v.
Elõny: szakedzõi tapasz-
talat (labdajátékok, tor-
na).

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. júl. 30.
Pehi: 2010. aug. 23.
Juttatás: ill. Kjt. és KSZ szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
A pályázatot elektronikus vagy
postai úton kell benyújtani.

Szarvasi Általános
Mûvelõdési Központ
Chován Kálmán
Mûvészeti Alapiskola
5540 Szarvas,
Kossuth tér 3.
Tel.: (66) 312-720

Zongora–gordonka
szakos tanár
(részben kihelyezett
telephelyre)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2010. aug. 15.
Pbhi: a megjelenést követõ
15. nap.
Pehi: 2010. júl. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Csasztvan András igazgató

Bocskai István Gimná-
zium, Szakközépisko-
la, Középiskolai
Kollégium, Egységes
Pedagógiai Szakszol-
gálat és Szakmai
Szolgáltató
3900 Szerencs,
Ondi út 1.
Tel./fax: (47) 362-533

2 fõ angol nyelv–bár-
mely szakos tanár

1 fõ földrajz–történe-
lem szakos tanár

1 fõ kollégiumi nevelõ-
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2010. szept. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
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Hétvezér Általános
Iskola
8000 Székesfehérvár,
Hétvezér tér 1.
Tel.: (22) 504-358
Fax: (22) 504-359

1 fõ matematika–fizika
szakos tanár

1 fõ magyar–ének
szakos tanár

2 fõ tanító – anyanyelvi
mûveltség területtel

Fõiskolai vagy egyetemi
v.

ÁEI: 2010. aug. 23.
Pbhi: 2010. jún. 25.
Pehi: 2010. júl. 15.
Pc., f.: Tölgyesi Ferencné
igazgató

Földváry Károly
Általános Iskola
2764 Tápióbicske,
Rákóczi út 82.
Tel.: (29) 421-311

Magyar–angol szakos
tanár
(határozatlan idõre,
próbaidõvel)

Testnevelés vagy test-
nevelés–bármely sza-
kos tanár
(határozatlan idõre,
próbaidõvel)

ÁEI: 2010. aug. 16.
Pbhi: 2010. júl. 15.
Pehi: 2010. júl. 31.
Juttatás: szl., étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
om., ön., b., kézzel írott motivá-
ciós levél.
Pc.: Földváry Károly Általános
Iskola

Város Zeneiskola
4800 Vásárosnamény,
Rákóczi u. 9.
Tel./fax: (45) 470-171

Népi hegedû szakos
tanár

Szintetizátortanár

Rézfúvóstanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2010. szept. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, étkh.,
esetleg útiköltség-térítés.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om.
Pc., f.: Antalovszky Erzsébet
igazgató

Vértesboglár ÁMK
Általános Iskola
8085 Vértesboglár,
Alkotmány u. 14.
Tel.: (22) 582-087

Magyar nyelv és iroda-
lom–történelem szakos
tanár

Szakirányú fõiskolai v.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny: végzettség nem
szakrendszerû oktatás-
hoz.

ÁEI: 2010. aug. 30.
Pbhi: 2010. aug. 23.
Pehi: 2010. aug. 28.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai om., ön.
Pc.: Vértesboglár ÁMK
Általános Iskola

Egyéb álláshelyek

Vértesboglár ÁMK
Általános Iskola
8085 Vértesboglár,
Alkotmány u. 14.
Tel.: (22) 582-087

Iskolatitkár

Lf.: adminisztratív
teendõk végrehajtása,
(tanulókkal, szülõkkel,
pedagógusokkal) kap-
csolatos ügyek, gazda-
sági, hivatali
adminisztrációs ügyek
intézése, aktív részvétel
az intézmény közösségi
életében.

Középfokú iskolai v.
(érettségi), gyakorlott
MS Office (irodai alkal-
mazások), magyar állam-
polgárság, büntetlen
elõélet, egészségügyi al-
kalmasság.
Elõny: konfliktuskezelõ,
problémamegoldó képes-
ség.

ÁEI: 2010. aug. 30.
Pbhi: 2010. aug. 23.
Pehi: 2010. aug. 28.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om., ön.
Pc.: Vértesboglár ÁMK
Általános Iskola
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Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt 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, illet-
ve 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
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

Egyeki Általános Isko-
la, Óvoda, Könyvtár és
Mûvelõdési Ház Több-
célú Közös Igazgatású
Közoktatási, Közgyûj-
teményi és Közmûve-
lõdési Intézmény
Igazgatótanácsa
4069 Egyek, Fõ u. 1.
Tel.: 52/579-030

Tárkány Béla Könyvtár
és Mûvelõdési Ház
4069 Egyek,
Hunyadi u. 48/f.
Intézményegység-
vezetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: a többcélú intéz-
mény közgyûjteményi

Fõiskolai v., szakirányú
egyetemi v. vagy nem
szakirányú egyetemi v.
és felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga –
fõiskolai könyvtárosi,
közmûvelõdési képzett-
ség, legalább 5 év szgy.,
kiemelkedõ szakmai
vagy tudományos

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. máj. 23.
Pehi: 2010. júl. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., az intézményegy-
ség vezetésére vonatkozó, a
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és közmûvelõdési intéz-
ményegységének szak-
mai vezetése.

tevékenység, a szakkép-
zettség megszerzését kö-
vetõ – legalább 5 év
szgy., vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefolyta-
tása, pedagógus
szakvizsga, magyar ál-
lampolgárság, büntetlen
elõélet.

vpr-mal összhangban levõ szak-
mai program, a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, végzettséget,
szakképzettséget igazoló hiteles
om., 30 napnál nem régebbi b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 166/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: intézményegység-vezetõ.
Pc.: Egyeki Általános Iskola,
Óvoda, Könyvtár és Mûvelõdési
Ház Többcélú Közös Igazgatású
Közoktatási, Közgyûjteményi és
Közmûvelõdési Intézmény
Igazgatótanácsa
f.: Hajduné Holló Katalin
igazgató
www.bicomix.hu/etkiki
A KSZK honlapján történõ köz-
zététel idõpontja: 2010. ápr. 23.

Közlemény
egyetemi szintû oklevél érvénytelenítésérõl

Franczik János (sz.: Debrecen, 1964. május 22., an.: Papp Izabella)
Törzskönyvi szám: III.a-60/1982.

Az egyetemi szintû mérnöki szakképesítést tanúsító oklevél, melyet a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara 1987. jú-
nius 24-én, a 229/1987. sz. alatt állított ki, elveszett.

Helyette 2010. május 4-én másodlatot adtunk ki.
Az eredetei oklevél érvénytelen.

Kovács Viktor s. k.,
fõtitkár
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A közlöny zárása után érkezett pályázatok, pályázatok visszavonása, közlemény

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt 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 in-
tézmények 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

Budapest XVIII. Kerü-
let Pestszentlõrinc –
Pestszentimre Önkor-
mányzata
1184 Budapest,
Üllõi út 400.
Tel.: (1) 296-1377
Fax: (1) 296-1479

Eszterlánc Óvoda
1181 Budapest,
Kondor B. sétány 3.
Óvodavezetõ

A jogszabályban elõírt,
szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, pedagógus
szakvizsga, 5 év szgy.

ÁEI: 2010. okt. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2010. aug. 9.
Pehi: 2010. szept. 30.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: vpr.,
b., szakmai ön., om.
A pályázatot 3 példányban,
nyomtatott formában, postai és
elektronikus úton kell benyújtani.
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Pc.: Budapest XVIII. Kerület
Pestszentlõrinc – Pestszentimre
Önkormányzat jegyzõje
E-mail: godane@bp18.hu

Kaposvári Egyetem
7400 Kaposvár,
Guba Sándor u. 40.
Tel.: (82) 505-800
Fax: (82) 505-896

Gyakorló Óvoda
7400 Kaposvár,
Füredi u. 76.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: az intézmény szak-
szerû és törvényes mû-
ködtetése, takarékos
gazdálkodás, a munkál-
tatói jogok gyakorlása,
döntéshozatal az intéz-
mény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy az in-
tézmény belsõ szabály-
zata nem utal más
hatáskörébe, az intéz-
mény képviselete, a ne-
velõtestület vezetése,
kapcsolattartás az
egyetem vezetésével, a
jogszabályokban, a ne-
velési-oktatási intéz-
mény szabályzataiban
és az egyetem szabály-
zataiban, az intézmény-
vezetõ feladatkörébe
utalt feladatok ellátása.

Fõiskolai óvodapeda-
gógusi vagy konduk-
tor-óvodapedagógusi v.
és szakképzettség, va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, az
adott nevelési-oktatási
intézményben pedagó-
gus munkakör betölté-
séhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség (óvoda-
pedagógusi vagy kon-
duktor-óvodapedagó-
gusi v. és szakképzett-
ség), pedagógus szak-
vizsga, legalább 5 év
pedagógus munkakör-
ben szerzett szgy., vagy
a törvény szerint szak-
mai gyakorlatként elfo-
gadható munkakörben
eltöltött meghatározott
idõ, a nevelési-oktatási
intézményben pedagó-
gus munkakörben fenn-
álló, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, illet-
ve a megbízással egy-
idejûleg pedagógus
munkakörben történõ,
határozatlan idõre szó-
ló alkalmazás, cselek-
võképesség, büntetlen
elõélet.
Elõny: óvodavezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. júl. 8.
Pehi: 2010. aug. 31.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázattal kapcsolatos
véleményezési eljárást
a Közokt.tv. és végrehajtási
rendelete határozza meg.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint
Korm. rendelet és a Kollektív
Szerzõdés rendelkezései az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, a pályázó eddigi
szakmai, ill. közéleti tevékenysé-
ge, valamint – ha rendelkezik
ilyennel – vezetõi tapasztalatai,
végzettséget és szakképzettséget,
pedagógus szakvizsgát tanúsító
hiteles om. (belsõ pályázó eseté-
ben, amennyiben a személyi
anyagban szerepelnek az okira-
tok, akkor a Munka- és Bérügyi
Osztály vagy a Rektori Hivatal ál-
tal igazolt másolat mellékelendõ),
b., mellyel igazolja, hogy büntet-
len elõéletû és hogy nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, nyilatkozat arról, hogy
nem áll fenn a hatályos jogszabá-
lyokban meghatározott, összefér-
hetetlenségi körülmény,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban (1 ere-
deti és 1 fénymásolat), személye-
sen vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: RH/252-1/2010.,
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valamint a munkakör megnevezé-
sét: óvodavezetõ.
Pc.: Prof. Dr. Babinszky László
rektor (írásban)
Dr. Vass Júlia fõtitkár (személye-
sen)
7400 Kaposvár,
Guba Sándor u. 40.
Új épület I. 227.
f.: Dr. Vass Júlia fõtitkár
Tel.: (82) 505-925
www.ke.hu
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2010. jún. 8.

Pilisjászfalu Község
Önkormányzata
2080 Pilisjászfalu,
Bécsi út 33.
Tel.: (26) 373-777
Fax: (26) 373-778

Somvirág Óvoda
2080 Pilisjászfalu,
Kápolna u. 3.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: felelõs az intéz-
mény szakszerû és tör-
vényes mûködéséért,
takarékos gazdálkodá-
sért, gyakorolja a mun-
káltatói jogokat az
intézmény mûködésé-
vel kapcsolatban min-
den olyan ügyben,
amelyet jogszabály
nem utal más hatáskö-
rébe.

Fõiskolai óvodapeda-
gógusi v., legalább 5 év
óvodapedagógus mun-
kakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2010. szept. 3.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. júl. 31.
Pehi: 2010. aug. 20.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., b., végzettséget, szakmai
képesítést igazoló om., adatvédel-
mi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen, vagy
postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: 1485/2010.,
valamint a munkakör megnevezé-
sét: óvodavezetõ.
Pc.: Pilisjászfalu Község
Önkormányzata (írásban)
Vizes Beatrix (személyesen)
f.: Bányai József
polgármester

Iskolaigazgató

Kerepes Nagyközség
Polgármesteri Hivatala
2144 Kerepes,
Vörösmarty u. 2.
Tel.: (28) 561-056
Fax: (28) 561-060

Széchenyi István
Általános Iskola, Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény és Pedagó-
giai Szakszolgálat
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú képesítés, pe-
dagógus szakvizsga,
legalább 5 év vgy., fel-
használói szintû MS
Windows NT/2000/XP,

ÁEI: 2010. okt. 4.
A megbízás 2015. aug. 15-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. júl. 31.
Pehi: 2010. szept. 29.
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Lf.: az intézmény ala-
pító okiratában és mi-
nõségirányítási
programjában meghatá-
rozott szakszerû és tör-
vényes mûködtetés,
takarékos gazdálkodás,
munkáltatói jogok gya-
korlása, döntéshozatal
az intézmény mûködé-
sével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály
nem utal más hatáskö-
rébe, szakmai tevé-
kenységének újítása, az
intézmény mûködését
érintõ pályázati lehetõ-
ségek figyelése, pályá-
zatok készítése.
Tevékenységével fele-
lõs az önállóan mûködõ
és részben önállóan
gazdálkodó közoktatási
intézmény szakszerû és
törvényes mûködéséért,
a tanügyigazgatási fel-
adatok megszervezésé-
ért, ellátásáért, a nevelõ
és oktató munka szük-
séges feltételeinek ki-
alakításáért.

vagyonnyilatkozat-téte-
li eljárás lefolytatása,
magyar állampolgár-
ság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

Juttatás: ill. Kjt. szerint, maga-
sabb vp.: a pótlékalap 300%-a.
A pályázathoz csatolni kell: fény-
képes szakmai ön., b., vpr. (a ve-
zetõi program tartalmára tett
elõírások, valamint a vezetendõ
iskola helyzetelemzése átvehetõ a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján), szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzelések, a beadott pályázati
program a nyertes pályázó mun-
kaköri leírásában rögzítésre kerül-
nek, végzettséget igazoló om.,
vezetõi tapasztalatra vonatkozó
igazolások, adatvédelmi nyilatko-
zat [kiemelt figyelemmel a
Közokt.tv. 55. § (4) bekezdésében
foglaltakra].
A pályázatot 2 példányban (1 pél-
dány lefûzött és 1 nem lefûzött
példány), személyesen vagy pos-
tai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: 7038/2010.,
valamint a munkakör megnevezé-
sét: iskolaigazgató.
Pc.: Kerepes Nagyközség Polgár-
mesteri Hivatala (írásban)
Schellné Wölbling Eszter távollé-
te esetén Balatoni Katalin (szemé-
lyesen)
f.: Franka Tibor polgármester
Tel.: (28) 561-050

Nyíradony Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4254 Nyíradony
Árpád tér 1.

Arany János Általános
Iskola és Óvoda
Igazgató

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v., felsõ-
fokú munkaköri veze-
tõi szakvizsga
képzettség, 5 év szgy.,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenést
követõ 30 napon belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint a munka-
viszonytól és végzettségtõl függõ-
en, vp.: az illetményalap
200%/hó.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., vpr., fejlesztési elképze-
lés, végzettséget igazoló om., b.
Pc.: Nyíradony város polgármes-
tere
Fax: (52) 203-870
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Pilisjászfalu Község
Önkormányzata
2080 Pilisjászfalu,
Bécsi út 33.
Tel.: (26) 373-777
Fax: (26) 373-778

Dózsa György Általá-
nos Iskola
2080 Pilisjászfalu,
Bécsi út 33.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: gyakorolja mind-
azokat a munkáltatói,
tanügyigazgatási, peda-
gógiai, gazdálkodási
feladatokat, amelyeket
a fenntartó és a jogsza-
bályok elõírnak.

Egyetemi, fõiskolai
jogszabályban elõírt is-
kolai v., pedagógus
szakvizsga és közokta-
tás-vezetõi szakvizsga,
amennyiben az a pályá-
zó esetében jogszabály-
ban elõírt, legalább
5 év szgy.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. júl. 31.
Pehi: 2010. aug. 20.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
szakmai ön., b., vpr., közokta-
tás-vezetõi om. (amennyiben a
pályázó esetében szükséges,
a döntésig pótolható), adatvédel-
mi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: 1486/2010.,
valamint a munkakör megnevezé-
sét: iskolaigazgató.
Pc.: Pilisjászfalu Község Önkor-
mányzata (írásban)
Vizes Beatrix (személyesen)
f.: Bányai József polgármester

Tata Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2890 Tata,
Kossuth tér 1.
Tel.: (34) 588-611
Fax: (34) 586-480

Menner Bernát Zeneis-
kola Tata Város Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézménye
2890 Tata,
Kossuth tér 10.
Igazgató

Egyetemen, fõiskolán
szerzett szakirányú pe-
dagógusi v., legalább
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy.,
pedagógus szakvizsga.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 2015. aug. 15-ig szól.
Pbhi: a KSZK honlapján való
megjelenéstõl számított 30 napon
belül.
Pehi: 2010. aug. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: rész-
letes szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, végzettséget igazo-
ló hiteles om., b., adatvédelmi
nyilatkozat.
Pc.: Michl József polgármester

Egyéb vezetõ

Pogány Frigyes Kéttan-
nyelvû Építõipari Szak-
középiskola és
Gimnázium
1183 Budapest,
Thököly u. 11.
Tel.: (1) 290-7110
Fax: (1) 290-8222

Igazgatóhelyettes
(határozatlan idõre, tel-
jes munkaidõs közal-
kalmazotti állás,
határozott idejû
igazgatóhelyettesi
megbízással)

Egyetemi v., legalább
5 év vgy.

ÁEI: 2010. aug. 16.

2252 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 19. szám



1 2 3 4

Csernely, Bükkmogyo-
rósd és Lénárddaróc
Községek Önkormány-
zatai
3648 Csernely,
Kissor út 26.
Tel.: (48) 440-011
Fax: (48) 540-505

Herman Ottó Általános
Mûvelõdési Központ
3648 Csernely,
Kissor út 28.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: az igazgató ellátja
az ÁMK általános isko-
la igazgatói, továbbá a
napközi otthonos óvo-
da, a szociális konyha,
a mûvelõdési ház és
könyvtár, mint az
ÁMK további tagintéz-
ményeinek vezetését,
szakmai irányítását.

Fõiskolai, általános is-
kolai tanári v., közok-
tatás-vezetõ, legalább
5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., legalább 5 év
vgy., vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefoly-
tatása, büntetlen
elõélet, magyar állam-
polgárság.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. júl. 23.
Pehi: 2010. aug. 12.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokról Csernely,
Bükkmogyorósd és Lénárddaróc
Községek Önkormányzatának
Képviselõ-testületei együttesen
döntenek.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: b., is-
kolai végzettséget igazoló hiteles
om., szakmai ön., vpr., nyilatko-
zat az elõírt vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettség vállalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen, vagy
postai úton, „ÁMK igazgató”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Csernely Község Önkor-
mányzata
f.: Dr. Szûcs Beáta körjegyzõ
A KSZK honlapján történõ köz-
zététel idõpontja: 2010. jún. 14.

Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Önkormányzat
Közgyûlése
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
Tel.: (96) 522-203
Fax: (96) 522-221

Doborjáni Ferenc Egy-
séges Gyógypedagógiai
Módszertani Intéz-
mény, Óvoda, Általá-
nos Iskola, Speciális
Szakiskola, Kollégium,
Különleges Gyermek-
otthonok és Pedagógiai
Szakszolgálat
9400 Sopron,
Brennbergi u. 82.
Tel.: (99) 512-730
Intézményvezetõ

Lf.: az intézmény gaz-
daságos – jogszabá-
lyoknak, szakmai
követelményeknek, va-
lamint a fenntartói dön-
téseknek megfelelõ –
mûködtetése, munkál-
tatói jogkör gyakorlása
az intézményi dolgo-
zók tekintetében.

A Közokt.tv. 18. §-a
szerinti egyetemi szintû
tanári v. és szakkép-
zettség, pedagógus
szakvizsga, legalább
5 év szgy.

ÁEI: 2010. okt. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján való
megjelenéstõl számított 30 nap.
Pehi: a beadási határidõt követõ
60 nap utáni elsõ közgyûlés.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint, vala-
mint megegyezés alapján.
A pályázathoz csatolni kell: rész-
letes szakmai ön., b., szgy-t iga-
zoló hiteles okmányok, iskolai
végzettséget tanúsító om., vagy
annak hiteles másolata, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, a 2007.
évi CLII. törvény alapján teljesí-
tendõ vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalására vonatko-
zó nyilatkozat, adatvédelmi nyi-
latkozat.
A pályázatot írásban kell benyúj-
tani.
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Pc.: Gyõr-Moson-Sopron Megye
Közgyûlésének elnöke
Tel.: (96) 522-201
f.: Gyõr-Moson-Sopron Megye
Önkormányzati Hivatala
Tel.: (96) 522-214
A KSZK honlapján történõ köz-
zététel idõpontja: 2010. jún. 15.

Sári Gusztáv Általános
és Alapfokú Mûvészeti
Iskola Igazgatótanácsa
4183 Kaba,
Kossuth u. 2.
Tel.: (54) 460-362
Fax: (54) 522-003

Sári Gusztáv Általános
és Alapfokú Mûvészeti
Iskola
Zichy Géza
Tagiskolája
Tagintézmény-vezetõ

A Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdés és
18. § szerinti v. és
szakképzettség, a felsõ-
fokú iskolai végzett-
ségnek és
szakképzettségnek
megfelelõ, legalább
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus
szakvizsga.
A pályáztató minõsíti a
pályázó: szakmai-veze-
tõi koncepcióját, veze-
tõi képességeit,
rátermettségét. Vezetõi
programjának a Sárréti
Többcélú Kistérségi
Társulás Feladatellá-
tási, intézményháló-
zat-mûködtetési és
-fejlesztési tervéhez,
és a Tetétlen Község
Önkormányzati Minõ-
ségirányítási Program-
jához illeszkednie kell.

ÁEI: 2010. okt. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2010. aug. 10.
Pehi: 2010. szept. 17.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a jogszabályban meghatá-
rozott véleményeztetési eljárás le-
folytatását követõ 30 napon belül
az igazgatótanács ülésén történõ
döntéssel.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vp.
300%.
A pályázathoz csatolni kell: rész-
letes szakmai ön., iskolai végzett-
séget és szakképzettséget igazoló
om., egyéb kompetenciák tanúsít-
ványai, b., a tagintézmény vezeté-
sére vonatkozó, helyzetelemzésre
alapozott vpr., adatvédelmi nyi-
latkozat.
A pályázatot 3 példányban (1 pél-
dányt kell ellátni valamennyi tar-
talmi elemmel, 2 példányban a
vezetõi programnak és a szakmai
önéletrajznak kell szerepelnie)
kell benyújtani.
Pc., f.: Váradi Istvánné fõigazgató
Tel.: 06 (20) 986-9699 vagy idõ-
pont-egyeztetést követõen szemé-
lyesen.

Marcali Óvoda, Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8700 Marcali,
Széchenyi u. 60.
Tel.: (85) 311-221
Fax: (85) 510-971

Marcali Óvoda, Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
Noszlopy Gáspár Álta-
lános és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Iskola
8700 Marcali,
Széchenyi u. 60.
Intézményegység-
vezetõ
(teljes munkaidõ)

Fõiskolai szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szgy.,
vagyonnyilatkozat-téte-
li eljárás lefolytatása,
közoktatás-vezetõi v.,
pedagógus szakvizsga,
büntetlen elõélet.
Elõny: kompeten-
cia-alapú oktatás szer-
vezése, irányítása terén

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. júl. 4.
Pehi: 2010. aug. 4.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., végzettséget igazoló om.,
a Marcali Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény, illetve

2254 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 19. szám



1 2 3 4

Lf.: az intézményegy-
ség-vezetõi feladatok
ellátása, szakmai irá-
nyítás és képviselet a
vonatkozó jogszabá-
lyok, belsõ határoza-
tok, valamint a
fenntartó és a fõigazga-
tó rendelkezései sze-
rint. Tevékenységi
körébe tartozik az in-
tézményegység – ide-
értve a nemesvidi Hóy
Tibor Tagintézményt is
– valamennyi feladatá-
nak vezetõi szintû irá-
nyítása.

szerzett vgy., ECDL
vizsga.

intézményegysége, a Noszlopy
Gáspár Általános és Alapfokú
Mûvészetoktatási Iskola pedagó-
giai programjához illeszkedõ,
szakmai helyzetelemzésre épülõ
vpr., mely tartalmazza az intéz-
ményegységre vonatkozó fejlesz-
tési elképzeléseket, az
intézménnyel közalkalmazotti
jogviszonyban nem álló pályázó
esetén b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Marcali Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
f.: Kiss Lajos helyettes
fõigazgató
Tel.: (85) 510-561

Marcali Óvoda, Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
Mikszáth Kálmán
Utcai Általános Iskola
8700 Marcali,
Mikszáth K. u. 10.
Intézményegység-
vezetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: az intézményegy-
ség-vezetõi feladatok
ellátása, szakmai irá-
nyítás és képviselet a
vonatkozó jogszabá-
lyok, belsõ határoza-
tok, valamint a
fenntartó és a fõigazga-
tó rendelkezései sze-
rint. Tevékenységi
körébe tartozik az in-
tézményegység vala-
mennyi feladatának
vezetõi szintû
irányítása.

A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., végzettséget igazoló om.,
a Marcali Óvoda, Általános Isko-
la és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, illetve intézményegy-
sége, a Mikszáth Kálmán Utcai
Általános Iskola pedagógiai prog-
ramjához illeszkedõ, szakmai
helyzetelemzésre épülõ vpr., mely
tartalmazza az intézményegységre
vonatkozó fejlesztési elképzelése-
ket, az intézménnyel közalkalma-
zotti jogviszonyban nem álló
pályázó esetén b., adatvédelmi
nyilatkozat.
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Marcali Óvoda, Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
Marcali Városi
Zeneiskola
8700 Marcali,
Petõfi S. u. 14.
Intézményegység-
vezetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: az intézményegy-
ség-vezetõi feladatok
ellátása, szakmai irá-
nyítás és képviselet a
vonatkozó jogszabá-
lyok, belsõ határoza-
tok, valamint a
fenntartó és a fõigazga-
tó rendelkezései sze-
rint. Tevékenységi
körébe tartozik az in-
tézményegység – ide
értve a balatonkereszt-
úri telephelyet is – va-
lamennyi feladatának
vezetõi szintû irányítá-
sa.

Marcali Óvoda, Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
Marcali Óvodai
Központ
8700 Marcali,
Posta köz 3.
Intézményegység-
vezetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: az intézményegy-
ség-vezetõi feladatok
ellátása, szakmai irá-
nyítás és képviselet a
vonatkozó jogszabá-
lyok, belsõ határoza-
tok, valamint a

Fõiskolai szintû zenei
szakirányú tanári v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefoly-
tatása, közoktatás-
vezetõi v., pedagógus
szakvizsga, büntetlen
elõélet.
Elõny: ECDL vizsga.

Fõiskolai szintû óvoda-
pedagógusi v. és szak-
képzettség, legalább
5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefoly-
tatása,
közoktatás-vezetõi v.,
pedagógus szakvizsga,
büntetlen elõélet.
Elõny: ECDL vizsga.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. júl. 1.
Pehi: 2010. aug. 4.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., végzettséget igazoló om.,
a Marcali Óvoda, Általános Isko-
la és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, illetve a Marcali Vá-
rosi Zeneiskola pedagógiai prog-
ramjához illeszkedõ, szakmai
helyzetelemzésre épülõ vpr., mely
tartalmazza az intézményegységre
vonatkozó fejlesztési elképzelése-
ket, az intézménnyel közalkalma-
zotti jogviszonyban nem álló
pályázó esetén b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen, vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Marcali Óvoda, Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény
f.: Kiss Lajos helyettes fõigazgató
Tel.: (85) 510-561

A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., végzettséget igazoló om.,
a Marcali Óvoda, Általános Isko-
la és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény Marcali Óvodai Köz-
pont (Tündérliget Óvoda) peda-
gógiai, illetve nevelési
programjához illeszkedõ, szakmai
helyzetelemzésre épülõ vpr., mely
tartalmazza az intézményegységre
vonatkozó fejlesztési elképzelése-
ket, az intézménnyel közalkalma-
zotti jogviszonyban nem álló
pályázó esetén b., adatvédelmi
nyilatkozat.
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fenntartó és a fõigazga-
tó rendelkezései sze-
rint. Tevékenységi
körébe tartozik az in-
tézményegység – ide-
értve a telephelyeket is
– valamennyi feladatá-
nak vezetõi szintû irá-
nyítása.

Újpetre, Kiskassa,
Peterd és Pécsdevecser
Önkormányzatok
Képviselõ-testületei
7766 Újpetre,
Kossuth L. u. 113.
Tel.: (72) 377-001
Fax: (72) 377-055

Újpetrei Körzeti
Oktatási és Nevelési
Központ
7766 Újpetre,
Kossuth L. u. 110.
Igazgató

Felsõfokú pedagógus
v., legalább 5 év szgy.,
cselekvõképesség, bün-
tetlen elõélet, német ta-
nítói, tanári,
nyelvtanári v. és szak-
képzettség, pedagógus
szakvizsga.
Elõny: igazgatói vgy.

ÁEI: 2010. okt. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokat a pályázta-
tási eljárásban részt vevõ szerve-
zetek véleményezik, a végsõ
döntést a pályázatot kiíró önkor-
mányzatok képviselõ-testülete
hozza meg.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
szakmai ön., végzettséget igazoló
om., vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképzelés-
sel, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc.: Újpetre Község Önkormány-
zata
f.: Gaszt Árminné polgármester

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt 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 in-
tézmények 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
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1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tema-
tikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll mó-
dunkban megjelentetni.



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
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Napközi Otthonos
Óvoda
2640 Szendehely,
Petõfi u. 4.
Tel.: (35) 376-186
Fax: (35) 550-004

Óvodapedagógus
(határozott idõre)

A Közokt.tv. 17–18. §-ban
felsorolt szakirányú fel-
sõfokú iskolai v., leg-
alább 5 év óvoda-
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., büntetlen
elõélet, magyar állampol-
gárság.
Kiegészítõ feltétel: né-
met nemzetiség iránt el-
kötelezettség.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenés-
tõl számított 30 napon belül.
Pehi: a pályázati kiírás lejártát
követõ 15 napon belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
képesítést igazoló om., szakmai
ön., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 1 példányban, sze-
mélyesen vagy postai úton kell
benyújtani.
Pc., f.: Györgyné Dakos Szilvia
óvodavezetõ

Tiszapöspöki Óvoda
5211 Tiszapüspöki,
Fõ u. 91.
Tel.: (56) 445-080
E-mail: tiszapuspokio-
vi@freemail.hu

Óvodapedagógus
(határozatlan idõre)

Felsõfokú óvodapedagó-
gusi v., egészségügyi
alkalmasság.
Elõny: pályakezdõ, helyi
lakos.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. júl. 30.
Pehi: 2010. aug. 10.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
fényképes szakmai ön., legma-
gasabb iskolai végzettséget iga-
zoló szakirányú om., 30 napnál
nem régebbi pályaalkalmassági
orvosi vélemény, egyéb végzett-
séget igazoló dokumentumok.
Pc., f.: Pomázi Erika óvodave-
zetõ
Tel.: 06 (30) 548-7831
7–15 óráig, vagy e-mailen.

2258 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 19. szám



Tanító, tanár
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Általános Iskola
3015 Csány,
Arany J. u. 6.
Tel.: (37) 557-000
Tel./fax: (37) 357-014

Angol–testnevelés
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2010. szept. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló om., b., ön.,
szgy. igazolása.
Pc.: Szabó Margit igazgató

Szigeti-Gyula János
Egészségügyi Szakkép-
zõ Iskola
7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky
u. 58.
Tel./fax: (82) 512-935

Német nyelv szakos
tanár

Biológia–földrajz
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2010. aug. 23.
Pbhi: 2010. júl. 1.

Piarista Általános
Iskola, Gimnázium,
Diákotthon és Boldog
Donáti Celesztina
Óvoda
8800 Nagykanizsa,
Sugár út 11–13.
Tel./fax: (93) 516-785
E-mail: verebzs@chel-
lo.hu

Matematika szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2010. aug. 16.
Pbhi: 2010. aug. 10.
Pehi: 2010. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, szolgálati
szoba, étkh.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., motivációs levél.
A pályázatot postai, vagy elektro-
nikus úton kell benyújtani.
Pc.: Vereb Zsolt igazgató
f.: tel.: 06 (30) 530-0763

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
2654 Romhány,
Köztársaság tér 1.

Matematika–fizika
szakos tanár

Biológia–kémia–
technika szakos tanár

Angol szakos tanár

Felsõfokú, szakirányú
fõiskolai v.

ÁEI: 2010. aug. 16.
Pbhi: 2010. júl. 20.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
f.: Sagyibó Sándorné igazgató
Tel.: (35) 355-318,
(35) 520-018

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt 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.
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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.



Rövidítések:
adv: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, illet-
ve 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
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

Magyar Nemzeti
Galéria
1250 Budapest,
Pf.: 31.
Tel.: (1) 224-3700

Gazdasági Igazgatóság,
Mûszaki és Üzemelteté-
si Fõosztály
Fõosztályvezetõ
Magyar Nemzeti
Galéria
Budavári Palota
A-B-C-D épület
1014 Budapest,
Szent György tér 2.
(teljes munkaidõ)

Lf.: a Magyar Nemzeti
Galéria üzemszerû mû-
ködéséhez szükséges
mûszaki és mûszaki-
gazdálkodási javaslatai-
nak és terveinek elké-
szítése, az elfogadott

Szakirányú felsõfokú v.,
legalább 3 év vgy., fel-
használói szintû számító-
gépes ismeretek,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség, büntetlen
elõélet.
Elõny: idegen nyelvtu-
dás, költségvetési intéz-
ménynél vagy
üzemeltetési területen
szerzett tapasztalat, biz-
tonságszervezési képesí-
tés.
Elvárt kompetenciák: jó
kommunikációs készség
és konfliktus megoldó
képesség, csapatmunká-
ban való részvétel.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. júl. 31.
Pehi: 2010. aug. 19.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokat az erre
létrehozott bizottság bírálja el, a
kinevezésrõl a fõigazgató dönt.
Juttatás: illl. Kjt. szerint, a
150/1992. (XI. 20.) Korm. ren-
delet, az Intézmény kollektív
szerzõdése, valamint a felek kö-
zötti megállapodás rendelkezé-
sei az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön. az eddigi
szakmai tevékenység
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tervek végrehajtása, az
intézmény üzemszerû
mûködtetése, az energia-
gazdálkodás szervezése,
a gépjármûvek üzemelte-
tésének irányítása, az
asztalosmûhely és a kiál-
lítás-kivitelezõk munká-
jának irányítása, a gépek,
berendezések és felsze-
relések jó karban tartása.
Mûszaki beruházási, be-
szerzési és szolgáltatói
szerzõdések tartalmi és
számszaki elõkészítése,
elfogadásra történõ elõ-
terjesztése, elfogadás
után végrehajtásuk. A
Gondnokság munkájá-
nak irányítása. Közvet-
len felettese a gazdasági
igazgató.

ismertetésével, szakképesítést,
nyelvismeretet tanúsító om., a
múzeum üzemeltetésével, gaz-
daságos mûködésével kapcsola-
tos koncepció, b.
A pályázatot postai, vagy elekt-
ronikus úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 4/2010., vala-
mint a munkakör megnevezését:
fõosztályvezetõ.
Pc.: Magyar Nemzeti Galéria,
Humánpolitikai Részleg
E-mail: foldes.maria@mng.hu
f.: Czolk Ilona gazdasági
igazgató
Tel.: 06 (20) 439-7420
E-mail: czolk.ilona@mng.hu
Földes Mária humánpolitikai
referens
Tel.: 06 (20) 439-7305

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 95. §-ának megfelelõen nyilvános meghallgatást tart az Rttv. 41. § alapján pályáztatott Ajka 88,8 MHz,
Baja 94,3 MHz, Balatonfüred 91,8 MHz, Cegléd 92,5 MHz, Debrecen 92,3 MHz, Derecske 94,7 MHz, Dunaföldvár
106,5 MHz, Eger 101,9 MHz, Esztergom 92,5 MHz, Esztergom 98,1 MHz, Fonyód 101,3 MHz, Göd 97,3 MHz, Gyön-
gyös 101,7 MHz, Hajdúböszörmény 98,9 MHz, Hatvan 87,9 MHz, Heves 93,7 MHz, Hódmezõvásárhely 97,6 MHz,
Jászberény 97,7 MHz, Kalocsa 100,0 MHz, Kaposvár 99,9 MHz, Keszthely 92,2 MHz, Kiskunfélegyháza 91,1 MHz,
Kiskunmajsa 88,2 MHz, Orosháza 88,6 MHz, Orosháza 90,2 MHz, Paks 107,5 MHz, Pápa 92,7 MHz, Salgótarján 100,4
MHz, Siófok 92,6 MHz, Szeged 95,4 MHz, Szeged 100,2 MHz, Székesfehérvár 94,5 MHz, Székesfehérvár 99,2 MHz,
Szekszárd 91,1 MHz, Szekszárd 105,1 MHz, Szentendre 91,1 MHz, Szentes 95,7 MHz, Szentes 106,1 MHz, Szolnok
90,4 MHz, Szolnok 92,2 MHz, Tapolca 101,8 MHz, Tatabánya 96,7 MHz, Tatabánya 97,8 MHz, Tatabánya 107,0 MHz,
Tiszakécske 102,2 MHz, Törökszentmiklós 96,4 MHz, Veszprém 90,6 MHz, Veszprém 94,6 MHz rádiós mûsorszol-
gáltatási jogosultságok pályázati felhívásának tervezetével kapcsolatban az alábbi helyszínen és idõpontban:
1088 Budapest, Reviczky u. 5. P 14. terem
2010. július 22. napján 10 óra 00 perc kezdettel.

Budapest, 2010. június 30.
Országos Rádió és Televízió Testület
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
megjelentette

Hargitai József

Jogi fogalomtár

címû kiadványát

A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikkben,
a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a
fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által
használt fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is,
egymástól eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a
fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes,
lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe.
(„DNS-profil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos
kézikönyv, hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv
dzsungelében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 8399 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható 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

Megrendeljüka Jogi fogalomtárcímû kiadványt (ára: 8399 Ftáfával) ................. példányban, éskérjük juttassákel
az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû kötetét

A könyv szerzõje, Dr. Elek Balázs PhD nem csupán sportvadász – vadászõsök leszármazottja –, hanem
egyúttal a Debreceni Ítélõtábla gyakorló büntetõbírája is, aki a könyvben nem csupán jogászok
számára gyûjtötte össze közérthetõ stílusban mindazon jogi elõírásokat, amelyek a vadászat
gyakorlása során büntetõjogi következményt vonhatnak maguk után. A szerzõ mûvét könnyen
érthetõvé teszi, amikor büntetõbírói tudását és tapasztalatát felhasználva konkrét esetekkel példázza
az általa leírtakat. A kötetben a szerzõ a vadorzókkal kapcsolatos magatartástól kezdõdõen, a
vadászbalesetek értékelésén keresztül, a kóbor állatok elpusztításáig bezárólag szinte minden olyan
eseményt feldolgoz, amelyekkel a gyakorlatban mind a hivatásos, mind a sportvadászok kapcsolatba
kerülhetnek.

A kötet 178 oldal terjedelmû, ára 3213 forint áfával.

Példányonként megvásárolható 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

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû, 178 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3213 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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OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: Mátyásné dr. Patócs Andrea.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
1394 Budapest, 62. Pf. 357 (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411).
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7
7

2
0

6
0

5
3

9
0

0
4

9
1

0
0

1
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 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.

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