
JOGSZABÁLYOK

2010. évi LXXXV. törvény
a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények
vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról

szóló 1996. évi XLV. törvény módosításáról*

1. §

A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények ve-
zetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.) 1. § (3) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) E törvény rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni
kell a katonai szakképzésben részt vevõ tényleges állomá-

nyú hallgatókra is. A katonai szakképzésben részt vevõ
tényleges állományú hallgató gyakorlási célú szolgálatot
teljesíthet, valamint honvédelemrõl és a Magyar Honvéd-
ségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
70. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatok
ellátására a Melléklet V. pontja szerinti díjazással kiren-
delhetõ.”

2. §

(1) A Hft. 25. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A honvédtiszti alapképzésben részt vevõ ösztöndí-
jas hallgató a beiratkozást követõen egy félév idõtartam-
ban katonai alapfelkészítésen veszt részt, amelynek sike-
res teljesítése a felsõfokú alapképzésben való részvétel fel-
tétele. A honvédtiszti alapképzésben részt vevõ ösztöndí-
jas hallgató a tanulmányi feladatok elvégzésének veszé-
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lyeztetése nélkül a 28. § c) pontja szerinti szolgálati fel-
adat, valamint a Hvt. 70. § (1) bekezdés h) pontjában meg-
határozott feladatok, továbbá megelõzõ védelmi helyzet-
ben és rendkívüli állapot idején szolgálati feladat ellátásá-
ra igénybe vehetõ. A Hvt. 70. § (1) bekezdés h) pontjában
meghatározott igénybevételt a rektor a honvédelemért
felelõs miniszter arra vonatkozó egyedi döntése alapján
határozatban rendeli el.”

(2) A Hft. 25. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A rendvédelmi felsõoktatási intézményben tanuló
ösztöndíjas hallgató – az alapképzés, az ügyeleti szolgála-
tok, a szakmai gyakorlat idõtartama, katasztrófa megelõ-
zése és következményeinek elhárítása, valamint a szük-
ségállapot és rendkívüli állapot kivételével – szolgálati
feladat ellátására nem vehetõ igénybe. A szakmai gyakor-
lat teljesítése során az ösztöndíjas hallgató önálló hatósági
jogkör gyakorlása nélkül, felügyelet mellett, a fegyveres
szerv tevékenységére vonatkozó eljárási szabályok szerint
köteles a fegyveres szerv szolgálati feladatainak végrehaj-
tásában közremûködni, jogosult bármely cselekménynél
jelen lenni, intézkedésben részt venni, részfeladatokat
önállóan végrehajtani.”

(3) A Hft. 25. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:

„(6) A (3) és az (5) bekezdés alapján katasztrófavédelmi
feladatok ellátásában részt vevõ ösztöndíjas hallgató ré-
szére a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott
módon biztosítani kell a vizsgakötelezettség utólagos
teljesítésének lehetõségét.”

3. §

A Hft. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29. § A katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas

hallgatójának jogaira és kötelezettségeire a katonai alap-
felkészítés, a szakmai gyakorlat és a Hvt. 70. § (1) bekez-
dés h) pontjában meghatározott feladatok ideje alatt az ál-
tala ellátott beosztásnak a Hjt. szerinti szabályai az irány-
adóak azzal, hogy a hallgató fenyítési és elismerési jogkört
nem gyakorolhat, illetményre és egyéb járandóságokra pe-
dig e törvény szabályai alapján jogosult. Az ösztöndíjas
hallgató a katonai alapfelkészítés idõszakára is jogosult
diákigazolvány igénylésére.”

4. §

A Hft. 30. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hall-
gatójának fegyelmi felelõsségét elsõ fokon az intézményi
szabályzatban meghatározott vezetõ bírálja el a Hjt.-ben
rögzített eljárási szabályok szerint.

(2) A katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hall-
gatói esetén az Ftv. 70. § (2) bekezdésének d) pontja nem
alkalmazható. Az Ftv. 70. § (2) bekezdés c) pontja esetén
fegyelmi büntetésként az alapilletmény csökkenthetõ
legfeljebb öt hónapra 10–50%-kal.”

5. §

A Hft. 31. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszony az (1) be-
kezdés b)–d) pontja alapján szûnt meg, a hallgató tanulmá-
nyait azon a szakon, amelyre felvételt nyert, polgári hall-
gatóként államilag támogatott képzésben folytathatja, fel-
téve, hogy az adott szakon folyik civil képzés. Ennek hiá-
nyában a hallgatói jogviszonyát meg kell szüntetni. A hall-
gató más szakra akkor helyezhetõ át, ha az ösztöndíjszer-
zõdése nem a hallgató érdekkörében felmerült ok miatt
szûnt meg.”

6. §

(1) A Hft. 41/A. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(7) Ha az ösztöndíjas hallgató a 25. § (4) bekezdés
alapján külföldön teljesít szolgálatot hazai illetményén fe-
lül devizaellátmányra, külföldi napidíjra és költségtéríté-
sekre a külön jogszabályban meghatározott módon jogo-
sult. A pályázati forrásból finanszírozott külföldi tanulmá-
nyok esetén az ösztöndíjas hallgató a hazai illetményére
jogosult.”

(2) A Hft. 41/A. §-a a következõ (8) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(8) A Hvt. 70. § (1) bekezdésének h) pontjában megha-
tározott feladatok ellátásáért a honvédtiszti alapképzésben
részt vevõ ösztöndíjas hallgatót a Melléklet V. pontja sze-
rinti katasztrófavédelmi pótlék illeti meg.”

7. §

A Hft. a következõ 45/A. §-sal egészül ki:
„45/A. § A katasztrófa megelõzése és következményei-

nek elhárítása érdekében történõ feladatok ellátásáért
az ösztöndíjas hallgatót naponta az illetményalap 5,8%-a
szerinti katasztrófavédelmi pótlék illeti meg.”

8. §

A Hft. Melléklete a következõ V. ponttal egészül ki:
„V. A katasztrófavédelmi pótlék mértéke naponta az il-

letményalap 5,8%-a. Az elszámolás során minden meg-
kezdett naptári nap teljes napnak minõsül.”
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9. §

(1) E törvény a kihirdetését követõ hónap elsõ napján
lép hatályba, és 2010. december 31-én a hatályát veszti.

(2) A Hft.
a) 15. § (2) bekezdés a) pontjában „a honvédelemrõl és

a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a to-
vábbiakban: Hvt.)” szövegrész helyébe „a Hvt.” szöveg,

b) 41/A. § (2) bekezdésében a „(3)–(5) bekezdés” szö-
vegrész helyébe a „(3)–(5) bekezdés, illetve a (8) bekez-
dés” szöveg

lép.

Dr. Schmitt Pál s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke

A nemzeti erõforrás miniszter 5/2010. (VIII. 18.)
NEFMI rendelete

a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti
lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének

részletes szabályairól

A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés d), f) és m) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, vala-
mint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában
a) beruházás: bármely földmunkával együtt járó építési,

tereprendezési munka, továbbá bányászati tevékenységre,
intézkedési terv kivitelezésére, létesítmény meg-
valósítására, üzembe helyezésére irányuló engedélyköte-
les tevékenység;

b) beruházó: beruházási, fejlesztési, bontási, helyreállí-
tási vagy felújítási terv engedélyezését kérelmezõ vagy
végzõ természetes vagy jogi személy, illetve jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság;

c) érintett területi múzeum: az a megyei múzeumi szer-
vezethez nem tartozó, régészeti gyûjtõkörrel rendelkezõ
területi múzeum, amelynek mûködési engedélyében meg-
határozott gyûjtõterületét a régészeti feltárás érinti;

d) nagyberuházás: a Kormány által rendeletben nem-
zetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyil-
vánított beruházás, vagy a Tisza-völgy árvízi biztonságá-
nak növelését, valamint az érintett térség terület- és vidék-
fejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv tovább-
fejlesztése) közérdekûségérõl és megvalósításáról szóló
2004. évi LXVII. törvény hatálya alá tartozó beruházás,

vagy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. koordinátor
szervei által kezelt egyéb beruházás;

e) régészeti leletek elsõdleges feldolgozása: olyan mér-
tékû feldolgozás, amely a leletek egyedi azonosítását, ál-
lagmegóvását, biztonságos tárolását, gyûjteményi alap-
nyilvántartásba vételét és tudományos-szakmai hozzáféré-
sét biztosítja;

f) régészeti leletek befogadása: a régészeti feltárás so-
rán elõkerült régészeti leletanyag muzeális intézmény
gyûjteményében történõ végleges elhelyezése;

g) területátadás: a régészeti feltárást követõen a mun-
katerület kivitelezési tevékenységre állapotrögzítõ jegyzõ-
könyvvel történõ átadása a beruházónak;

h) területátvétel: a régészeti feltárást megelõzõen
a földmunkával járó változtatással érintett munkaterület-
nek régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban, álla-
potrögzítõ jegyzõkönyvvel történõ átvétele a beruházótól;

i) történeti városmag: a mai városok területén található,
az eredeti, történelmi városszerkezetet tükrözõ, maradan-
dó emlékeket nagy mélységben és több rétegben megõrzõ,
a település több évezredes múltját és folyamatosságát mu-
tató jól lehatárolható, nagyobb összefüggõ terület;

j) a feltárás jellege: kutatási program keretében végzett
régészeti feltárás (tervásatás) vagy beruházáshoz kapcso-
lódó megelõzõ feltárás.

Általános rendelkezések

2. §

(1) A régészeti feltárást csak szakirányú mesterfokozat-
tal és szakképzettséggel rendelkezõ régész vagy a régészet
tárgyban doktori fokozatot szerzett személy vezetheti, aki
a feltárást végzõ intézménnyel munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll.

(2) A régészeti feltárás vezetõjének – a mentõ feltárás
kivételével – a feltárási engedély iránti kérelemben megje-
lölt feladat ellátáshoz szükséges speciális szakirányú is-
meretekkel és megfelelõ feltárási gyakorlattal kell rendel-
keznie. Megfelelõ feltárási gyakorlatnak minõsül az adott
korszak kutatására irányuló feltárások vezetõjeként, vagy
a feltárási engedélyben feltüntetett munkatársaként,
a szakirányú mesterfokozat és szakképzettség megszerzé-
sét követõen szerzett legalább 3 éves gyakorlat.

3. §

(1) A feltárási engedély iránti kérelmet a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatalhoz (a továbbiakban: hatóság)
kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a feltárni tervezett ingatlanok azonosítására alkalmas

és a terület helyszínét, pontos kiterjedését egyértelmûen,
valamint értelmezhetõ léptékben ábrázoló térképet,
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b) a régészeti feltárásból adódó munkanemek felsorolá-
sát és a feltárás e munkanemek szerint bontott költségkal-
kulációját, amely tartalmazza a munkanemekhez kapcso-
lódó személyi és járulékos költségeket, továbbá az intéz-
mény mûködési költségének feltárásra esõ hányadát,
amely 15%,

c) a leletanyag befogadására szolgáló intézmény nyilat-
kozatát,

d) a feltárás által érintett ingatlan tekintetében rendel-
kezni jogosult – az ingatlan régészeti célú igénybevételére
vonatkozó – hozzájáruló nyilatkozatát és

e) a speciális, vagy különleges munkavégzési körülmé-
nyek esetén végzendõ kutatás esetén követendõ speciális
eljárásra vonatkozó leírást és indoklást.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti munkanemek külö-
nösen

a) a kézi földmunka,
b) a gépi földmunka,
c) a geodézia és térinformatika,
d) a leletek elsõdleges nyilvántartásba vétele,
e) a régészeti utómunka (különösen dokumentáció, res-

taurálás, tudományos feldolgozás), valamint
f) a régészeti leletek muzeális intézménybe történõ be-

fogadása (különösen gyûjteményi nyilvántartásba vétel,
ideiglenes és végleges raktári elhelyezés, megõrzés, be-
mutatás).

4. §

(1) Feltárási engedély nélkül végezhetõ – a fémkeresõ
mûszer használatának kivételével – a lelõhely állapotában
maradandó változással nem járó mûszeres lelõhely-felde-
rítés, a régészeti megfigyelés és a terepbejárás.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt tevékenységet, annak
megkezdése elõtt legalább 10 munkanappal be kell jelen-
teni a hatóságnak.

(3) A bejelentés alapján végzett régészeti feltárásra
egyebekben a régészeti feltárásra vonatkozó rendelkezése-
ket kell megfelelõen alkalmazni.

5. §

(1) A feltárási engedély tartalmazza:
a) a feltárásba bevont intézmény nevét, címét,
b) a feltárás vezetõjének nevét,
c) a terület azonosításra alkalmas megjelölését, a feltá-

rás pontos helyét,
d) a feltárás jellegét és a kulturális örökség védelmérõl

szóló 2001. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kötv.).
7. § 6., 7., 12., 15., 18., 21. és 25. pontjaiban foglalt mód-
ját, várható idõtartamát,

e) a leletanyagot befogadó muzeális intézmény nevét,
székhelyének címét és

f) a feltárásra vonatkozó szakmai és jogszabályi köve-
telményeket, feltételeket.

(2) Az engedély a határozat jogerõre emelkedésétõl szá-
mított 1 éves idõtartamban jogosít feltárás végzésére, és
nagyberuházás esetén egy évvel meghosszabbítható.

(3) A feltárás vezetõjének az egyes feltárási munkafo-
lyamatok elvégzésében történõ akadályoztatása esetén
az engedélyes köteles a helyettesítésrõl, a 2. §-ában foglal-
taknak megfelelõen gondoskodni.

(4) A hatóság a jogerõs engedélyt megküldi a Magyar
Nemzeti Múzeumnak is.

(5) Az engedélyben meghatározottaktól eltérni csak
a hatóság engedélyével lehet. A hatóság az eltérés engedé-
lyezése során az eltérés tárgya által indokolt körben foly-
tatja le az eljárást.

6. §

(1) A hatóság az engedély kiadását megtagadja, ha
a) a tervezett régészeti feltárás e rendeletben és

a Kötv.-ben foglalt, illetve szakmai feltételei nem biztosí-
tottak, vagy

b) a feltárás vezetõje a feltárásokra vonatkozó elõíráso-
kat korábban súlyosan vagy ismételten megszegte.

(2) E § alkalmazásában szakmai feltételnek minõsül
a feltárás pénzügyi és személyi hátterének feladatarányos
biztosítása, valamint idõbeli végrehajthatósága.

7. §

Az engedélyes a feltárás vezetõje útján köteles
a) feltárás megkezdését a hatóság illetékes területi szer-

vének és – amennyiben a feltárást egyéb feltárási jogosult-
sággal rendelkezõ intézmény végzi – a területileg illetékes
megyei múzeumnak (a fõvárosban a Budapesti Történeti
Múzeum, a továbbiakban együtt: illetékes múzeum) beje-
lenteni, a régészeti munkavégzésre alkalmas munkaterüle-
tet átvenni, a feltárási munkálatokat a tudományos, mûsza-
ki és gazdaságossági követelményeknek megfelelõen
a legnagyobb gondossággal és az engedélyben rögzített
feltételek betartásával irányítani,

b) a feltárási naplót naprakészen, a munkálatokkal egy
idõben vezetni, munkaidõben a helyszínen õrizni,

c) a feltárási naplót úgy vezetni, hogy annak alapján
a feltárás célkitûzései, addigi menete és eredményei követ-
hetõk legyenek,

d) a korszerû szakmai követelményeknek megfelelõ do-
kumentációt készíteni,

e) a munkaterületet átadni,
f) a feltárt régészeti örökség õrzésérõl, állagának ideig-

lenes megóvásáról és elsõdleges feldolgozásáról, valamint
a feltárás eredményének tudományos feldolgozásáról gon-
doskodni,
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g) a feltárási munkálatok szünetelése esetén a feltárt ré-
szek ideiglenes állagmegóvásáról, biztonságáról, befeje-
zésük után pedig az ingatlan korábbi használatának megfe-
lelõ állapotot helyreállító tereprendezési munkák elvégzé-
sérõl gondoskodni,

h) a feltárás leletanyagának restaurálásában közremû-
ködni,

i) a leletek elsõdleges nyilvántartásba vételét elvégezni
és gyûjteményi alapleltárba vételében közremûködni.

8. §

A régészeti feltárásokat a hatóság a helyszínen ellen-
õrizheti, az ellenõrzés tényét és tapasztalatait, valamint
a szükséges intézkedéseket a feltárási naplóba be kell
jegyezni.

9. §

(1) Minden feltárásról jelentést kell készíteni, amely
„Lelõhely-bejelentõ adatlap”-ból, szöveges ismertetésbõl
és helyszínrajzból áll.

(2) Az adatlapot minden lelõhelyrõl külön kell kitölteni.
(3) A szöveges ismertetés tartalmazza:
a) engedélyhez kötött feltárás esetén a feltárási enge-

dély számát vagy az arra történõ utalást, hogy a feltárás
nem tartozik az engedélyezési körbe,

b) a lelõhely nyilvántartási azonosítóját,
c) a feltárás menetét,
d) a feltárt terület nagyságát,
e) a leletek elhelyezését,
f) a lelõhely feltárás utáni állapotáról szóló adatokat,
g) az alkalmazott módszereket,
h) az elõkerült leletek összefoglaló ismertetését és a fel-

dolgozástól várható tudományos eredményeket.
(4) A feltárás vezetõje a jelentésben javaslatot tehet

a feltárás folytatására, illetve a feltárt terület védetté nyil-
vánítására vagy a védettség feloldására.

(5) A jelentés egy példányát abban az intézményben
kell elhelyezni, amelyik a feltárási engedélyt kapta. A je-
lentés további egy-egy példányát a feltárás befejezését kö-
vetõ 22 munkanapon belül meg kell küldeni a hatóság ille-
tékes területi szervének, a Magyar Nemzeti Múzeumnak,
valamint – amennyiben a feltárást egyéb feltárási jogosult-
sággal rendelkezõ intézmény végezte – az illetékes múze-
umnak.

10. §

(1) Minden feltárásról magyar nyelvû, a legkisebb bon-
tási egységeken (jelenség, réteg) alapuló dokumentációt
kell készíteni.

(2) A dokumentáció tartalmazza:

a) a feltárási naplót,
b) a bontási egységekre vonatkozó adatlapokat,
c) a munkálatok során készült valamennyi feljegyzést,
d) a feltárt régészeti jelenségeket és azok környezetét

megörökítõ fényképet, méretarányos helyszín-, alap- és
metszetrajzot, koordinátás térképet, valamint mindezek
listáit, továbbá

e) bármilyen technikával rögzített minden adatot és a le-
letanyag elsõdleges feldolgozásáról szóló beszámolót.

(3) A feltárási naplóban rögzíteni kell a területátvétel és
a területátadás tényét.

(4) A feltárási napló napi bejegyzése két részbõl áll.
Az elsõ rész az idõpontot, a munkások létszámát, a feltárás
menetét befolyásoló körülményeket, a második rész
a szakmai megfigyeléseket, feljegyzéseket tartalmazza.

(5) A dokumentáció eredeti példányát abban az intéz-
ményben kell elhelyezni, amelyik a feltárási engedélyt
kapta. További egy-egy – papír alapú – másolati példányát
a feltárás befejezésétõl számított egy éven belül meg kell
küldeni a hatóság illetékes területi szervének, a Magyar
Nemzeti Múzeumnak, valamint – amennyiben a feltárást
egyéb feltárási jogosultsággal rendelkezõ intézmény vé-
gezte – az illetékes múzeumnak. Amennyiben a feltáró in-
tézmény nem azonos a leletanyagot befogadó muzeális in-
tézménnyel, úgy egy további példányt a leletbefogadási el-
járás keretében a feltárást végzõ intézmény átad a befoga-
dó muzeális intézménynek. Amennyiben a feltárási enge-
délyhez a természetvédelmi hatóság engedélye is szüksé-
ges, akkor a dokumentációt az illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõségnek is meg kell
küldeni.

(6) Amennyiben az engedélyes dokumentációs kötele-
zettségét határidõre nem teljesítette, a hatóság kötelezi an-
nak teljesítésére.

11. §

(1) Amennyiben a feltárás során eredeti összefüggései-
ben megmaradt régészeti emlékek kerülnek elõ, errõl a fel-
tárás vezetõje az engedélyes útján 5 munkanapon belül
írásban bejelentést tesz a hatóságnak.

(2) Az (1) bekezdés szerint bejelentett régészeti emlé-
kek kezelésérõl, helyszíni megtartásáról és a szükséges ál-
lagmegõrzõ intézkedésekrõl a bejelentés kézhezvételétõl
számított 10 munkanapon belül a hatóság határozatban
dönt.

(3) Ha a helyszínen megõrzendõ régészeti emlékek
megelõzõ feltárás során kerültek elõ, ezekre a beruházás
során a mûszaki tervezésnek, illetve kivitelezésnek tekin-
tettel kell lennie. Ebben az esetben az engedélyes a feltáró
intézmény és a feltárás felelõs vezetõje útján köteles leg-
késõbb a feltárás terepi munkáinak befejezését követõ
22 munkanapon belül adatot szolgáltatni a beruházónak és
a hatóságnak. Az adatszolgáltatás során a rajzi dokumen-
táción egyértelmûen fel kell tüntetni a bontható és a hely-

28. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2725



színen – eredeti helyükön – megõrzendõ régészeti
emlékeket.

12. §

(1) A feltárás befejezése után a régészeti leletek õrzésé-
rõl, állagmegóvásáról – azok végleges muzeális intézmé-
nyi elhelyezéséig – az engedélyes köteles gondoskodni.
A feltárás eredményeként elõkerült régészeti leleteket
az engedélyben megjelölt muzeális intézményben kell
véglegesen elhelyezni.

(2) Régészeti leletet csak mûködési engedélyében meg-
határozott régészeti gyûjtõkörrel és gyûjtõterületi jogo-
sultsággal rendelkezõ muzeális intézmény fogadhat be
véglegesen saját gyûjteményébe.

(3) Amennyiben a feltárást nem a (2) bekezdés szerinti
muzeális intézmény végezte, a feltárások anyaga a teljes
tudományos feldolgozásig, legfeljebb azonban a feltárás
befejezésétõl számított öt évig az engedélyes õrzésében
maradhat. Ezt követõen az engedélyes a restaurált és tudo-
mányosan feldolgozott leletanyagot – alapleltárba vételre
elõkészítve – köteles átadni a feltárási engedélyben a lelet-
anyag befogadójaként megjelölt muzeális intézménynek.

(4) A leletanyag befogadásáért a befogadó muzeális in-
tézményt illeti meg a leletelhelyezés költségeinek ellenér-
téke, amelynek összege a feltárási költségvetés nettó ke-
retösszegének 10%-a.

13. §

(1) A feltárási engedély iránti kérelem formanyomtatvá-
nyának adattartalmát e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A leletanyag befogadására szolgáló intézmény nyi-
latkozata formanyomtatvány adattartalmát e rendelet 2.
melléklete tartalmazza.

(3) Az engedélyhez nem kötött feltárási tevékenység be-
jelentésére szolgáló formanyomtatvány adattartalmát
e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A feltárás megkezdésének bejelentésére szolgáló
formanyomtatvány adattartalmát e rendelet 4. melléklete
tartalmazza.

(5) A lelõhely-bejelentõ adatlap formanyomtatvány
adattartalmát e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) A formanyomtatványokat a hatóság rendszeresíti és
honlapján közzéteszi.

A megelõzõ feltárásra vonatkozó eltérõ szabályok

14. §

A Magyar Nemzeti Múzeum a feltárási jogosultsággal
rendelkezõ intézményekkel és szakmai szervezetekkel
egyeztetve, a miniszter egyetértésével megállapítja, és

minden év február 10-ig a honlapján nyilvánosságra
hozza:

a) az elõzetes dokumentáció elkészítésére, a régészeti
feltárás folytatására és dokumentációjának készítésére,
az elsõdleges leletfeldolgozásra, a leletanyag befogadásá-
ra, feldolgozására vonatkozó szakmai irányelveket,

b) a régészeti feltárással, a leletek elhelyezésével és
gondozásával kapcsolatos költségek kalkulációja készíté-
sének szempontjait,

c) az olyan, sûrû beépítésû, intenzíven közmûvesített
városi területeken (különösen a történeti városmagokon
belül) folytatott régészeti kutatás, amely a városok intenzí-
ven, több rétegben, nagy mélységben, bonyolult rétegvi-
szonyok között jelentkezõ településszerkezeti elemeire,
az egymásra települt különbözõ régészeti korszakok emlé-
keire irányul, azaz a városi régészeti feltárás vonatkozásá-
ban irányadó speciális irányelveket az a) és b) pontokban
meghatározottak szerinti bontásban,

d) a megelõzõ feltárás elvégzésére jogosult illetékes
múzeum és a beruházó közötti szerzõdésmintára vonatko-
zó javaslatot és

e) az illetékes múzeum és a gyûjtõterületében érintett,
megyei múzeumi szervezethez nem tartozó területi múze-
um (a továbbiakban: területi múzeum) középtávú együtt-
mûködési megállapodásának megkötésére és annak tartal-
mára vonatkozó javaslatát.

15. §

(1) A Kötv. 22. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfe-
lelõen a hatóság régészeti megfigyelést írhat elõ, ha:

a) az érintett terület régészeti érintettségének mértéke
egyéb módon nem tisztázható,

b) a régészeti jelenségek elõfordulása (gyakorisága)
a lelõhelyre vonatkozóan elvégzett elõzetes vizsgálatok
alapján olyan alacsony, hogy a teljes körû megelõzõ feltá-
rás nem indokolt.

(2) A régészeti megfigyelés elõírása keretében a hatóság
meghatározhatja a régészeti jelenségeket fedõ talajrétegek
elengedhetetlenül szükséges mértékû eltávolítását és a lát-
hatóvá váló régészeti jelenségek felszíni dokumentálását.
A beavatkozást a beruházással érintett terület legfeljebb
15%-án végezhetõ el, elsõsorban a lelõhely horizontális
kiterjedésének és jellegének tisztázása érdekében.

(3) A területileg illetékes múzeum és a beruházó a régé-
szeti megfigyelésre vonatkozóan írásbeli szerzõdést köt.

(4) A megfigyelést végzõ régész köteles a munkálatok
során azonosított régészeti lelõhelyek és régészeti jelensé-
gek felszíni nyomait dokumentálni, majd a régészeti meg-
figyelés befejezését követõ 3 munkanapon belül bejelente-
ni a hatóságnak.

(5) Amennyiben a régészeti megfigyelés eredménye fel-
tárást tesz szükségessé, a régészeti megfigyelés befejezé-
sét követõ 22 munkanapon belül a beruházónak nyilatkoz-
nia kell a hatóság felé, hogy megvalósítja-e a beruházást.
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Ennek elmaradása esetén, vagy amennyiben a beruházó
a beruházás megvalósításától eláll, a mentõ feltárásokra
vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. Amennyiben
a beruházásra sor kerül, az érintett lelõhelyrészeket meg-
elõzõ feltárás keretében fel kell tárni.

(6) A hatóság 10 munkanapon belül dönt a további kivi-
telezési munkálatokról, illetõleg a lelõhely feltárásának le-
folytatásáról.

16. §

A megelõzõ feltárás elvégzésére jogosult illetékes mú-
zeum és a beruházó közötti, a megelõzõ feltárás elvégzésé-
re vonatkozó szerzõdést csatolni kell az engedély iránti
kérelemhez.

17. §

(1) Az illetékes múzeum a feltárási engedély iránti kére-
lem benyújtása elõtt az érintett területi múzeum feladatel-
látásba történõ bevonása érdekében írásban megkeresi
az érintett területi múzeumot.

(2) Az érintett területi múzeum a megkereséstõl számí-
tott 5 munkanapon belül írásban nyilatkozik, hogy részt kí-
ván-e venni a feltárási munkában. Amennyiben határidõ-
ben nem nyilatkozik, úgy ezt a részvétel megtagadásának
kell tekinteni.

(3) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell az illeté-
kes múzeum és az érintett területi múzeum közötti együtt-
mûködési megállapodást is.

18. §

Amennyiben a régészeti feltárás olyan ingatlant érint,
amellyel kapcsolatban a kisajátításról szóló 2007. évi
CXXIII. törvény alapján a régészeti feltárás elõmunkálat-
nak minõsül, a feltárási engedély megadásának nem felté-
tele a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatának megléte.
A megelõzõ feltárás kizárólag abban az esetben engedé-
lyezhetõ, ha az nem eredményezi az ingatlan helyreállítha-
tatlan változását. A feltárási engedélyben ebben az esetben
rendelkezni kell arról, hogy hatálybalépésére az elõmun-
kálati engedély jogerõssé válásával kerül sor.

19. §

(1) A feltárási munka a területátvételt követõen kezdhe-
tõ meg. Amennyiben a feltárás beépített ingatlanon vagy
a telekhatáron álló épülettel közvetlenül szomszédos terü-
leten történik, akkor a jegyzõkönyvnek ki kell térnie
a meglévõ épületrészek megõrzésének szempontjaira is.

(2) A feltárás befejezése után az építési helyszín kivite-
lezési tevékenység végzésére való alkalmassá tétele, illet-
ve az ingatlan rendeltetésszerû és biztonságos, az élet- és
balesetvédelmi elõírásoknak megfelelõ használatához
szükséges tereprendezési munkák elvégzése a beruházó
feladata.

(3) Amennyiben a beruházás bármilyen okból meghiú-
sul, vagy szünetelésének idõtartama a feltárás felfüggesz-
tésétõl vagy befejezésétõl számítva meghaladja az egy
évet, akkor a beruházó köteles a feltárt részeknek, illetve
a feltárt jelenségeknek a hatóság által elõírt állagmegóvá-
sáról, illetve az ingatlan korábbi használatának megfelelõ
állapotot helyreállító tereprendezési munkák elvégzésérõl
gondoskodni.

(4) Ha a beruházás vagy a feltárás munkálatainak 22
munkanapot meghaladó szünetelésére a feltárást végzõnek
fel nem róható okból kerül sor, a feltárt részek ideiglenes
állagmegóvásáról, biztonságáról, õrzésérõl a feltárást vég-
zõ intézmény a beruházó költségére köteles gondoskodni.

(5) A feltárási naplóhoz csatolni kell a munkaterületnek
a területátvétel idején meglevõ állapotát rögzítõ jegyzõ-
könyvet, illetve a feltárás befejezése után a területátadás-
ról szóló jegyzõkönyvet. A területátvétel és a területátadás
tényét a feltárási naplóban is rögzíteni kell.

20. §

(1) A megelõzõ feltárásokra egyebekben a régészeti fel-
tárásokra vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkal-
mazni.

(2) A Kötv. 23/A. §-a szerint folytatott régészeti feltárá-
sokra a megelõzõ feltárásokra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

Nagyberuházás esetén folytatott megelõzõ feltárásra
vonatkozó eltérõ szabályok

21. §

(1) A beruházó a megelõzõ feltárásra vonatkozó enge-
dély iránti kérelem benyújtását megelõzõen, a nagyberu-
házás által érintett területen a terület régészeti érintettségé-
nek egyértelmû tisztázása, a régészeti örökségi elemekre
vonatkozó ismeretek (különösen a lelõhely jellegének, ko-
rának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzése és
pontosítása, valamint az ebbõl következõen elvégzendõ
régészeti feladatellátás formájának, idõ- és költségvonza-
tainak meghatározása érdekében, a 4. § (1) bekezdésében
meghatározott régészeti feltárási módok – a régészeti meg-
figyelést kivéve – alkalmazásával elõzetes dokumentációt
köteles készíttetni a régészeti feltárásra jogosulttal.

(2) Az elõzetes dokumentáció elkészítése kiterjed a be-
ruházás által érintett területre vonatkozó kulturális örök-
ségvédelmi és helytörténeti szakirodalmi adatok, múzeu-
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mi, térképi, levéltári adatok, valamint fényképek részle-
tes feldolgozására is.

22. §

(1) A feltárási engedély iránti kérelemhez csatolni kell
a beruházó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a beruházás
nagyberuházásnak minõsül, és az elõzetes dokumentációt.

(2) A hatóság az engedély iránti kérelmet annak beérke-
zésétõl számított 10 munkanapon belül bírálja el.

23. §

A beruházással érintett régészeti lelõhelyeken – a 14. §
esetleges alkalmazása esetén szükség szerint – megelõzõ
feltárást kell végezni és a beruházás további, földmunkával
érintett részein mind az elõkészítõ munkálatok, mind a kivi-
telezés tekintetében régészeti megfigyelést kell biztosítani.

24. §

(1) A Magyar Nemzeti Múzeum a nagyberuházásokhoz
kapcsolódó megelõzõ régészeti feltárások esetében szak-
mai koordinációs, valamint központi adatnyilvántartó és
adatszolgáltató tevékenységet lát el.

(2) Amennyiben valamely nagyberuházás kiterjedése több
illetékes múzeummal való szerzõdéskötést tesz szükségessé,
az eljárás gyorsítása érdekében a Magyar Nemzeti Múzeum
irányítja a szerzõdés kötését elõkészítõ folyamatot.

(3) Egyéb esetekben szakmai koordinációs tevékenysé-
ge keretében a Magyar Nemzeti Múzeum:

a) szakmai információkkal látja el a szerzõdõ feleket,
b) közremûködhet a megelõzõ feltárások szakmai kapa-

citásának biztosításában,
c) részt vehet a tudományos eredmények feldolgozásá-

ban, közzétételében és kiállításokon való bemutatásában,
d) biztosítja a megelõzõ régészeti feltárásokhoz kapcso-

lódó központi kommunikációt.

25. §

A nagyberuházás esetén folytatott megelõzõ feltárások-
ra egyebekben a megelõzõ feltárásokra vonatkozó rendel-
kezéseket kell alkalmazni.

A mentõ feltárásokra vonatkozó rendelkezések

26. §

A mentõ feltárás esetén az általános szabályokat
a 3–8. §-okban, valamint a 14. és 15. §-okban foglaltak ki-
vételével kell alkalmazni.

27. §

(1) A mentõ feltárások elvégzése az illetékes múzeum
feladata, amelynek ellátására az illetékes múzeum éves
költségvetésében kell keretet biztosítani. Az illetékes mú-
zeum a mentõ feltárások költségeihez a hatóságtól támo-
gatást igényelhet.

(2) A Kötv. 24. § (5) bekezdésében megjelölt nyilatko-
zat tartalmazza a régészeti lelõhely, illetve lelet meghatá-
rozását, a lelet megtalálásának helyét, idejét és módját,
szakma szempontból indokolt javaslatot a tevékenység
folytatásának feltételeirõl, illetõleg a munka felfüggeszté-
sérõl és annak várható idõtartamáról.

(3) Az illetékes múzeum a nyilatkozatot megküldi az il-
letékes jegyzõnek és a hatóság illetékes területi szervének.

(4) Az illetékes múzeum a mentõ feltárás megkezdésé-
tõl számított 10 munkanapon belül javaslatot tehet a ható-
ság illetékes területi szervének a terület ideiglenes védetté
nyilvánítására.

(5) Az illetékes múzeum a mentõ feltárás befejezése után
24 órán belül – ha ez a határidõ munkaszüneti napra esik, ak-
kor az azt követõ 24 órán belül – nyilatkozni köteles a tevé-
kenység felfüggesztését kimondó hatóság felé a felfüggesz-
tés feloldására vagy fenntartására vonatkozó javaslatáról.

Bejelentési kötelezettség és anyagi elismerés

28. §

(1) A régészeti feltárás esetén kívül elõkerült régészeti
leletet, illetve lelõhelyet az illetékes múzeum a „Lelõ-
hely-bejelentõ adatlap”-on, 8 munkanapon belül köteles
a hatóság illetékes területi szervének bejelenteni.

(2) Régészeti lelõhely vagy lelet megtalálóját a lelõhely,
illetve a lelet tudományos jelentõségével arányos pénzju-
talom és elismerõ oklevél vagy tárgyi ajándék illeti meg.
Az elismerést a hatóság elnöke adja át.

(3) Nem fizethetõ ki jutalom a megtalálónak, ha a Kötv.
24. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségének nem tett ele-
get. Ilyen esetben a jutalom a bejelentõt illeti.

(4) A nemesfémbõl készült, vagy drágakövet tartalmazó
lelet után kifizetendõ pénzjutalom mértékét a lelet nemes-
fém-, illetve drágakõtartalma napi piaci értékének figye-
lembevételével kell megállapítani.

(5) A jutalom összegét a hatóság állapítja meg.
(6) A lelet elhelyezésérõl a hatóság dönt.

Záró rendelkezések

29. §

(1) E rendelet a kihirdetésének napját követõ napon lép
hatályba.

(2) A rendelet 30. §-a a hatálybalépést követõ napon ha-
tályát veszti.
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30. §

(1) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vo-
natkozó szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM ren-
delet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya a Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tv. 44. § (1) bekezdésé-
nek b) pontjában, illetve (2) és (4) bekezdésében, 63. §
(2)–(3) bekezdésében, 65. §-ában, 67–68. §-ában és
86. §-ában, illetve a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról
szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatáro-
zott eljárásaira terjed ki.”

(2) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) Az Ásatási Bizottság 9 tagú szakmai tanácsadó tes-
tület, amelynek tagjait a kimagasló szakmai tapasztalattal
rendelkezõ szakemberek közül 2 évre a Hivatal elnöke kéri
fel. A testület a régészeti örökséggel kapcsolatos hatósági,
illetve egyéb szakmai döntések elõkészítésében segíti
a Hivatal munkáját.”

(3) Az R. 2. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) A hatóság a régészeti feltárási engedély iránti kérel-
mek véleményezése érdekében összehívja az Ásatási Bi-
zottságot. Az Ásatási Bizottság a véleményezés keretében
megvizsgálja a régészeti feltárások indokoltságát, megelõ-
zõ feltárások esetén véleményezi a beruházó és a feltárás
végzésére jogosult közötti szerzõdést, valamint meghatá-
rozza a munkák szakmai követelményeit, és közremûkö-
dik azok ellenõrzésében.

(7) A hatóság a feltárási engedélyt az Ásatási Bizottság
javaslatát figyelembe véve adja ki.”

31. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
a) a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti

lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésérnek részletes
szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet;

b) a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti
lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésérnek részletes
szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet mó-
dosításáról szóló 21/2007. (III. 26.) OKM rendelet.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet az 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelethez

Feltárási engedély iránti kérelem adattartalma

1. KÖH lelõhely-azonosító száma
2. A feltárást végzõk adatai

2.1. Az engedélyt kérõ intézmény neve, székhelyének
címe

2.2. A feltárásba bevont intézmény(ek) neve, székhe-
lyének címe

2.3. A feltárás vezetõjének neve, beosztása, szakterülete
2.4. A feltárás vezetõjének végzettségét igazoló okirat

megnevezése, száma és kiállítója
3. A feltárás helye (a feltárással érintett terület azonosí-

tására egyértelmûen alkalmas megjelölés értelemszerinti
megadásával)

3.1. Azonosításra alkalmas megjelölés (pl. közigazgatá-
si, földrajzi egység; helység, Budapesten a kerület megne-
vezése is; külterületen földrajzi név, helyrajzi szám; belte-
rületen településrész neve, utca, házszám, MRT-szám)

3.2. Csatolt térkép azonosítási adatai: térképlap száma,
térkép vetülete, térkép méretaránya

3.3. EOV koordináták
3.4. A feltárással érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i)
3.5. A feltárandó terület (kutatási felület) nagysága,

nyomvonal esetén hossza
3.6. Megelõzõ feltárás esetén a beruházással érintett te-

rület nagysága, nyomvonal esetén hossza
4. A feltárás adatai
4.1. A tervezett régészeti feltárás jellege
4.2. A tervezett régészeti feltárás módja
4.3. Megelõzõ feltárás esetén a beruházó megnevezése

(neve, székhelyének címe, képviselõje), illetve milyen be-
ruházáshoz kapcsolódik a feltárás

4.4. Tervásatás esetén a kutatási program rövid leírása,
tudományos indoklása, a feltárás költségeinek tervezett
forrása

5. A feltárás tárgya
5.1. A feltárandó régészeti jelenségek jellege
5.2. A feltárandó régészeti jelenségek kora
5.3. A feltárás elõzményei
5.4. Javaslat a leletanyag ideiglenes elhelyezésére
5.5. A feltárás tervezett kezdete, várható idõtartama,

ütemezése
6. Mellékletek
6.1. A feltárni tervezett ingatlanok azonosítására alkal-

mas és a terület helyszínét, pontos kiterjedését egyértelmû-
en, valamint értelmezhetõ léptékben ábrázoló térkép

6.2. A régészeti feltárásból adódó munkanemek felsoro-
lása és a feltárás munkanemek szerint bontott költségkal-
kulációja, amely tartalmazza a munkanemekhez kapcsoló-
dó személyi és járulékos költségeket, továbbá az intéz-
mény mûködési költségének feltárásra esõ hányadát

6.3. A leletanyag befogadására szolgáló intézmény nyi-
latkozata

6.4. A feltárás által érintett ingatlan tekintetében rendel-
kezni jogosult – az ingatlan régészeti célú igénybevételére
vonatkozó – hozzájáruló nyilatkozata

6.5. A speciális, vagy különleges munkavégzési körül-
mények esetén végzendõ kutatás esetén követendõ speciá-
lis eljárásra vonatkozó leírás és indoklás

6.6. Megelõzõ feltárás esetén a megelõzõ feltárás elvég-
zésére jogosult illetékes múzeum és a beruházó közötti,
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a megelõzõ feltárás elvégzésére vonatkozó szerzõdés egy
eredeti példánya

6.7. Az illetékes múzeum és a területi múzeum közötti
együttmûködési megállapodás

6.8. Nagyberuházás esetén a beruházó arra vonatkozó
nyilatkozata, hogy a beruházás nagyberuházásnak minõsül

6.9. Nagyberuházás esetén az elõzetes dokumentáció
7. Nyilatkozatok
7.1. A feltárást végzõ intézmény vezetõjének nyilatko-

zata arról, hogy a feltárás vezetõje az intézményükkel
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll

7.2. Illetékmentességrõl szóló nyilatkozat

2. melléklet az 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelethez

A leletanyag befogadására jogosult muzeális
intézmény nyilatkozatának adattartalma

1. A muzeális intézmény neve, székhelyének címe
2. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal lelõhely-azonosí-

tó száma
3. A feltárás helye
4. Az engedélyt kérõ intézmény neve
5. A leletanyag átvételének tervezett idõpontja
6. Múzeumi szakmai leltárba vétel elkészítésének határ-

ideje
7. Raktárban történõ végleges elhelyezés befejezésének

határideje
8. A tudományos feldolgozásról szóló kézirat lezárásá-

nak határideje és közzététele
9. Ismeretterjesztõ rendezvények és kiállítások idõ-

pontja
10. Ismeretterjesztõ kiadványok közzétételének határ-

ideje

3. melléklet az 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelethez

Engedélyhez nem kötött feltárási tevékenység
bejelentésének adattartalma

1. KÖH lelõhely-azonosító száma
2. A feltárást végzõk adatai
2.1. A bejelentõ intézmény neve, székhelyének címe
2.2. A feltárás vezetõjének neve, beosztása, szakterülete
3.1. Azonosításra alkalmas megjelölés (pl. közigazgatá-

si, földrajzi egység; helység, Budapesten a kerület megne-
vezése is; külterületen földrajzi név, helyrajzi szám; belte-
rületen településrész neve, utca, házszám, MRT-szám)

3.2. Csatolt térkép azonosítási adatai: térképlap száma,
térkép vetülete, térkép méretaránya

3.3. EOV koordináták
3.4. A feltárással érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i)

3.5. A feltárandó terület (kutatási felület) nagysága,
nyomvonal esetén hossza

4. A feltárás adatai
4.1. A tervezett régészeti feltárás módja
5. A feltárás tárgya
5.1. A feltárandó régészeti jelenségek jellege
5.2. A feltárandó régészeti jelenségek kora
5.3. A feltárás elõzményei
5.4. Javaslat a leletanyag ideiglenes elhelyezésére
5.5. A feltárás tervezett kezdete, várható idõtartama,

ütemezése
5.6. A feltárás költségei és azok forrása
5.7. Régészeti megfigyelés esetén a beruházó megneve-

zése (neve, székhelyének címe, képviselõje), illetve mi-
lyen beruházáshoz kapcsolódik a feltárás

4. melléklet az 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelethez

Feltárási munka megkezdésérõl szóló bejelentés

1. Bejelentõ neve
2. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal feltárást engedé-

lyezõ határozatának száma
3. Feltárási munkák lelõhelye
4. Bejelentés megkezdésének pontos idõpontja (év, hó,

nap)
5. Feltárás vezetõjének neve

5. melléklet az 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelethez

Lelõhely-bejelentõ adatlap adattartalma

1. A lelõhely megjelölése
1.1. Megye, város, település neve, kerület, utca, házszám
1.2. Nyilvántartási azonosító száma
2. A lelõhely neve(i)
3. A lelõhely pontos helye
3.1. A mellékelt térkép(vetület) fajtája
3.2. A térképlap száma
3.3. Helyrajzi szám(ok)
3.4. Földrajzi leírás
3.5. A helymeghatározás pontossága
4. A lelõhelyen talált régészeti jelenségek adatai (jelle-

ge, kora)
5. A lelõhely állapota
6. A lelõhely veszélyeztetettsége
7. A lelõhely ismertsége
8. A lelõhelyen végzett tevékenység
9. A leleteket fogadó múzeum
10. A bejelentõ természetes személyazonosító adatai
11. Megjegyzés
12. A bejelentés kelte
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HATÁROZAT

A nemzeti erõforrás miniszter 1/2010. (VIII. 13.)
NEFMI határozata

a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat
beolvadással történõ megszüntetésérõl

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény alapján – az államháztartásért
felelõs miniszterrel egyetértésben – a következõk szerint
rendelkezem:

1. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2010. jú-
lius 31-én a Magyar Nemzeti Múzeumba történõ beolva-
dással megszüntetésre kerül.

2. A Magyar Nemzeti Múzeum a 2010. július 31-én
megszûnõ Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat álta-
lános jogutódja, annak valamennyi joga és kötelezettsége
– ideértve a vagyona feletti jogokat és kötelezettségeket,
valamint az elõirányzatai feletti rendelkezési jogosultsá-
got is –, továbbá valamennyi közfeladata jövõbeni ellátása
tekintetében.

3. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat vezetõje,
továbbá kötelezettségvállalásra jogosult alkalmazottja a
jelen határozat hatálybalépését követõen az intézmény
elõirányzatai terhére szerzõdés vagy megállapodás meg-
kötésérõl, foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésé-
rõl, megszüntetésérõl, illetve más, pénzben kifejezhetõ
szolgáltatás teljesítésére irányuló kötelezettségvállalásá-
ról szóló új jognyilatkozatot nem tehet. A gazdasági ese-
ményenként százezer forintot el nem érõ, az üzemszerû
mûködéshez elengedhetetlenül szükséges kifizetésekre
vonatkozó kötelezettségek azonban a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium kultúrpolitikáért felelõs helyettes államtit-
kárának elõzetes engedélyével vállalhatóak.

4. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat vezetõje,
továbbá kötelezettségvállalásra jogosult alkalmazottja a
jelen határozat hatálybalépését megelõzõen vállalt kötele-
zettség teljesítésével – így különösen szerzõdésen és fog-
lalkoztatási jogviszonyon alapuló kifizetések teljesítésé-
vel, beszámoló vagy teljesítés elfogadásával – összefüggõ
jognyilatkozatot a Nemzeti Erõforrás Minisztérium kultúr-
politikáért felelõs helyettes államtitkárának elõzetes enge-
délyével tehet.

5. Elrendelem a jelen határozat szerinti intézkedésnek
megfelelõen a törzskönyvi nyilvántartásba vételhez az át-
alakító okirat kiadásával egyidejûleg a Magyar Nemzeti
Múzeum feladatbõvülésébõl adódóan alapító okiratának
egységes szerkezetbe foglalását.

6. Jelen határozat a kiadás napján lép hatályba, hatály-
balépésével egyidejûleg hatályát veszti az oktatási és kul-
turális miniszter irányítása alatt mûködõ költségvetési
szervek besorolásáról szóló 2/2010. (III. 17.) OKM határo-
zat 4. §-a.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KÖZLEMÉNYEK

Átalakító okirat
a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat

beolvadással történõ megszüntetésérõl

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 10.
§-ának (1) bekezdése és 11. §-ának (2) bekezdése alapján –
az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – a
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat a Magyar Nem-
zeti Múzeumba történõ beolvadással megszüntetésre kerül
2010. július 31-én.

1. A beolvadó, megszûnõ költségvetési szerv:
1.1. Neve: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat
1.2. Rövidített neve: K.Ö.SZ.
1.3. Székhelye: 1036 Budapest, Dugovics Titusz tér

13–17.
1.4. Létrehozásáról rendelkezõ jogszabály (határozat):

a 6/1992 (III. 21.) KTM rendelet, 21/2007. (III. 26.) OKM
rendelettel módosított 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet

1.5. Jogszabályban meghatározott közfeladat: örökség-
védelmi-mûemlékvédelmi tevékenységek ellátása különö-
sen a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV.
törvény, valamint a régészeti lelõhelyek feltárásának, illet-
ve a régészeti lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismeré-
sének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X.18.)
NKÖM rendelet alapján

1.6. Mûködési köre: országos
1.7. Irányító szerve: az Oktatási és Kulturális Miniszté-

rium – a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsoro-
lásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés ha)
pontja szerinti – jogutódja, a Nemzeti Erõforrás Miniszté-
rium (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.)

1.8. Besorolása tevékenység jellege alapján: közszol-
gáltató

1.9. Közszolgáltató szerv fajtája szerint: közintézmény
1.10. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint:

önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv
1.11. Megszûnésének idõpontja: 2010. július 31.

2. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövõ-
beni ellátása: közfeladatait a jogutód Magyar Nemzeti
Múzeum látja el 2010. augusztus 1-jétõl.
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3. Megszüntetõ határozat: 1/2010. (VIII. 13.) NEFMI
határozat

4. Átalakítás oka: az alapító jogkörében hozott ez irányú
döntése [2008. évi CV. tv. 10. § (1) bekezdése]

5. Az átvevõ, jogutód költségvetési szerv:
5.1. Neve: Magyar Nemzeti Múzeum
5.2. Székhelye: 1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.

6. A jogutódlás rendje:
6.1. A Magyar Nemzeti Múzeum a Kulturális Örökség-

védelmi Szakszolgálat általános jogutódjaként mûködik a
beolvadást követõen.

6.2. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat va-
gyona feletti jogok és kötelezettségek tekintetében a jog-
utód a Kt. 13. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar
Nemzeti Múzeum.

6.3. A megszüntetésre kerülõ Kulturális Örökségvédel-
mi Szakszolgálat költségvetési elõirányzatai feletti rendel-
kezési jog a jogutódhoz kerül, amelyeket az Ámr. 55. §-a
(1) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetés
Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezetének 4. Egyéb kul-
turális intézmények címérõl – a fejezetet irányító szerv ha-
táskörében – a megszüntetés napjával történõ átcsoporto-
sítás után ugyanezen fejezet 11. Közgyûjtemények címe
foglal magában.

6.4. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat szer-
zõdései, jogosultságai és kötelezettségei, jogi eljárásai, va-
lamint a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény szerint ki-
mutatott kötelezettségei és követelései – beleértve a folya-
matban lévõ valamennyi ügyben keletkezett jogokat és kö-
telezettségeket (ideértve a pereket és pályázatokat) – te-
kintetében a Magyar Nemzeti Múzeum lép a megszünte-
tésre kerülõ Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat he-
lyébe.

6.5. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat meg-
szüntetésekor fennálló valamennyi elismert vagy nem vi-
tatott pénz- vagy pénzben kifejezett tartozásai egyaránt a
Magyar Nemzeti Múzeumot terhelik.

6.6. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat sze-
mélyi állományát a megszûnést követõen a Magyar Nem-
zeti Múzeum foglalkoztatja tovább. A Kulturális Örökség-
védelmi Szakszolgálat a Magyar Nemzeti Múzeumba
szervezeti egységként történõ beolvadásakor a Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendel-
kezései szerint a munkáltatói jogutódlás szabályainak
megfelelõen kerülnek végrehajtásra a foglalkoztatással
kapcsolatos munkáltatói intézkedések.

6.7. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat az
elõirányzatai terhére szerzõdés vagy megállapodás meg-
kötésérõl, foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésé-
rõl, megszüntetésérõl, illetve más, pénzben kifejezhetõ
szolgáltatás teljesítésére irányuló kötelezettségvállalásá-
ról szóló új jognyilatkozatot nem tehet. A gazdasági ese-
ményenként százezer forintot el nem érõ, az üzemszerû

mûködéshez elengedhetetlenül szükséges kifizetésekre
vonatkozó kötelezettségek a Nemzeti Erõforrás Miniszté-
rium kultúrpolitikáért felelõs helyettes államtitkárának
elõzetes engedélyével vállalhatóak.

6.8. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat a je-
len okirat kiadását megelõzõen vállalt kötelezettség telje-
sítésével – így különösen szerzõdésen és foglalkoztatási
jogviszonyon alapuló kifizetések teljesítésével, beszámoló
vagy teljesítés elfogadásával – összefüggõ jognyilatkoza-
tot a Nemzeti Erõforrás Minisztérium kultúrpolitikáért fe-
lelõs helyettes államtitkárának elõzetes engedélyével te-
het.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Magyar Nemzeti Múzeum alapító okiratának
egységes szerkezetbe foglalt szövege

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.)
2. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel a 3. § (2) bekezdésében és a 9. §-ában foglal-
takra, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletre (a továbbiakban:
Ámr.), továbbá a muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi
CXL. törvény alapján, az 1802-ben gróf Széchényi Ferenc
felajánlása nyomán létrejött Magyar Nemzeti Múzeum
központi költségvetési szerv alapító okiratát – az állam-
háztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben –
módosítom és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az
alábbiak szerint állapítom meg:

I.

Általános rendelkezések

1. A költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Nemzeti Múzeum
1.2. hivatalos neve: Magyar Nemzeti Múzeum
1.3. rövidített neve: MNM
1.4. idegen nyelvû elnevezése:
angol nyelven: Hungarian National Museum
német nyelven: Ungarisches Nationalmuseum
francia nyelven: Musée National Hongrois

2. Székhelye: 1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.

3. A költségvetési szerv besorolása: közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, közintézet.

Szakmai besorolása: országos múzeum
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4. A létrehozásáról rendelkezõ jogszabályra (határozat-
ra) való hivatkozás: a Nemzeti Múzeum felállításáról, és a
magyar nyelv mûvelését elõmozdító más intézkedésekrõl
szóló 1808. évi VIII. törvénycikk; fennállását deklarálja:
1997. évi CXL. törvény 2. sz. melléklete.

5. Mûködési köre: országos
Gyûjtõköre kiterjed a Magyarország területén az ember-

ré válástól napjainkig létrejött régészeti és történeti emlé-
kekre, valamint a más államokban élõ magyarság történe-
tére vonatkozó relikviákra.

Gyûjtõterülete az egész ország, illetve a magyarság tör-
ténete vonatkozásában – a nemzetközi egyezmények fi-
gyelembevételével – a világ valamennyi országa is.

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, szék-
helye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Sza-
lay u. 10–14.

7. Az intézmény mûködési helye
Telephelyek:
7.1. Gazdasági igazgatóság, adattár mûködési helye:

1053 Budapest, Magyar u. 40.
7.2. Restaurátor mûhelyek, laborok, oktatótermek,

nyomda: 1088 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.
7.3. MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ: 1036

Budapest, Dugovics Titusz tér 13–17.
7.4. MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ: 1113

Budapest, Daróczi utca 3.
7.5. Területi múzeumi besorolású, muzeális intézmé-

nyek:
a) MNM Rákóczi Múzeuma
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 19.
b) MNM Mátyás Király Múzeuma
2025 Visegrád, Fõ u. 23.
c) MNM Vármúzeuma
2500 Esztergom, Szent István tér 1.
7.6. Közérdekû muzeális kiállítóhelyek:
a) MNM vértesszõlõsi kiállítóhelye
2837 Vértesszõlõs, volt kõbánya
b) MNM Mátyás Király Múzeuma, Salamon-torony
2025 Visegrád, Salamon-torony

8. Jogszabályban meghatározott közfeladata: örökség-
védelem – múzeumi tevékenység a muzeális intézmények-
rõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl
szóló 1997. évi CXL. törvény 38. és 42. §-a és a kulturális
örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény
értelmében.

9. Az 1/2010. (VIII. 13.) NEFMI határozat értelmében
2010. augusztus 1-jétõl beolvadással megszûnõ Kulturális
Örökségvédelmi Szakszolgálat közvetlen jogutódja a
Magyar Nemzeti Múzeum.

II.

A Magyar Nemzeti Múzeum alap-, kiegészítõ, kisegítõ
és vállalkozási tevékenysége

1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Feladata a gyûjtõkörébe tartozó tárgyi, képi, írásos,

hang- és egyéb forrásanyag felkutatása, régészeti feltárá-
sok útján vagy más módon (vásárlás, adományozás stb.)
való gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilvántartása, kezelése,
állagmegóvása és védelme, továbbá tudományos feldolgo-
zása és rendszerezése, valamint a tudományos eredmé-
nyek közzététele.

Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és idõszaki kiál-
lításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpeda-
gógia tevékenységgel, családi és közösségi programokkal,
szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb körû hozzá-
férés érdekében – szolgálni a társadalom mûvelõdését, a
formális és nem formális oktatás céljait, és a szabadidõ
hasznos eltöltésének lehetõségével segíteni az egész életen
át tartó tanulás folyamatát.

A nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelõzõ régészeti
feltárások esetében szakmai koordinációs, ellenõrzési és
irányító tevékenységet lát el.

A mûemlékvédelem területén komplex kutatásokat vé-
gez és azok eredményeit feldolgozza, továbbá örökségvé-
delmi szakértési munkákat végez, valamint a nagyberuhá-
zásokhoz kötõdõ régészeti feladatellátást koordinálja.

A kultúráért felelõs miniszter által megjelölt mûemléki
értékek dokumentálását, helyreállítását, fenntartható hasz-
nosítását célzó, az uniós projektek keretében megvalósuló
komplex tervezési munkákat végez.

A mûemlékek dokumentálását végzi, továbbá a helyre-
állításra, fenntartható használatra való elõkészítést célzó
kutatási munkákat végez.

Közremûködik a régészeti örökség elemeinek felkutatá-
sában, dokumentálásában és segíti a régészeti lelõhelyek
védelmét, továbbá javaslatokat dolgoz ki a szükséges
intézkedésekre.

A gyûjtõkörét illetõ, valamint a muzeológia területén
folytatott tudományos, módszertani kutató- és publikációs
munka végzése, a külsõ kutatók szakmai támogatása,
kutatószolgálat mûködtetése.

Együttmûködés keretében más régészeti feladatokat el-
látó szervezetekkel az intézmény gondoskodik a régészeti
örökségvédelem általános elméleti és gyakorlati tudomá-
nyos háttérbázisának megteremtésérõl.

Részvétel a gyûjtõkörével összefüggõ közép- és felsõ-
fokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus-képzésben
és továbbképzésben.

Együttmûködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi
szakmai és muzeológiai szervezetekkel, társintézmények-
kel.

Gyûjtõköréhez kapcsolódóan szakkönyvtár mûködteté-
se.
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Jogszabályok alapján – az intézmény gyûjtõkörébe tarto-
zó kulturális javakkal összefüggésben – a kulturális örök-
ségvédelem hatósági feladataiban való közremûködés: a
kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásai, valamint a
kulturális javak külföldre történõ kivitelének hatósági enge-
délyezési eljárásai során szakvélemény adása, a kulturális
örökségvédelem hatósági nyilvántartása számára adatszol-
gáltatás és – örökségvédelmi hatósági felkérésre közremû-
ködés a védetté nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében.

Az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak ese-
tében – a jogszabályok, illetve a felügyeleti szerv felkérése
alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára tá-
maszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi
tevékenység.

Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt felada-
tai az alábbiak:

A múzeumokban õrzött kulturális javak digitalizálásá-
val összefüggõ országos szintû módszertani és koordináci-
ós tevékenységet végez.

Ellátja a restaurálás és konzerválás elvi és gyakorlati
kérdéseinek kutatásával, új módszerek kidolgozásával és
bevezetésével összefüggõ feladatokat, és az eredményeket
rendszeresen közzéteszi.

Képzõ és továbbképzõ központként részt vesz a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem által folytatott tárgyrestaurá-
tor-képzésben, ellátja a mûtárgyvédelmi munkatárs kép-

zéssel (mûtárgyvédelmi asszisztens, múzeumi gyûjte-
mény- és raktárkezelõ, valamint restaurátor technikus)
összefüggõ feladatokat, és vizsgahelyet mûködtet.

Elõsegíti a múzeumi terület régészeti, történeti, muzeoló-
giai és numizmatikai szakági együttmûködését, éves szak-
mai konferenciák, illetve továbbképzések szervezését.

Kapcsolatot tart a határon túli magyar, illetve a legszéle-
sebb értelemben magyar vonatkozású mûtárgyakat gyûjtõ,
õrzõ múzeumokkal, beleértve ezen intézmények tevé-
kenységének és gyûjteményeik bemutatásának magyaror-
szági elõsegítését és szakmai támogatását.

A fenti alaptevékenységek magukban foglalják az azo-
kat közvetlenül támogató szellemi és fizikai (technikai)
jellegû tevékenységeket is.

2. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenysége:
A kisegítõ tevékenységbõl származó éves kiadás nem

haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásának
20%-át.

3. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége
3.1. A Magyar Nemzeti Múzeum vállalkozási tevékeny-

séget nem folytat.
3.2. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-

vény 90. § (7) bekezdése alapján az alap-, kiegészítõ és ki-
segítõ tevékenységbõl származó bevételeket és kiadásokat
elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni.
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4. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti megjelölése:

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

181200 Nyomás (kivéve: napilap) X
181300 Nyomdai elõkészítõ tevékenység X
181400 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás X
431100 Bontás X
431200 Építési terület elõkészítése X
431300 Talajmintavétel, próbafúrás X
581100 Könyvkiadás X
581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása X
592011 Hangfelvétel készítése X
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése X
711100 Építészmérnöki tevékenység X
711200 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás X
712209 Egyéb, mûszaki vizsgálat, elemzés X
721971 Mûszaki tudományi alapkutatás X
722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás X
742000 Fényképészet X
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység X
811000 Építményüzemeltetés X
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás X
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás X
854221 Alapképzés X
854222 Mesterképzés X
855200 Kulturális képzés X
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása X
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme X
910123 Könyvtári szolgáltatások X
910201 Múzeumi gyûjteményi tevékenység X
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység X
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység X
910204 Múzeumi közmûvelõdési, közönségkapcsolati tevékenység X
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése X
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása X



5. Az intézmény államháztartási szakágazati besorolá-
sa: 910200 Múzeumi tevékenység

III.

A Magyar Nemzeti Múzeum mûködése

1. A Magyar Nemzeti Múzeum élén fõigazgató áll, akit
– pályázat alapján – a kultúráért felelõs miniszter (a továb-
biakban: miniszter) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény alapján határozott idõre bíz
meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén neve-
zi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette a munkálta-
tói jogokat.

2. A fõigazgató munkáját gazdasági vezetõ segíti. A
gazdasági vezetõt a Kt. 8. § (2) bekezdése alapján a mi-
niszter – a fõigazgató javaslatára – pályázat útján határo-
zatlan idõre bízza meg, valamint vonja vissza megbízását
(szükség esetén nevezi ki és menti fel) és gyakorolja felette
a fegyelmi jogkört. Az egyéb munkáltatói jogokat a fõ-
igazgató gyakorolja felette.

3. A fõigazgató-helyetteseket a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, pályázat
útján, határozott idõre a fõigazgató – a miniszter egyetérté-
sével – bízza meg és vonja vissza megbízásukat (szükség
esetén nevezi ki és menti fel õket), valamint gyakorolja fe-
lettük a munkáltatói jogokat.

4. A területi múzeumi besorolású, önálló mûködési en-
gedéllyel rendelkezõ muzeális intézmények igazgatóját
– a miniszter véleményének kikérésével – pályázat útján,
határozott idõre a fõigazgató bízza meg.

5. A foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: a
Magyar Nemzeti Múzeum alkalmazottai a közalkalmazot-
tak jogállásáról 1992. évi XXXIII törvény, valamint a tör-
vény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren-
delet hatálya alá tartozó közalkalmazottak.

6. A Magyar Nemzeti Múzeum szervezeti felépítését és
mûködésének rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosz-
tást, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó további jog-
szabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mû-
ködési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) határozza
meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, to-
vábbá annak módosításait az alapító okirat hatálybalépését
követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóvá-
hagyás céljából felterjeszteni.

7. A Magyar Nemzeti Múzeum alaptevékenységét a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium belsõ szabályzata szerint
jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

IV.

A Magyar Nemzeti Múzeum gazdálkodása

A Magyar Nemzeti Múzeum önállóan mûködõ és gaz-
dálkodó központi költségvetési szerv.

V.

Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat 2010. augusztus 1-jén lép hatályba,
ezzel egyidejûleg a 2010. május 4-én kelt, 241-29/2010.
iktatószámú alapító okirat a hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter közleménye
a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

szerint a közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásába
vett Magyar Reprográfiai Szövetség nyilvántartási

adatainak módosításáról

A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a to-
vábbiakban: Szjt.) valamint a szerzõi és a szomszédos jo-
gok közös kezelését végzõ egyesületek nyilvántartásának
szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet alap-
ján a nemzeti kulturális örökség minisztere 2000. szeptem-
ber 1-jén nyilvántartásba vette a Magyar Reprográfiai
Szövetséget (rövidített neve: RSZ).

Az RSZ kérelme alapján az oktatási és kulturális mi-
niszter 2010. május 26-án kelt határozatával módosította a
közös jogkezelõ szervezet nyilvántartásának 3–5., vala-
mint 8. pontjait, egyúttal törölte a 9. pontot.

Az RSZ a következõ adatokkal szerepel a közös jogke-
zelõ szervezetek nyilvántartásában:

1. A közös jogkezelõ egyesület neve: Magyar Reprográ-
fiai Szövetség

2. A közös jogkezelõ egyesület rövidített neve: RSZ
3. A közös jogkezelõ egyesület székhelye: 1012 Buda-

pest, Pálya u. 4–6.
4. A közös jogkezelõ egyesület képviselõjének neve:
Sumonyi Papp Zoltán elnök
Vaskovics Péter igazgató
5. Jogszabályban elõírt közös jogkezelésbe tartozó szer-

zõi és/vagy szomszédos jogok az Szjt. megfelelõ rendelke-
zéseinek megadásával:

5.3. fénymásolással vagy más hasonló módon, papíron
vagy más hasonló hordozón (reprográfiával) történõ több-
szörözés alapján, a magáncélú másolásra tekintettel fenn-
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álló díjigény érvényesítése [Szjt. 21. § (1), (3), (6) bekez-
dés];

7. A gyakorolt közös jogkezelési tevékenység
7.1. felhasználás engedélyezése (jogdíjbeszedés), jog-

érvényesítés;
7.2. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adata-

inak kezelése (dokumentáció);
7.5. a jogdíjak felosztás nélküli átadása az érintett jogo-

sultak nyilvántartásba vett közös jogkezelõ egyesületei-
nek;

8. A közös jogkezeléssel érintett jogosulti kör meghatá-
rozása

Jog 5.
Tevékenység

7.
Érintett jogosultak

5.3. 7.1. 7.2. 7.5. Irodalmi mûvek szerzõi, képzõ- és
fotómûvészek, könyv- és idõszakilap-kiadók

Budapest, 2010. augusztus 3.

A miniszter nevében eljárva:
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton s. k.,

helyettes államtitkár
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmény oktatói álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtá-
sáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
MÉRNÖKI KAR
KÉMIAI INTÉZETÉBEN
teljes munkaidejû egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a „Modern szerves kémiai szintézismódszerek” és a „Szerkezeti diverzitás kiala-
kítását célzó modern szintetikus stratégiák és módszerek” címû elõadások, valamint a „Biokoordinációs kémia”, „Poli-
merek kémiája és fizikája” elõadások és a kapcsolódó gyakorlatok és laboratóriumi gyakorlatok tematikájának folyama-
tos megújítása, oktatása, valamint e tárgyak és a „Korszerû szintetikus és elválasztási módszerek” laboratóriumi gyakor-
lat tantárgyfelelõsi feladatainak ellátása. További feladata a szerves és a bioszervetlen kémia tudományterületén TDK-,
diploma- és PhD-témák vezetése.
Tudományos feladatai: a bioszervetlen kémia – elsõsorban a bioutánzó reakciók és enzimmodellek vizsgálata – területén
nemzetközi és hazai együttmûködésben kutatások végzése, irányítása, továbbá a pályázati lehetõségek kihasználása az
anyagi erõforrások megteremtése érdekében.
A pályázó teljesítse az egyetemi docensi követelményrendszert, az oktatandó tudományterületen rendelkezzen habilitá-
cióval és az MTA doktora címmel (vagy a cím megszerzésére irányuló cselekményt kezdje meg, legyen túl a sikeres ha-
bitusvizsgálaton). A pályázó rendelkezzék továbbá legalább tízéves oktatási, tudományos munkássággal. Legyen tudo-
mányágában hazai és nemzetközi szinten ismert és elismert. Igazolja oktató és tudományos tevékenységével, hogy alkal-
mas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk és a fiatalabb oktatók tudományos munkájának vezetésére, legyen isko-
lateremtõ egyéniség.
A kinevezés 2011. szeptember 1-jétõl határozatlan idõre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2011. augusztus 31-éig kerül sor.
A pályázatokat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján
(http://www.kszk.gov.hu) történõ megjelentetéstõl számított 40 napon belül kell benyújtani.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., tel.: (88) 624-236].



KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN
teljes munkaidejû egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezett egyetemi tanár feladata a Környezettudományi Intézet Limnológia Intézeti Tanszékén folyó környezettu-
dományi és viselkedésökológiai kutatások továbbfejlesztése, illetve az ezzel kapcsolatos oktatási tevékenység, új kutatá-
si témák elindítása pályázati forrásokhoz kapcsolódóan. Az elkövetkezendõ 3 évben alakítson ki a célnak megfelelõ inf-
rastruktúrát, beleértve a mûködtetéshez szükséges szellemi hátteret is (posztdoktori kutató, PhD- és tudományos diákkö-
ri hallgatók munkájára épülõ szakmai mûhely kiépítésével, továbbfejlesztésével). Oktatási feladata az intézet profiljába
tartozó szakmai tárgyak oktatása a zoológia, állatrendszertan és állatismeret, magatartásökológia, evolúciógenetika,
evolúcióbiológia, egyéb, a szupraindividuális biológia körébe tartozó tárgyak és biometria területén oktatás magyar és
angol nyelven, a tananyagok folyamatos fejlesztése, valamint oktatóként, témavezetõként és törzstagként aktív részvétel
a Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola munkájában.
A pályázó teljesítse az egyetemi docensi követelményrendszert, az oktatandó tudományterületen rendelkezzen habilitá-
cióval és az MTA doktora címmel (vagy a cím megszerzésére irányuló cselekményt kezdje meg, legyen túl a sikeres ha-
bitusvizsgálaton). A pályázó rendelkezzék továbbá legalább tízéves oktatási, tudományos munkássággal; tudományterü-
lettõl függõen nemzetközi és/vagy hazai tudományos elismertséggel, amellyel támogatja, illetve kiegészíti az intézet je-
lenlegi kutatásait. Rendelkezzék emellett szakterülete magas szintû, átfogó ismeretével, széles körû hazai és nemzetközi
kutatási kapcsolatokkal, továbbá kapcsolatépítõ és -fejlesztõ képességekkel. A fentieken túl végezzen iskolateremtõ,
kutatásszervezõ, pályázati és forrásteremtõ tevékenységet.
A kinevezés 2011. szeptember 1-jétõl határozatlan idõre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2011. augusztus 31-éig kerül sor.
A pályázatokat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján
(http://www.kszk.gov.hu) történõ megjelentetéstõl számított 40 napon belül kell benyújtani.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., tel.: (88) 624-236].

VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZETÉBEN
teljes munkaidejû egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézetben, ezen belül a Folyamatmérnö-
ki Intézeti Tanszéken folyó folyamatinformatika és folyamatmérnökség területén végzett kutatómunka és a kutatóhely
szakmai irányítása. Oktatási feladata a Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék profiljába tartozó szakmai tárgyak oktatása, a
tananyag folyamatos fejlesztése, valamint oktatóként és témavezetõként aktív részvétel a Vegyészmérnöki és
Anyagtudományok Doktori Iskola munkájában.
A pályázó teljesítse az egyetemi docensi követelményrendszert, az oktatandó tudományterületen rendelkezzen habilitá-
cióval és az MTA doktora címmel (vagy a cím megszerzésére irányuló cselekményt kezdje meg, legyen túl a sikeres ha-
bitusvizsgálaton). A pályázó rendelkezzék továbbá legalább tízéves oktatási, tudományos munkássággal; tudományterü-
lettõl függõen nemzetközi és/vagy hazai tudományos elismertséggel, amellyel támogatja, illetve kiegészíti az intézet je-
lenlegi kutatásait. Rendelkezzék emellett szakterülete magas szintû, átfogó ismeretével, széles körû hazai és nemzetközi
kutatási kapcsolatokkal, továbbá kapcsolatépítõ és -fejlesztõ képességekkel. A fentieken túl végezzen iskolateremtõ,
kutatásszervezõ, pályázati és forrásteremtõ tevékenységet.
A kinevezés 2011. szeptember 1-jétõl határozatlan idõre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2011. augusztus 31-éig kerül sor.
A pályázatokat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján
(http://www.kszk. gov.hu) történõ megjelentetéstõl számított 40 napon belül kell benyújtani.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., tel.: (88) 624-236].

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek 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
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

Igazgató

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

1 2 3 4

Szendrõlád Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Szendrõládi Napközi
Otthonos Óvoda,
Általános
Iskola és Szakiskola
3751 Szendrõlád,
Völgy út 3.
Intézményvezetõ
(magasabb vezetõ)

Jogszabályban elõírt
szakirányú felsõfokú v.,
legalább 5 év szgy.,
melynél elõnyt jelent a
hátrányos helyzetû gyer-
mekek oktatása során
szerzett szakmai tapasz-
talat, pedagógus szak-
vizsga, büntetlen elõélet

A megbízás 5 évre, 2011. január
1-jétõl, 2016. július 31-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján (kozi-
gallas.gov.hu) történõ megjele-
nést követõ 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejárta utáni elsõ testületi
ülésen.
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Határozatlan idejû
közalkalmazotti jog-
viszony.
Lf: az intézmény törvé-
nyes mûködtetése, ok-
tató-nevelõ munkájának
irányítása, a munkálta-
tói, vezetõi, szakmai,
gazdálkodási és alapító
okirat szerinti feladatok
ellátása.

Csatolandó: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, b., ere-
deti okiratok vagy hiteles om.,
nyilatkozat, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzá-
járul, és nyilatkozat, hogy ered-
ményes pályázata esetén
vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettségének eleget tesz.
Pc: (személyesen) Szendrõlád
Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
Szendrõlád, Fõ út 63.
(postai úton) Szendrõlád
Község Polgármestere
3751 Szendrõlád, Fõ út 63.

Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatá-
nak Közgyûlése
4024 Debrecen,
Piac u. 20.

Csokonai Vitéz Mihály
Gimnázium
4032 Debrecen,
Békessy Béla u. 12.
Magasabb vezetõ
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó
feladatok vezetõi irá-
nyítása, különös tekin-
tettel a Közokt.tv.-ben,
az MKM rendeletben,
valamint az államház-
tartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben
és annak végrehajtási
rendeletében
foglaltakra.

Cselekvõképesség,
büntetlen elõélet,
a Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdései,
a 18. § szerinti v. és
szakképzettség, pedagó-
gus szakvizsga, továbbá
felsõfokú iskolai v-nek
és szakképzettségnek
megfelelõ legalább 5 év
középiskolában pedagó-
gus munkakörben
eltöltött szgy.

A megbízás idõtartama 5 és fél
év, 2010. december 1. napjától
2016. július 31-ig.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján
(kszk.gov.hu) való elsõdleges
megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: Kjt. szerint.
A pályázatot 6 példányban
(1 példány valamennyi tartalmi
elemet, 5 példány – amelyek kö-
zül 1 elektronikus adathordozón
nyújtandó be – csak az intéz-
mény vezetésére vonatkozó
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléseket részle-
tezõ programot tartalmazza).
Csatolandó: részletes szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképze-
léssel, különös figyelemmel
Debrecen város közoktatási, fel-
adat-ellátási, intézményháló-
zat-mûködtetési és fejlesztési
tervében, valamint az intézmény
elfogadott pedagógiai program-
jában és az Önkormányzat Mi-
nõségirányítási Programjában
foglaltakra, om., b., nyilatkoza-
tot arról, hozzájárul-e ahhoz,
hogy a pályázatot véleményezõ
és elbíráló testület a személyét
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érintõ ügy tárgyalásakor nyilvá-
nos ülést tartson, és nyilatkozat,
hogy a pályázati anyagban fog-
lalt személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul.
Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala,
Humán Fõosztály vezetõje
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
f: DMJV Polgármesteri Hivatala
Humán Fõosztályán
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
I/107. iroda
Telefon: (52) 517-601 és
(52) 517-607

Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatá-
nak Közgyûlése
4024 Debrecen,
Piac u. 20.

Bárczi Gusztáv Egysé-
ges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
4024 Debrecen,
Budai Ézsaiás u. 2.
Magasabb vezetõ
Lf: a Bárczi Gusztáv
Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani In-
tézmény, mint közös
igazgatású közoktatási
intézmény (általános
iskola, szakiskola, diák-
otthon, pedagógiai
szakszolgálat, pedagó-
giai szakmai szolgálta-
tás) tevékenységi
körébe tartozó felada-
tok vezetése, különös
tekintettel a
Közokt.tv.-ben, az
MKM rendeletben, a
pedagógiai szakszolgá-
latokról szóló 4/2010.
(I. 19.) OKM rendelet-
ben, valamint az állam-
háztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény-
ben és annak végrehaj-
tási rendeletében
foglaltakra.

Cselekvõképesség, bün-
tetlen elõélet, magyar ál-
lampolgárság, vagy
külön jogszabály szerint
a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával rendel-
kezõ, illetve bevándorolt
vagy letelepedett sze-
mély, a Közokt.tv. 17. §
(1) bekezdése, a 18. és a
30. §-ai, továbbá a
4/2010. (I. 19.) OKM
rendelet 2–3. §-ai szerinti
v. és szakképzettség, pe-
dagógus szakvizsga, to-
vábbá felsõfokú iskolai
v-nek és szakképzettség-
nek megfelelõ legalább
5 év az intézmény típusá-
nak megfelelõ pedagógus
munkakörben eltöltött
szgy.

A megbízás idõtartama 5 év
8 hónap, 2010. december 1.
napjától 2016. július 31-ig.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján
(kszk.gov.hu) való elsõdleges
megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: legkésõbb 2010. novem-
ber 30.
A pályázatot 6 példányban
(1 példány valamennyi tartalmi
elemet, 5 példány – amelyek kö-
zül 1 elektronikus adathordozón
nyújtandó be – csak az intéz-
mény vezetésére vonatkozó
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléseket részle-
tezõ programot tartalmazza).
Csatolandó: részletes szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképze-
léssel, különös figyelemmel
Debrecen város közoktatási, fel-
adat-ellátási, intézményháló-
zat-mûködtetési és fejlesztési
tervében, valamint az intézmény
elfogadott pedagógiai program-
jában és az Önkormányzat Mi-
nõségirányítási Programjában
foglaltakra, om., b., nyilatkozat,
hogy a pályázati anyagban fog-
lalt személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul, vala-
mint hozzájáruló nyilatkozatot
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arról, hogy a pályázatot vélemé-
nyezõ, elbíráló testületek a sze-
mélyét érintõ ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartsanak.
Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala,
Humán Fõosztály vezetõje
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
f: DMJV Polgármesteri Hivatala
Humán Fõosztályán
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
I/107. iroda
Telefon: (52) 517-601 és
(52) 517-608

Gulyás Pál Közép-
iskolai Kollégium
4024 Debrecen,
Sumen u. 3.
Intézményvezetõ
(megbízott magasabb
vezetõ)
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó
feladatok vezetõi irá-
nyítása, különös tekin-
tettel a Közokt.tv.-ben,
az MKM rendeletben,
valamint az államház-
tartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben
és annak végrehajtási
rendeletében
foglaltakra.

Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdései,
a 18. § szerinti v. és
szakképzettség, pedagó-
gus szakvizsga, továbbá
felsõfokú iskolai v-nek
és szakképzettségnek
megfelelõ legalább 5 év
középfokú közoktatási
intézményben pedagógus
munkakörben eltöltött
szgy.

A megbízás 2011. január 1. nap-
jától 2016. július 31-ig szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján
(kszk.gov.hu) való elsõdleges
megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: Kjt. szerint.
A pályázatot 6 példányban
(1 példány valamennyi tartalmi
elemet, 5 példány – amelyek kö-
zül 1 elektronikus adathordozón
nyújtandó be – csak az intéz-
mény vezetésére vonatkozó
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléseket részle-
tezõ programot tartalmazza).
Csatolandó: részletes szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképze-
léssel, különös figyelemmel
Debrecen város közoktatási, fel-
adat-ellátási, intézményháló-
zat-mûködtetési és fejlesztési
tervében, valamint az intézmény
elfogadott pedagógiai program-
jában és az Önkormányzat Mi-
nõségirányítási Programjában
foglaltakra, om., b., nyilatkoza-
tot arról, hozzájárul-e ahhoz,
hogy a pályázatot véleményezõ
és elbíráló testület a személyét
érintõ ügy tárgyalásakor nyilvá-
nos ülést tartson, és nyilatkozat,
hogy a pályázati anyagban fog-
lalt személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul.

28. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2741



1 2 3 4

Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala,
Humán Fõosztály vezetõje
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
f: DMJV Polgármesteri Hivatala
Humán Fõosztályán
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
I/107. iroda
Telefon: (52) 517-601 és
(52) 517-607

Pályázati felhívás pedagógus 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

2742 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 28. szám

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.



Pedagógus

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

1 2 3 4

Zugligeti Általános
Iskola
1121 Budapest,
Zugligeti út 113.
Telefon: 274-4313

Rajztanár – általános is-
kola 5–8. évf. részmun-
kaidõs

Matematikatanár –
általános iskola
5–8. évf.
részmunkaidõs

Informatika-, fizikatanár
– általános iskola 3–8.
évf. részmunkaidõs

Pedagógus munkakör be-
töltéséhez elõírt fõiskolai
szintû felsõfokú iskolai v.

Pedagógus munkakör be-
töltéséhez elõírt fõiskolai
szintû felsõfokú iskolai v.

Pedagógus munkakör be-
töltéséhez elõírt fõiskolai
szintû felsõfokú iskolai v.

Pc: Zugligeti Általános Iskola
igazgató

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Duna
Menti Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmé-
nye, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája,
Kollégiuma és
Gyermekotthona
6087 Dunavecse,
Fõ út 39.
Telefon: (78) 437-074,
(30) 531-5607

Gépészmérnök-tanár fõiskola

Kunráth Sándor Általá-
nos Iskola, Óvoda és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
5136 Jászszentandrás,
Mártírok út 23.

Testnevelés–informati-
ka tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2010. október 1.
f: Szabóné Tóth Erika igazgató
Telefon: (70) 367-6515

Somogyszob Községi
Önkormányzat Általá-
nos Iskola és Napközi-
otthonos Óvodája
Somogy megye,
7563 Somogyszob,
Kossuth u. 18.

Magyar, informatika
vagy kémia szakos
tanár
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jog-
viszony.
Lf: a tantárgy oktatása
mellett, a szakos órák-
kal le nem kötött idõ-
tartamban napközis
feladatok ellátására
kerül sor.

Fõiskola, magyar, infor-
matika vagy kémia szak,
német nyelvbõl alapfokú
B típusú általános nyelv-
vizsga, alapszintû nyelv-
tudás, büntetlen elõélet.
Elõny: fõiskola, magyar
szak informatika vagy
kémia szakpárral, magas
szintû szakmai ismere-
tek, pedagógiai, mód-
szertani ismeretek
alkalmazási szintû meg-
léte, gyermekcentrikus,
hatékony munkamód-
szerû pedagógus.
(A feltüntetett szaktár-
gyak közül, egy szakkal

ÁEI: 2011. január 3.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. november 1.
Pehi: 2010. november 30.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. A borítékra kérjük ír-
ják rá a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
101/2010, valamint a munkakör
megnevezését: magyar, infor-
matika vagy kémia szakos tanár.
Csatolandó: ön., om., b.
Pc: Somogyszob Községi
Önkormányzat Általános Iskola
és Napköziotthonos Óvodája
7563 Somogyszob,
Kossuth u. 18.
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rendelkezõ pedagógusok
is jelentkezhetnek, tudo-
másul véve, hogy az el-
bírálás során a felsorolt
szakpárokkal jelentkezõk
elõnyben részesülnek!)

Fekete László Zeneis-
kola-Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
5350 Tiszafüred,
Piac tér 4.

Klarinéttanár
(részmunkaidõ,
heti 11 óra)
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogviszony.

Fõiskolai oklevél, ma-
gyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselek-
võképesség

Ill: Kjt. szerint.
Útiköltség-térítés a törvényben
elõírtak szerint.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen kell benyújtani.
Csatolandó: om., szakmai ön., b.
Pc: Fekete László Zeneisko-
la-Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
(személyesen: Szõkéné Csorba
Erzsébet igazgatónál)
5350 Tiszafüred, Piac tér 4.
f: Szõkéné Csorba Erzsébet
igazgató
Telefon: (59) 511-275

Jogerõs akkreditációs határozatok közzététele

HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. május 20-án dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozatban
foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer olasz vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.) Korm.
rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a további-
akban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kérésére el-
bírálta a beadványt, és 2009. június 29-én döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizsgarendszer
olasz vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

engedélyezi.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie. Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipró-
bált mintafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. május 20-án beküldött módosított dokumentációt a szakértõk és a
NYAT véleménye alapján az OH-NYAK elfogadja, olasz vizsganyelven az alapfokú vizsgáztatást engedélyezi.
A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.
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A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. július 2.

(AK-I-134/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. július 23-án dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozatban
foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer lovári vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.) Korm.
rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a további-
akban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kérésére el-
bírálta a beadványt, és 2009. augusztus 31-én döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizsgarend-
szer lovári vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

engedélyezi.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie. Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipró-
bált mintafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. július 23-án beküldött módosított dokumentációt a szakértõk és a
NYAT véleménye alapján az OH-NYAK elfogadja, lovári vizsganyelven az alapfokú vizsgáztatást engedélyezi.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. szeptember 1.

(AK-I-142/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. augusztus 27-én dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határo-
zatban foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer horvát vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a to-
vábbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kéré-
sére elbírálta a beadványt, és 2009. szeptember 28-án döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizs-
garendszer horvát vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

engedélyezi.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie. Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipró-
bált mintafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. augusztus 27-én beküldött módosított dokumentációt a szakértõk és a
NYAT véleménye alapján az OH-NYAK elfogadja, horvát vizsganyelven az alapfokú vizsgáztatást engedélyezi.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. szeptember 29.

(AK-I-143/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. augusztus 27-én dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határo-
zatban foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer japán vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a to-
vábbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kéré-
sére elbírálta a beadványt, és 2009. szeptember 28-án döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizs-
garendszer japán vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

engedélyezi.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie. Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipró-
bált mintafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. augusztus 27-én beküldött módosított dokumentációt a szakértõk és a
NYAT véleménye alapján az OH-NYAK elfogadja, japán vizsganyelven az alapfokú vizsgáztatást engedélyezi.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. szeptember 29.

(AK-I-144/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. augusztus 27-én dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határo-
zatban foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer román vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a to-
vábbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kéré-
sére elbírálta a beadványt, és 2009. október 12-én döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizsga-
rendszer román vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

engedélyezi.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie. Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipró-
bált mintafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. augusztus 27-én beküldött módosított dokumentációt a szakértõk és a
NYAT véleménye alapján az OH-NYAK elfogadja, román vizsganyelven az alapfokú vizsgáztatást engedélyezi.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. október 14.

(K-I-146/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. május 14-én dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozatban
foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer orosz vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.) Korm.
rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a további-
akban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kérésére el-
bírálta a beadványt, és 2009. július 3-án döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizsgarendszer
orosz vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

továbbra is felfüggeszti.

Az orosz vizsganyelvre továbbra is az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat rendelkezései vonatkoznak.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie.

Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipróbált min-
tafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. május 14-én beküldött módosított dokumentáció a NYAT alább rész-
letezett érvei alapján nem méri megfelelõen a hallott szöveg értését és a közvetítés készségét orosz nyelvbõl az alapfok
B1 szinten:

A hallott szöveg értése vizsgarészben
– a feladatszabás nem kellõen standardizált, nem segíti elõ az eredményes vizsgázói teljesítményt (az elvárt válaszok

terjedelmét nem jelzik);
– az értékelési útmutató nem alkalmas standardizált értékelésre;
– a feladat konkrét formátuma nem követi a vizsgaleírásban foglaltakat, a kérdések sorrendje nem követi mindig a

szövegben történõ elhangzás sorrendjét.

A közvetítés készség mérése vizsgarészben
– a feladatszabás nem kellõen standardizált, nem segíti elõ az eredményes vizsgázói teljesítményt;
– az értékelési útmutató nem alkalmas standardizált értékelésre;
– a két benyújtott feladatsor csereszabatossága nem alátámasztott.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. július

(AK-I-135/2009)
Bakonyi László s. k.,

az Oktatási Hivatal
elnöke

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. május 20-án dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozatban
foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer spanyol vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a to-
vábbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kéré-
sére elbírálta a beadványt, és 2009. július 10-én döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizsga-
rendszer spanyol vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

továbbra is felfüggeszti.

A spanyol vizsganyelvre továbbra is az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat rendelkezései vonatkoznak.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie.

Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipróbált min-
tafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. május 14-én beküldött módosított dokumentáció a NYAT alább rész-
letezett érvei alapján nem méri megfelelõen a hallott szöveg értését és a közvetítés készségét spanyol nyelvbõl az alapfok
B1 szinten:

A hallott szöveg értése vizsgarészben
– a két benyújtott feladatsor nem kellõen standardizált és csak az egyik illeszkedik a vizsgaleíráshoz, mert a szöveg

nem háromszor, hanem csak kétszer hangzik el;
– az értékelési útmutató hibás.

A közvetítés készség mérése vizsgarészben
– nem pontos a feladatszabás, nem egyértelmû, mi minõsül elfogadható válasznak;
– az értékelési útmutató nem alkalmas standardizált értékelésre, nem veszi figyelembe az elvárt információk sorrend-

jének lehetséges eltéréseit, ami a hibás feladatszabás miatt adódhat;
– a benyújtott két feladatsor csereszabatossága nem alátámasztott.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. július

(AK-I-136/2009)
Bakonyi László s. k.,

az Oktatási Hivatal
elnöke

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. június 22-én dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozatban
foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer újgörög vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a to-
vábbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kéré-
sére elbírálta a beadványt, és 2009. augusztus 24-én döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizs-
garendszer újgörög vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

engedélyezi.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie. Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipró-
bált mintafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. június 22-én beküldött módosított dokumentációt a szakértõk és a
NYAT véleménye alapján az OH-NYAK elfogadja, újgörög vizsganyelven az alapfokú vizsgáztatást engedélyezi.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. augusztus 26.

(AK-I-139/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

28. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2751



HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. július 3-án dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozatban
foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer héber vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.) Korm.
rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a további-
akban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kérésére el-
bírálta a beadványt, és 2009. augusztus 10-én döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizsgarend-
szer héber vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

továbbra is felfüggeszti.

A héber vizsganyelvre továbbra is az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat rendelkezései vonatkoznak.
Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie.
Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipróbált min-
tafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította.
A 2009. július 3-án beküldött módosított dokumentáció az alábbi pontokon nem kielégítõ:

A hallott szöveg értése vizsgarészben a második minta-feladatsor második szövege azonos az elsõ minta-feladatsor má-
sodik szövegével, a hanganyag megegyezik. A mellékelt megoldó-kulcs és a benyújtott teljesítményminták egy másik
szövegre vonatkoznak.
A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. augusztus 11.

(AK-I-138/2009)

Bakonyi László s. k.,
az Oktatási Hivatal

elnöke

* * *

2752 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 28. szám



HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. június 23-án dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozatban
foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer beás vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.) Korm.
rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a további-
akban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kérésére el-
bírálta a beadványt, és 2009. augusztus 10-én döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizsgarend-
szer beás vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

engedélyezi.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie. Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipró-
bált mintafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. június 23-án beküldött módosított dokumentációt a szakértõk és a
NYAT véleménye alapján az OH-NYAK elfogadja, beás vizsganyelven az alapfokú vizsgáztatást engedélyezi.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. augusztus 11.

(AK-I-137/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. június 29-én dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozatban
foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer finn vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.) Korm.
rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a további-
akban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kérésére el-
bírálta a beadványt, és 2009. augusztus 24-én döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizsgarend-
szer finn vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

továbbra is felfüggeszti.

A finn vizsganyelvre továbbra is az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat rendelkezései vonatkoznak.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie.

Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipróbált min-
tafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította.

A 2009. június 29-én beküldött módosított dokumentáció az alábbi pontokon nem elfogadható:

– A közvetítési feladat megbízhatósága nem megfelelõ, a feladatok nem egészen felcserélhetõek.
– A hallásértési feladatok értékelése nem kellõen standardizált; a kipróbálás során az értékelõk helytelen válaszokat

is elfogadtak, a megoldókulcs pedig nem tartalmaz minden elfogadható választ

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. augusztus

(AK-I-140 /2009)

Bakonyi László s. k.,
az Oktatási Hivatal

elnöke

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. június 29-én dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozatban
foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer lengyel vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a to-
vábbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kéré-
sére elbírálta a beadványt, és 2009. augusztus 24-én döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizs-
garendszer lengyel vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

továbbra is felfüggeszti.

A lengyel vizsganyelvre továbbra is az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat rendelkezései vonatkoznak.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie.

Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipróbált min-
tafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította.

A 2009. június 29-én, a lengyel vizsganyelv alapfok B1 szintjére beküldött módosított dokumentáció az alábbi pontokon
nem elfogadható:

– Sem a hallásértési feladatoknál, sem a közvetítési feladatoknál nem mindig egyértelmû, milyen tartalmú illetve
részletességû választ kell adnia a vizsgázónak, a feladatok tehát nem megbízhatók.

– A hallásértési feladatban szereplõ szövegek jelentõsen eltérnek az autentikus nyelvhasználattól.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. augusztus

(AK-I-141 /2009)

Bakonyi László s. k.,
az Oktatási Hivatal

elnöke

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) az AK-I-138/2009 határozat után 2009. szeptember 25-én ismételten dokumentációt nyújtott be,
amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozatban foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer héber vizsganyel-
vén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti mó-
dosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a továbbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkre-
ditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kérésére elbírálta a beadványt, és 2009. november 23-án döntést hozott,
melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizsgarendszer héber vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

továbbra is felfüggeszti.

A héber vizsganyelvre továbbra is az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat rendelkezései vonatkoznak.
Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie.
Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipróbált min-
tafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította.
A 2009. szeptember 25-én beküldött módosított dokumentáció az alábbi pontokon nem kielégítõ:

– A közvetítési készséget mérõ feladatokban hibák vannak;
– A hallott szöveg értésének mérõ benyújtott anyag hiányos, az egyik hanganyag hiányzik a beadványból, elbírálása

így nem történhetett meg.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. november 30.

(AK-I-155/2009)

Bakonyi László s. k.,
az Oktatási Hivatal

elnöke

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. október 19-én dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat-
ban foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer szlovén vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a to-
vábbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kéré-
sére elbírálta a beadványt, és 2009. november 23-án döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizs-
garendszer szlovén vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

engedélyezi.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie. Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipró-
bált mintafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. október 19-én beküldött módosított dokumentációt a szakértõk és a
NYAT véleménye alapján az OH-NYAK elfogadja, szlovén vizsganyelven az alapfokú vizsgáztatást engedélyezi.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. november 27.

(AK-I-154/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. október 15-én dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat-
ban foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer szerb vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a to-
vábbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kéré-
sére elbírálta a beadványt, és 2009. november 23-án döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizs-
garendszer szerb vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

engedélyezi.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie. Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipró-
bált mintafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. október 15-én beküldött módosított dokumentációt a szakértõk és a
NYAT véleménye alapján az OH-NYAK elfogadja, szerb vizsganyelven az alapfokú vizsgáztatást engedélyezi.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. november 27.

(AK-I-153/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. október 9-én dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozatban
foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer spanyol vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a to-
vábbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kéré-
sére elbírálta a beadványt, és 2009. november 23-án döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizs-
garendszer spanyol vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

engedélyezi.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie. Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipró-
bált mintafeladatokban. Az OH-NYAK a 2009. május 20-án benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-136/2009. határozattal elutasította. A 2009. október 9-én beküldött módosított dokumentációt a szakértõk és a
NYAT véleménye alapján az OH-NYAK elfogadja, spanyol vizsganyelven az alapfokú vizsgáztatást engedélyezi.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. november 27.

(AK-I-152/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. szeptember 29-én dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határo-
zatban foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer finn vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a to-
vábbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kéré-
sére elbírálta a beadványt, és 2009. november 23-án döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizs-
garendszer finn vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

engedélyezi.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie. Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipró-
bált mintafeladatokban. Az OH-NYAK a 2009. június 29-én benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-140/2009. határozattal elutasította. A 2009. szeptember 29-én beküldött módosított dokumentációt a szakértõk és
a NYAT véleménye alapján az OH-NYAK elfogadja, finn vizsganyelven az alapfokú vizsgáztatást engedélyezi.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. november 26.

(AK-I-151/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. október 15-én dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat-
ban foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer szlovák vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a to-
vábbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kéré-
sére elbírálta a beadványt, és 2009. november 2-án döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizsga-
rendszer szlovák vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

engedélyezi.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie. Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipró-
bált mintafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. október 15-én beküldött módosított dokumentációt a szakértõk és a
NYAT véleménye alapján az OH-NYAK elfogadja, szlovák vizsganyelven az alapfokú vizsgáztatást engedélyezi.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. november 3.

(AK-I-150/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. október 8-án dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozatban
foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer cseh vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.) Korm.
rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a további-
akban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kérésére el-
bírálta a beadványt, és 2009. november 2-án döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizsgarend-
szer cseh vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

engedélyezi.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie. Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipró-
bált mintafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. október 8-án beküldött módosított dokumentációt a szakértõk és a
NYAT véleménye alapján az OH-NYAK elfogadja, cseh vizsganyelven az alapfokú vizsgáztatást engedélyezi.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. november 3.

(AK-I-149/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. szeptember 22-én dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határo-
zatban foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer orosz vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a to-
vábbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kéré-
sére elbírálta a beadványt, és 2009. október 26-án döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizsga-
rendszer orosz vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

engedélyezi.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie. Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipró-
bált mintafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. szeptember 22-én beküldött módosított dokumentációt a szakértõk és
a NYAT véleménye alapján az OH-NYAK elfogadja, orosz vizsganyelven az alapfokú vizsgáztatást engedélyezi.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. október 27.

(AK-I-147/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

28. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2763



HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. október 14-én dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat-
ban foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer török vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a to-
vábbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kéré-
sére elbírálta a beadványt, és 2009. november 23-án döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizs-
garendszer török vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

felfüggeszti.

A török vizsganyelvre továbbra is az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat rendelkezései vonatkoznak.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie.

Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipróbált min-
tafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította.

A 2009. október 14-én, a török vizsganyelv alapfok B1 szintjére beküldött módosított dokumentáció az alábbi pontokon
nem elfogadható:

– A feladatra adandó válaszok tekintetében az instrukciók nem egyértelmûek, az értékelés nem standard.
– A mérés megbízhatósága az értékelés bizonytalansága miatt nem megfelelõ.
– Az értékelõk egymáshoz viszonyított értékelése nem következetes.
– A D004 szöveg szintje B1-nél magasabb.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. november 30.

(AK-I-156 /2009)
Bakonyi László s. k.,

az Oktatási Hivatal
elnöke

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. október 21-én dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat-
ban foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer portugál vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a to-
vábbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kéré-
sére elbírálta a beadványt, és 2009. december 7-én döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizsga-
rendszer portugál vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

továbbra is felfüggeszti.

A portugál vizsganyelvre továbbra is az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat rendelkezései vonatkoznak.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie.

Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipróbált min-
tafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. október 21-én beküldött módosított dokumentáció a NYAT alább
részletezett érvei alapján nem méri megfelelõen a hallott szöveg értését és a közvetítés készségét portugál nyelvbõl az
alapfok B1 szinten:

A hallott szöveg értése vizsgarészben
– a szövegekben szereplõ információk súlyozása és a feladatok értékelési rendszere nem kellõen átlátható;
– sem a megoldókulcsban, sem a beadott mintateljesítményekben nem standard az értékelési egységek rendszere;
– a kipróbált feladatok esetében nincs dokumentálva, ezért nem igazolható a két független értékelõ jelenléte;
– az egyik feladat nyelvileg helytelen kifejezést tartalmaz.

A közvetítés készség mérése vizsgarészben
– a szövegekben szereplõ információk súlyozása és a feladatok értékelési rendszere nem kellõen átlátható;
– sem a megoldókulcsban, sem a beadott mintateljesítményekben nem standard az értékelési egységek rendszere;
– a kipróbált feladatok esetében nincs dokumentálva, ezért nem igazolható a két független értékelõ jelenléte.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. december

(AK-I-158/2009)
Bakonyi László s. k.,

az Oktatási Hivatal
elnöke

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. október 12-én dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat-
ban foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer bolgár vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a to-
vábbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kéré-
sére elbírálta a beadványt, és 2009. december 7-én döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizsga-
rendszer bolgár vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

továbbra is felfüggeszti.

A bolgár vizsganyelvre továbbra is az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat rendelkezései vonatkoznak.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie.

Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipróbált min-
tafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. október 12-én beküldött módosított dokumentáció a NYAT alább
részletezett érvei alapján nem méri megfelelõen a hallott szöveg értését és a közvetítés készségét bolgár nyelvbõl az alap-
fok B1 szinten:

A hallott szöveg értése vizsgarészben
– az instrukciók helyenként nem egyértelmûek, félreérthetõk, és nem utalnak világosan az elvárt válasznak sem a for-

mátumára sem a terjedelmére;
– a megoldókulcsok nem kellõ mértékben standardizáltak;
– az értékelés helyenként következetlen, azaz az itemek súlyozása nem egyértelmû.

A közvetítés készség mérése vizsgarészben
– az instrukciók nem utalnak világosan az elvárt válasznak sem a formátumára sem a terjedelmére;
– a megoldókulcsok nem kellõ mértékben standardizáltak;
– az értékelés helyenként következetlen, azaz az itemek súlyozása nem egyértelmû.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. december

(AK-I-159/2009)
Bakonyi László s. k.,

az Oktatási Hivatal
elnöke

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. október 29-én dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat-
ban foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer kínai vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a to-
vábbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kéré-
sére elbírálta a beadványt, és 2009. december 7-én döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizsga-
rendszer kínai vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

engedélyezi.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie. Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipró-
bált mintafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. október 29-én beküldött módosított dokumentációt a szakértõk és a
NYAT véleménye alapján az OH-NYAK elfogadja, és kínai vizsganyelven az alapfokú vizsgáztatást engedélyezi.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. december 9.

(AK-I-161/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. október 28-án dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat-
ban foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer svéd vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a to-
vábbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kéré-
sére elbírálta a beadványt, és 2009. december 7-én döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizsga-
rendszer svéd vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

engedélyezi.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie. Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipró-
bált mintafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. október 28-án beküldött módosított dokumentációt a szakértõk és a
NYAT véleménye alapján az OH-NYAK elfogadja, és svéd vizsganyelven az alapfokú vizsgáztatást engedélyezi.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. december 9.

(AK-I-160/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. november 2-án dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat-
ban foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer arab vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a to-
vábbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kéré-
sére elbírálta a beadványt, és 2009. december 14-én döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizs-
garendszer arab vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

engedélyezi.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie. Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipró-
bált mintafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. november 2-án beküldött módosított dokumentációt a szakértõk és a
NYAT véleménye alapján az OH-NYAK elfogadja, és arab vizsganyelven az alapfokú vizsgáztatást engedélyezi.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. december 15.

(AK-I-164/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. október 20-án dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat-
ban foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer dán vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a to-
vábbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) kéré-
sére elbírálta a beadványt, és 2009. december 14-én döntést hozott, melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizs-
garendszer dán vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

engedélyezi.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie. Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipró-
bált mintafeladatokban. Az OH-NYAK a korábbi beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az
AK-I-120/2009. határozattal elutasította. A 2009. október 20-án beküldött módosított dokumentációt a szakértõk és a
NYAT véleménye alapján az OH-NYAK elfogadja, és dán vizsganyelven az alapfokú vizsgáztatást engedélyezi.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. december 14.

(AK-I-162/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továb-
biakban: Központ) 2009. október 27-én ismételten dokumentációt nyújtott be, amely az AK-I-120/2009. Akkreditációs
határozatban foglaltak szerint tartalmazza a vizsgarendszer lengyel vizsganyelvén az alapfoknak (B1 szint) a 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban KR) 15. § (6) bekezdése szerinti módosítását. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Tes-
tület (a továbbiakban NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban:
OH-NYAK) kérésére elbírálta a 2009. október 27-én benyújtott beadványt, és 2009. december 14-én döntést hozott,
melynek alapján az OH-NYAK az Origó nyelvvizsgarendszer lengyel vizsganyelvében az alapfok (B1) szint mûködését

továbbra is felfüggeszti.

A lengyel vizsganyelvre továbbra is az AK-I-120/2009. Akkreditációs határozat rendelkezései vonatkoznak.

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie.

Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipróbált min-
tafeladatokban. Az OH-NYAK az elsõ beadványban benyújtott dokumentációt nem fogadta el, és azt az AK-I-120/2009.
határozattal elutasította. A Központ 2009. június 29-én benyújtotta a lengyel nyelv módosított alapfokára vonatkozó do-
kumentációját, amelyet az Oktatási Hivatal a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület állásfoglalása alapján nem fogadott el,
és a lengyel nyelv alapfokú vizsgáztatását az AK-I-141/2009. sz. határozattal továbbra is felfüggesztette.

A Központ 2009. október 27-én beküldött módosított dokumentációt a NYAT külsõ szakértõk állásfoglalása alapján is-
mételten elbírálta, és arra a következtetésre jutott, hogy az érdemben, a 2009. júniusi benyújtáshoz képest igen kis rész-
ben módosult anyag továbbra sem alkalmas a hallott szöveg értésének és a közvetítés készségének mérésére lengyel
nyelvbõl az alapfok B1 szinten, az alábbi okokból:

– A közvetítés készség mérése szolgáló feladat nem megbízható.
– A hallott szöveg értését mérõ feladat megbízhatósága is aggályos, mivel nem egyértelmû, milyen válaszok minõ-

sülhetnek elfogadhatónak.
– A hallásértés szövegek nyelvileg nem minõsülnek autentikusnak.

A határozat rendelkezéseire a KR 2. § (4) bekezdése ab) pontjában, a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a
15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. december

(AK-I-163/2009)
Bakonyi László s. k.,

az Oktatási Hivatal
elnöke

* * *
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HATÁROZAT

Az Oktatási Hivatal AK-I-120/2009. számú akkreditációs határozatában kimondta, hogy az ELTE Idegennyelvi To-
vábbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált nyelvvizsgaközpont (a továbbiakban: Központ) ORIGÓ
vizsgarendszerében azon vizsganyelvek akkreditációja, amelyeknek valamely szintje 2010. január 1-jén nem engedélye-
zett, azaz nem a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban KR) elõírásai szerint mûködik, felfüggeszthetõ, illet-
ve visszavonható.
Az Oktatási Hivatal jelen határozattal a bolgár, a héber, a lengyel, a portugál és a török vizsganyelv akkreditációját 2010
január 18-ával

visszavonja.

A Központ 2010. január 18-tól a fent felsorolt vizsganyelvekre egyik szinten sem fogadhat vizsgajelentkezéseket.

Jelen határozat az AK-I-155/2009, az AK-I-156/2009, az AK-I-159/2009, az AK-I-160/2009, az AK-I-163/2009, vala-
mint azaz AK-I–120/2009 számú határozatokkal együtt érvényes.

Jelen határozat ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de hi-
vatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Központ 2009. év folyamán a rendelkezõ részben felsorolt öt nyelvre többször nyújtott be dokumentációt arról, ho-
gyan módosítja vizsgarendszerében az alapfok B1 szintet a KR 15. § (6) bekezdése értelmében.
A Központnak a KR elõírásainak végrehajtásakor az Origó vizsgarendszer alapfok (B1) szintjét önálló, hallott szöveg ér-
tését mérõ vizsgarésszel kellett kiegészítenie, és önálló, közvetítõ készséget mérõ vizsgarészt kellett az adott szinten be-
vezetnie. Mindkét módosításnak meg kellett jelennie a vizsgaleírásban az érintett szinten és a beadványhoz csatolt kipró-
bált mintafeladatokban.
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban:
OH-NYAK) kérésére elbírálta a beadványokat. A felsorolt öt nyelv esetében elutasító döntést hozott. Ennek alapján az
OH-NYAK az Origó nyelvvizsgarendszer bolgár, török, héber, lengyel, portugál vizsganyelveinek alapfok (B1) szintû
vizsgáztatását az AK-I-155/2009, az AK-I-156/2009, az AK-I-159/2009, az AK-I-160/2009, az AK-I-163/2009 határo-
zatokkal felfüggesztette.
A KR 9. § (1) bekezdés a) pontja elõírja egyes vizsganyelvek számára, hogy mindhárom szinten mérjék a nyelvtudást.
Mivel a rendelkezõ részben felsorolt öt nyelv alapfokán a nyelvvizsgáztatás nem engedélyezett, így ezen nyelvek nem
alkalmasak a nyelvtudás mérésére mindhárom szinten.

A rendelkezõ részben felsorolt öt nyelv akkreditációjának benyújtása KR 9. § (2)-ben foglaltak szerint bármikor lehetséges.

A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 2. § (4) bekezdése ab) pontjában,
a 2. § (6) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, a 15. § (6) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv II. fejezetében
foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal hatásköre az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR 4.
§-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2010. január 12.

(AK-I-166/2010)
Bakonyi László s. k.,

az Oktatási Hivatal
elnöke

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont által vizsga-
hely létesítése iránt 2010. február 18-án benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Sirokkó Nyelviskola Hálózat Egyéni Cég

Székhelyének címe: 6600 Szentes, Akácfa u. 1.

Vizsgahelyszínei:

Intézmény, épület címe terem száma rendeltetése m2 max.
férõhely

Petõfi Sándor Általános Iskola
6600 Szentes, Petõfi Sándor u. 15.

fsz. 10.

írásbeli, szóbeli, hallásértés

48 16
fsz. 11. 14 4
fsz. 12. 31 10
fsz. 13. 33 11
fsz. 14. 31 10
fsz. 15. 31 10
fsz. 16. 32 10
fsz. 17. 69 23
rajzterem 54 18
énekterem 58 19
1.em.7. 47 15

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 10 munkanapon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-I/1/2000 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2010. február 18-án beérkezett kérelem és a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben je-
lölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézi-
könyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.
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A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2010. március 12.

(AK-I/170/2010)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A BCE Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont (1093 Budapest, Közraktár u. 4–6. V. emelet) akkreditált vizsgaközpont-
nak (a továbbiakban: Központ) a nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgarendszer mûködtetésére benyújtott kérelmé-
rõl a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a továbbiakban: NYAT) 2009. augusztus 10-i ülésén döntést hozott, melynek
alapján a Központnak a nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgarendszer akkreditációja iránti kérelmét az Oktatási
Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH-NYAK) a következõk szerint

engedélyezi.

A nyelvvizsgarendszer:
neve: nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgarendszer,
fajtája: szaknyelvi, kétnyelvû;,
vizsganyelvei: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

A Központ a jelen határozattal akkreditált vizsgarendszer vizsgáit valamennyi vizsgahelyén megszervezheti.

A Központ a nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgarendszer vizsgáztatása során a vizsgázókról az OH-NYAK elekt-
ronikus felületén anyakönyvet vezet és államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokat készíttet.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

INDOKOLÁS

A 2009. június 15-én beérkezett kérelemrõl szakértõi vélemények alapján a NYAT megállapította, hogy mind a vizsga-
rendszer, mind pedig a hat vizsganyelv minden szempontból megfelel a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézi-
könyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgarendszer és a vizsganyelvek adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, (2) pontjában, 9. §-ában és az Akkre-
ditációs Kézikönyv II. fejezetében foglaltak az irányadók.
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Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. augusztus 11.

(AK-III/20/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A BCE Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont (1093 Budapest, Közraktár u. 4–6. V. emelet) akkreditált vizsgaközpont
által vizsgahely létesítése iránt 2009. július 7-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi

Név:Tomori Pál Fõiskola Idegen Nyelvi Oktatási Központ
Székhelyének címe: 6300 Kalocsa Szent István Király út 2–4.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény neve, címe terem száma rendeltetése m2 férõhely

Tomori Pál Fõiskola

6300 Kalocsa, Szent István Király út 2–4.

I.19.

szóbeli/írásbeli

65 21

I.20. 74 24

II.17. 146 48

II.16. 56 18

I.16. 45 15

II.18. 86 28

II.13. 49 16

II.15. 46 15

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-III/1/2000 számú határozattal együtt érvényes.
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INDOKOLÁS

A 2009. 07. 07-én beérkezett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelke-
zõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. augusztus 27.

(AK-III/21/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A BCE Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont (1093 Budapest, Közraktár u. 4–6. V. emelet) akkreditált vizsgaközpont
által vizsgahely létesítése iránt 2009. december 28-án benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Gyémánt Nyelviskola Kft.
Székhelyének címe: 2800 Tatabánya, Réti u. 158. fsz. 1.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény neve, címe terem száma funkció területe m2 férõhely

Gyémánt Nyelviskola Kft.
2800 Tatabánya, Réti u. 158. fsz. 1.

4.
szóbeli/írásbeli/hallásértés

21 7
5. 26 8

Dózsa György Általános Iskola
2800 Tatabánya, Vadász u. 24.

11.

szóbeli/írásbeli/hallásértés

54 18
12. 54 18
13. 54 18
14. 54 18
15. 54 18
16. 54 18
18. 54 18
19. 54 18
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A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-III/1/2000 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. december 28-án beérkezett hiánytalan kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizs-
gahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben
foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2010. január 26.

(AK-III-23/2010)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A BCE Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont (1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. emelet) akkreditált vizsgaközpont
által vizsgahely létesítése iránt 2009. október-1 jén benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Jazz Communication Kft.
Székhelyének címe: 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. út 5.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény neve, címe terem száma funkció területe m2 férõhely

Jazz Communication Kft.
7622 Pécs, Bajcsy-Zs. út 5.

1. írásbeli,
hallásértés,
szóbeli

30 10
2. 26 8
3. 22 7

7622 Pécs, Jogász u. 2.
1. írásbeli,

hallásértés,
szóbeli

28 9
2. 30 10
3. 26 8

Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kara
7622 Pécs, Ifjúság u. 6.

C V./2. elõadóterem írásbeli,
hallásértés
szóbeli

190 63
E/421 elõadóterem 170 57
Kari Tanács Terem 130 43

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-III/1/2000 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. október 1-jén beérkezett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a ren-
delkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. november 10.

(AK-III/22/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Weiterbildungs – Testsysteme
GmbH (D-60386 Frankfurt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
vizsgahely létesítése iránt 2009. június 6-án benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: MICSKI STUDENT 2004. Kft.
Székhelyének címe: 3300 Eger, Bartók Béla tér 12.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény, épület Cím Terem, szoba száma
Terem, szoba
rendeltetése

m2 Befogadóképesség
irásbeli vizsgán

Katedra Nyelviskola Eger Eger, Bartók B. tér 12.

London

Szóbeli, írásbeli

18,8 6 fõ

New York 16,4 4 fõ

Könyvtár 9,25 3 fõ

Neumann János.
Középisk. és Koll.

Eger, Rákóczi út 48.

Fsz. 1.

Szóbeli, írásbeli

54 18 fõ
Fsz. 2. 33 11 fõ
Fsz. 3. 54 18 fõ
Fsz. 4. 50 16 fõ
Fsz. 5. 54 18 fõ

Fsz. 6. 54 18 fõ

Fsz. 7. 54 18 fõ

I. em. 14/114. 48 16 fõ

I. em. 15/115. 17,4 5 fõ

I. em. 16/116. 54 18 fõ

I. em. 17/117 54 18 fõ

I. em. 18/118. 54 18 fõ

I. em. 19/119. 48 16 fõ

Szilágyi Erzsébet Gimnázium Eger, Ifjúság út 2.

I. em. 104.

Szóbeli, írásbeli

50,4 16 fõ
I. em.105. 50,4 16 fõ

I. em. 106. 50,4 16 fõ

I. em. 107. 50,4 16 fõ

I. em. 115. 54 18 fõ

I. em. 116. 54 18 fõ

I. em. 117. 54 18 fõ

I. em. 118. 54 18 fõ

Eszterházy Károly Fõiskola
Gyakorló Általános Iskolája,
Gimnáziuma

Eger, Bartók B. tér 4.

II. em. 213.

Szóbeli, írásbeli

53 17 fõ
II. em. 214. 52 17 fõ
II. em. 215. 53 17 fõ
II. em. 236. 55 18 fõ
II. em. 237. 55 18 fõ
II. em. 238. 55 18 fõ
II. em. 239. 55 18 fõ

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.
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INDOKOLÁS

A 2009. június 6-án beérkezett kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tár-
gyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. július 7.

(AK-V/96/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Weiterbildungs – Testsysteme
GmbH (D-60386 Frankfurt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
vizsgahely létesítése iránt 2009. június 8-án benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület Váci Szervezete
Székhelyének címe: 2600 Vác, dr. Csányi krt. 45. I. em. 5.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény Cím Terem száma Funkciója m2 Férõhely írásbeli
vizsgán

TIT Teleki László
Ismeretterjesztõ Egyesület
Váci Szervezete

2600 Vác, dr. Csányi krt. 45. I. em. 5.
I/1

írásbeli/szóbeli
32 10

I/4 15 5

Boronkay György Mûszaki
Középiskola és Gimnázium

2600 Vác, Németh László u. 4–6.

A II. 222.

írásbeli

43 14
A II. 218. 72 24
B II. 222. 59 19
B II. 218. 59 19
B II 216. 29 9
B II. 214. 29 9
C II. 222. 43 14
C II. 218. 72 24
C Fsz. Ebédlõ 145 48
A I. 122.

írásbeli/szóbeli

59 19
A I.116. 59 19
A I. 114. 29 9
A I. 112. 29 9
D I. 148. 68 22
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Intézmény Cím Terem száma Funkciója m2 Férõhely írásbeli
vizsgán

Boronkay György Mûszaki
Középiskola és Gimnázium

2600 Vác, Németh László u. 4–6.

B I. 122.

írásbeli/szóbeli

59 19
B I. 118. 59 19
B I. 116. 29 9
B I. 114. 29 9
C I. 120. 59 19
C I. 116. 59 19
C I. 114. 29 9
C I. 112. 29 9
A Fsz. 20. 59 19
A Fsz. 16. 59 19
A Fsz. 14. 29 9
A Fsz. 12. 29 9
B Fsz. 26 59 19
B Fsz. 22. 59 19
B Fsz. 20. 29 9
B Fsz. 18. 29 9
D Fsz. 18. 93 31

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. június 8-án beérkezett kérelem és a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt
vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézi-
könyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. július 30.

(AK-V/97/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) (a továbbiakban Központ) mint a telc
GmbH (D-60386 Frankfurt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
TELC vizsgarendszerének mûködését 2010. január 1-jétõl csak komplex nyelvvizsgáztatással

engedélyezi.

A Központ 2010-ben szervezendõ vizsgáira csak komplex (írásbeli és szóbeli) nyelvvizsgára történõ jelentkezést fogad-
hat. Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt 2010-tõl csak az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelv-
vizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon törté-
nõ honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) és az Akkreditációs Kézikönyv elõírásai
szerint tett komplex nyelvvizsgáról állíthat ki. A 2009. év 2 utolsó meghirdetett vizsgaidõpontjában, 2009. október 17-én
és december 12-én tett sikeres részvizsgákról a KR elõírásainak megfelelõ határidõk pontos betartásával állíthatók ki
részvizsga-bizonyítványok.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2001 és az AK-V/22/2003 számú határozattal, valamint az Oktatási és Kulturális minisz-
ternek a telc B2 adVantage vizsgára vonatkozó akkreditációs határozatával együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. december 9-én indult felülvizsgálat mind szakmai, nyelvtudásmérési, mind igazgatási, vizsgaszervezési, doku-
mentációs kérdések vizsgálatát magában foglalta.

A felülvizsgálat megállapította, hogy a TELC vizsgarendszertõl idegen az a Magyarországon beindított gyakorlat, amely
az írásbeli és a szóbeli sikerességet külön részvizsga-bizonyítvánnyal igazolja. A részvizsga-bizonyítványok kiállításá-
nak bevezetésének következtébenel az alábbi problémák merültek fel:

– A vizsgázók sok esetben nem voltak tisztában a részvizsga szervezésének pontos körülményeivel.
– A vizsga-jelentkezés formailag minden esetben komplex vizsgára szólt.
– A vizsgának mind részvizsgaként mind komplex vizsgaként azonos a vizsgadíja.
– A vizsgáról maga a németországi rendszergazda, a telc GmbH, csak komplex sikeresség esetén adja ki saját bizo-

nyítványát.

A vizsgarendszer módosításáról szóló adatokat az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti, honlapján közzéteszi.

A határozat rendelkezéseire a KR 5. §-ának (2) bekezdése és 12. § c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az Akkre-
ditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. augusztus

(AK-V/98/2009)
Bakonyi László s.k.,

az Oktatási Hivatal
elnöke

* * *
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HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Weiterbildungs – Testsysteme
GmbH (D-60386 Frankfurt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
vizsgahely létesítése iránt 2009. szeptember 9-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Horváth Mihály Gimnázium és Szakképzõ Iskola
Székhelyének címe: 6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 2.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény neve, címe Terem száma Funkciója m2 Férõhely írásbeli
vizsgán

Horváth Mihály Gimnázium és Szakképzõ Iskola
6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 2.

fsz. 11. írásbeli/hallásértés 58 18

I.37. írásbeli/hallásértés 64 21

Félemelet 47. írásbeli/hallásértés 65 21

Félemelet 48. írásbeli/hallásértés 65 21

fsz.19. írásbeli/hallásértés/szóbeli 36 12

fsz.20. írásbeli/hallásértés/szóbeli 36 12

fsz.21. írásbeli/hallásértés/szóbeli 60 20

II.56. írásbeli/hallásértés/szóbeli 64 21

II.57. írásbeli/hallásértés/szóbeli 62 20

II.58. írásbeli/hallásértés/szóbeli 62 20

fsz.17. szóbeli 48 -

II.59. szóbeli 62 -

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. szeptember-9-én beérkezett kérelem és a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben
jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézi-
könyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.
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A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. november 9.

(AK-V/101/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Weiterbildungs – Testsysteme
GmbH (D-60386 Frankfurt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
vizsgahely létesítése iránt 2009. október 26-án benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Parole Szolgáltató és Szervezõ Bt.
Székhelyének címe: 2200 Monor Liliom u. 23.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény neve, címe Terem száma Funkciója m2 Férõhely
írásbeli vizsgán

Parole Szolgáltató és Szervezõ Bt.
Nyelviskola
2200 Monor
Kiss Ernõ u. 17.

1.

szóbeli/írásbeli/ hallásértés

14,5 4
2. 15 5
3. 13 4
4. 15 5
5. 30 10

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. október 26-án beérkezett hiánytalan kérelem és a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditá-
ciós Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.

2784 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 28. szám



(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. december 11.

(AK-V/102/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Weiterbildungs – Testsysteme
GmbH (D-60386 Frankfurt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
vizsgahely létesítése iránt 2009. november 12-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Modimo Oktatási és Szolgáltató Bt.
Székhelyének címe: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a

Vizsgahelyszínei:

Intézmény neve, címe Terem száma Funkciója m2 Férõhely

Modimo Bt. Katedra Nyelviskola
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a

mélyfsz.1.

írásbeli/ hallásértés/ szóbeli

30,7 10
mélyfsz.2. 20 6
mélyfsz.3. 26 8
mélyfsz.4. 26 8
1.emelet 5. 29,8 10
1.emelet 6. 23 7
1.emelet 7. 29,4 9

Széchenyi-Zsigmondy Szakképzõ Iskola
8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.

földszint 4.

írásbeli/ hallásértés/ szóbeli

53 17
földszint 5. 53 17
földszint 6. 53 17
földszint 7. 53 17
1.emelet 101. 53 17
1.emelet102. 53 17

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.
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INDOKOLÁS

A 2009. november 12-én beérkezett hiánytalan kérelem és a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelke-
zõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. december 16.

(AK-V/103/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Weiterbildungs – Testsysteme
GmbH (D-60386 Frankfurt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
vizsgahely létesítése iránt 2009. november 12-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Helikon Stúdió Bt.
Székhelyének címe: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 28.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény neve, címe Terem száma/neve Funkciója m2 Férõhely

Helikon Stúdió Bt.
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 28.

London

szóbeli/írásbeli/ hallásértés

13 4
Berlin 13 4
Párizs 15 5
Róma 19 6
Barcelona 13 3

Vajda János Gimnázium
8360 Keszthely, Fõ tér 9.

fsz.2.

szóbeli/írásbeli/ hallásértés

62 20
fsz.3. 62 20
fsz.5. 56 18
I/11. 73 24
I/12. 60 20
II/19. 74 24
II/20. 60 20
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Intézmény neve, címe Terem száma/neve Funkciója m2 Férõhely

Közgazdasági Szakközépiskola
8360 Keszthely, Rózsa u. 12.

fsz.5.

szóbeli/írásbeli/ hallásértés

50 16
fsz.10. 50 16
fsz.12. 50 16
fsz.13. 50 16
I/16. 50 16
I/17. 50 16
I/19. 50 16

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. november 12-én beérkezett hiánytalan kérelem és a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelke-
zõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. december 16.

(AK-V/104/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Weiterbildungs – Testsysteme
GmbH (D-60386 Frankfurt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
vizsgahely létesítése iránt 2009. október 22-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Korszak Szakközépiskola
Székhelyének címe: 8500 Pápa Széchenyi u. 4.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény neve, címe Terem száma/neve Funkciója m2 Férõhely

Korszak Szakközépiskola
8500 Pápa Széchenyi u. 4.

fsz.1.

szóbeli/írásbeli/ hallásértés

25 8
fsz.2. 32 10
I.3. 25 8
I.4. 69 23

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. október 22-én beérkezett hiánytalan kérelem és a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditá-
ciós Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2010. január 6.

(AK-V/105/2010)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által vizsgahely létesítése iránt
2009. június 4-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Pannon Egyetem Georgikon Kar Keszthely
Székhelyének címe: 8360 Keszthely Festetics u. 7.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény neve, címe épület terem száma funkciója m2 férõhely írásbeli
vizsgán

Pannon Egyetem Georgikon
Kar Keszthely
8360 Keszthely, Festetics u. 7.

D épület

D/1 elõadó

írásbeli

144,5 48

D/2 elõadó 144,5 48

D/3 elõadó 144,5 48

Torony-
épület

VIII. 9.

írásbeli/
szóbeli

23,7 7

IX. 1. 23,9 7

IX. 2. 23 7

IX. 3. 34 11

IX. 4. 23,7 7

IX. 5. 17,6 5

IX. 6. 30,4 10

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. június 4-én beérkezett és 2009. június 26-án hiánypótlással kiegészített kérelem valamint a helyszíni szemle
alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei meg-
felelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.
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A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. augusztus 13.

(AK-VII/50/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.) akkreditált vizsgaköz-
pont vizsgahely létesítése iránt 2009. szeptember 22-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium
Székhelyének címe: 2440 Százhalombatta, Iskola u. 3.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény, épület címe terem száma rendeltetése m2 max. férõhely

Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium
2440 Százhalombatta, Iskola u. 3.

M 1

írásbeli,
hallásértés,
szóbeli

56 18
M 2 65 21
M 4 72 24
M 7 52 17
M 8 46 15
M 9 61 20
M 10 68 22
M 11 60 20
M 16 36 12
M 17 36 12
203 97 32
212 52 17
213 60 20
220 52 17

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.
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INDOKOLÁS

A 2009. szeptember 22-én beérkezett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a
rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. november 19.

(AK-XII/71/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.) akkreditált vizsgaköz-
pont vizsgahely létesítése iránt 2009. július 27-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Akadémia Nyelviskola Oktatási és Szolgáltató Kft.
Székhelyének címe: 2500 Esztergom, Batthyány Lajos u. 1.
Telephelyének címe: 2800 Tatabánya, Béla király körtér 47.
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Vizsgahelyszínei:

Intézmény, épület címe terem száma rendeltetése m2 max. férõhely

Bárdos László Gimnázium és Szakközépiskola
2800 Tatabánya Gál István ltp. 701.

5. írásbeli,
hallásértés,
szóbeli

51,7 14
6. 52,5 14
8. 52,9 14
9. 52,8 14
105. 52,5 14
106. 52,5 14
108. 52,5 14
109. 51,7 14
110. 53,4 14
112. 54 14
201. 61 20
203. 54,5 14
204. 54,3 14
206. 55,1 15
208. 73,1 24
210. 71,6 23
211. 55,1 15
213. 53,4 14

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. július 27-én beérkezett, hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a ren-
delkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. szeptember 21.

(AK-XII/70/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.) akkreditált vizsgaköz-
pont vizsgahely létesítése iránt 2009. június 29-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Bábel nyelvcentrum Kft. tapolcai vizsgahely.
A Bábel nyelvcentrum Kft. tapolcai telephelyének címe: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 8. I/4.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény, épület címe terem neve rendeltetése m2 max. férõhely

Bábel nyelvcentrum Kft. tapolcai vizsgahely
8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 8. I/4.

Frankfurt
szóbeli

25 –
London 22 –

Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium 8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 12.

Fsz. 7. szóbeli,
írásbeli,
hallásértés

58,4 19
Fsz. 8. 58,5 19

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. június 29-én beérkezett, és augusztus 3-án hiánypótlással kiegészített kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelel-
nek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. szeptember 18.

(AK-XII/69/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.) akkreditált vizsgaköz-
pont vizsgahely létesítése iránt 2009. június 23-án benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: BGF Pénzügyi és Számviteli Fõiskolai Kar
Székhelyének címe: 3100 Salgótarján, Kistarján u. 5–7.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény, épület cím terem neve rendeltetése m2 max. férõhely

BGF Pénzügyi és Számviteli Fõiskolai Kar
3100 Salgótarján, Kistarján u. 5–7.

I. elõadó

írásbeli

309,5 103
II. elõadó 138,4 46
III. elõadó 104,5 34
Nyelvi labor 38,7 16
I/1 terem

szóbeli

30,7 –
I/4 terem 30.7 –
II/5 terem 30,7 –
II/8 terem 30,7 –

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. június 23-án beérkezett hiánytalan kérelem valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendel-
kezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. augusztus 13.

(AK-XII/68/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.) akkreditált vizsgaköz-
pont vizsgahely létesítése iránt 2009. június 5-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma
Székhelyének címe: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény, épület cím terem neve rendeltetése m2 férõhely

Kiskunhalasi Református Kollégium
Szilády Áron Gimnáziuma
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14.

Pataki Dezsõ terem

írásbeli/szóbeli

50,5 16
Kósa István terem 41,5 13
Polgár János terem 41,5 13
Báthory Gábor terem 43,7 14
Sütõ József terem 50,4 16
Balajthy Dénes terem 44,8 14
Korda Imre terem 41,5 13
Halasy Nagy József terem 40,2 13
Baksay Sándor terem 45,9 15
Fizika elõadó 63,9 21
Jónás Márton terem 39,4 13
Sáhó János terem 39,4 13
Paczolay István terem 49,6 16
Bartek Lajos terem 43,5 14
Fülöp Sándor terem 40.9 13
Biológia elõadó 67,3 22

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. június 5-én beérkezett kérelem valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben
jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézi-
könyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

28. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2795



Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. augusztus 3.

(AK-XII/67/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.) akkreditált vizsgaköz-
pont vizsgahely létesítése iránt 2009. június 4-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: III. Béla Gimnázium Baja
Székhelyének címe: 6500 Baja, Szent Imre tér 5.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény, épület cím terem száma rendeltetése m2
férõhely

III. Béla Gimnázium Baja, 6500 Baja, Szent Imre tér 5.
A épület

II. 32 írásbeli 139 46
II. 34 írásbeli 92 30
Fsz. 2. írásbeli 47 15
Fsz. 3. írásbeli/szóbeli 56 18
Fsz. 4. írásbeli/szóbeli 54 18
Fsz. 5. szóbeli 32 –
Fsz. 6. szóbeli 54 –

III. Béla Gimnázium Baja, 6500 Baja, Szent Imre tér 5.
B épület

Fsz. 5. írásbeli 52 17
Fsz. 6. írásbeli 52 17

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.
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INDOKOLÁS

A 2009. június 4-én beérkezett kérelem valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben
jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézi-
könyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. augusztus 3.

(AK-XII/66/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által vizsgahely létesítése iránt
2010. 01. 27-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Kkt.
Székhelyének címe: 9400 Sopron Patak u. 16.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény neve, címe terem száma funkciója m2
férõhely
írásbeli
vizsgán

Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Kkt.
9400 Sopron, Patak u. 16.

1.

szóbeli

30 –
3. 30 –
4. 20 –
5. 30 –
6. 30 –

NYMNE Benedek Elek Pedagógiai Kar
9400 Sopron, Ferenczi J. u. 5.

2. elõadó szóbeli,
írásbeli,
hallásértés

240 70
3. elõadó 240 70
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A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 10 munkanapon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2010. január 27-én beérkezett és 2010. február 10-én hiánypótlással részlegesen kiegészített kérelem alapján megálla-
pítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jog-
szabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek. A vizsgahely Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó
Kkt. 9400 Sopron Patak u. 16. szám alatt található 1., 3., 4., 5., 6. számú termei – a már meglévõ, másik vizsgarendszer-
beli akkreditációjukkal egyezõen – a jelenlegi berendezéssel csak szóbeli vizsgáztatás céljára használhatók.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon
történõ honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjá-
ban, 8. §-ának (3) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2010. február 24.

(AK-VII/56/2010)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által vizsgahely létesítése iránt
2009. 12. 02-án benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Magyar Üzletemberképzõ Szakközépiskola
Székhelyének címe: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12/a
Vizsgahelyszínei:

Intézmény neve, címe terem száma funkciója m2 férõhely írásbeli
vizsgán

Magyar Üzletemberképzõ Szakközépiskola
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12/a

4–5.

írásbeli/
hallásértés

90 30
6. 45 15
201. 88 29
202. 58 19
204. 43 14
203.

szóbeli
29 –

205. 21 –

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 10 munkanapon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. 12. 02-án beérkezett kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben
jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézi-
könyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon
történõ honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjá-
ban, 8. §-ának (3) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2010. január 28.

(AK-VII/55/2010)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által vizsgahely létesítése iránt
2009. 10.29-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Flag Kft.
Székhelyének címe: 9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 51.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény neve, címe terem neve funkciója m2 férõhely írásbeli
vizsgán

Flag Kft.
9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 51.

L szóbeli 12 –

G szóbeli 5 –

Gothard Jenõ Ált. Isk.
9700 Szombathely, Benczúr Gyula u. 10.

fsz.019.

szóbeli/ írásbeli
/hallásértés

52 17

fsz.034. 54 18

fsz.035. 52 17

étkezõ 122 40

I/116. 52 17

I/118. 52 17

I/119. 52 17

I/126. 51 17

I/127. 54 18

II/216. 52 17

II/218. 52 17

II/220. 52 17

II/221. 69 23

II/225. 51 17

II/226. 54 18

II/Videó-terem 28 9

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. október 29-én beérkezett és 2009. december 7-én, továbbá 2010. január 14-én hiánypótlással kiegészített kére-
lem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi
és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
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(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2010. január 15.

(AK-VII/54/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által vizsgahely létesítése iránt
2009. március-25-én benyújtott, 2009. június 6-án megerõsített kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Linea Group Nyelviskola és Oktatási Bt.
Székhelyének címe: 5000 Szolnok Kossuth u. 3.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény neve, címe terem neve funkciója m2 férõhely írásbeli
vizsgán

5000 Szolnok Kossuth u. 3.
Linea Group Nyelviskola Bt.

kisterem szóbeli 25 –
nagyterem írásbeli 45 15

5000 Szolnok Szapáry út 6. tanterem írásbeli/szóbeli 60 20

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. június 4-én beérkezett és 2009. június 26-án hiánypótlással kiegészített kérelem valamint a helyszíni szemle
alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei meg-
felelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
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A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon

történõ honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjá-
ban, 8. §-ának (3) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. augusztus 13.

(AK-VII/51/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ DExam Vizsgaközpont (4032 Debrecen, Komlóssy út 56.) akkreditált
vizsgaközpont által vizsgahely létesítése iránt 2009. december 7-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a követke-
zõk szerint

engedélyezi.

Név: Nyíregyházi Fõiskola Modern Filológiai Intézet
Székhelyének címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b

Vizsgahelyszínek írásbeli és hallásértés vizsgákhoz:

Vizsgahelyszín címe terem száma, neve rendeltetése mérete (m2)
max. férõhely

3m2/fõ
max. férõhely

Nyíregyházi Fõiskola
Modern Filológiai
Intézet
4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 31/b

A ép.253. gyûlésterem

írásbeli/
hallásértés

170 56 –
A ép.356. gyûlésterem 170 56 –
B ép.204. tanterem 40 17 –
C ép. 113. körelõadó 301 100 –
C ép.114. körelõadó 218 72 –
D ép.1. körelõadó 134 – 22-26
D ép. 2. körelõadó 91 – 14-18
D ép. 3. körelõadó 92 – 14-18
D ép. 4. körelõadó 96 – 14-18
D ép. 5. körelõadó 93 – 14-18
D ép.6. körelõadó 91 – 14-18
D ép.7. körelõadó 133 – 22-26
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Vizsgahelyszínek szóbeli vizsgákhoz:

Vizsgahelyszín címe terem száma, neve rendeltetése mérete (m2)

Nyíregyházi Fõiskola Modern Filológiai Intézet
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

B ép.105. terem szóbeli 40
B ép.106. terem 26
B ép.123. terem 35
B ép.125. terem 35
B ép.133. terem 35
B ép.134. terem 35
B ép.137. terem 35
B ép.162. terem 13
B ép.163. terem 13
B ép.165. terem 13
B ép.169. terem 13
B ép.170. terem 9
B ép.171. terem 13
B ép.225. terem 13
B ép.226. terem 35

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XXVIII/1/2007 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. 12. 07-én beérkezett kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tár-
gyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
Az Akkreditációs Kézikönyv elõírása szerint az írásbeli vizsgatermek akkor megfelelõek, ha biztosítani lehet, hogy a
vizsgázók ne láthassák egymás dolgozatát. A helyszíni szemle alapján a kirendelt szakértõ megállapította, hogy az írás-
beli vizsgához megnevezett termek közül a D épület 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. számú elõadótermeiben a sorok közti magas
emelkedés és a sorok legyezõszerû kiszélesedése miatt a vizsgabiztonság csak úgy valósítható meg, ha az egyes vizsgá-
zók között 2 sor és két szék marad üresen. Fentiek miatt a D épület 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. számú elõadótermeinek befoga-
dóképességét a rendelkezõ részben foglaltak szerint határoztam meg.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjá-
ban, 8. §-ának (3) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2010. január 21.

(AK-XXVIII/8/2010)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A GB Resources Oktatási és Tanácsadó Kft. (1028 Budapest, Fuvola u. 5/A.), mint a London Chamber of Commerce
and Industry Examinations Board, Education Development International Plc (LCCI International Qualifications Siskin
Parkway East, Middlemarch Business Park, Ceventry CV3 4ST) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
által vizsgahely létesítése iránt 2009. november 26-án benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar (NyME SEK BTK)
Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet
Székhelyének címe: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.
Vizsgahelyszínei:

intézmény címe terem száma funkció m2 férõhely

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Központ Bölcsészettudományi Kar
(NyME SEK BTK) Filológiai és Interkulturális
Kommunikáció Intézet
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.

földszint I. szóbeli/írásbeli
/hallásértés

68 22

földszint II. 139 46
113 60 20
116a 16 5
119 26 8
I. em. Nagyterem 264 88
203 20 6
204 40 13
207 16 5
208 19 6
241 18 6
242 27 9
244 18 6
310 31 10
319 15 5
339 56 18

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XXV/1/2004 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. 11. 26-án beérkezett hiánytalan kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely
személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt
feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjá-
ban, 8. §-ának (3) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.
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Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. december 17.

(AK-XXV/23/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A GB Resources Oktatási és Tanácsadó Kft. (1028 Budapest, Fuvola u. 5/A.), mint a London Chamber of Commerce
and Industry Examinations Board, Education Development International Plc (LCCI International Qualifications Siskin
Parkway East, Middlemarch Business Park, Ceventry CV3 4ST) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
által vizsgahely létesítése iránt 2009. július 17-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Windsor Nyelvstúdió Bt.
Székhelyének címe:3530 Miskolc Arany János u. 19. 3/3
Vizsgahelyszínei:

intézmény címe terem száma funkció m2 férõhely

Herman Ottó Gimnázium
B épület
3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 21.

I/1.

írásbeli,
hallásértés,
szóbeli

57 19
I/2. 57 19
I/3. 56 18
I/4. 53 17
I/5. 58 19
II/6. 57 19
II/7. 58 19
II/8. 56 18
II/9. 53 17
II/10 58 19
Díszterem 75 25

Windsor Nyelvstúdió
3535 Miskolc, Arany János u. 19. 3/3

Windsor 1. 30 10
Windsor 2. 12 4
Windsor 3. 16 5
Windsor 4. 15 5

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
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Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XXV/1/2004 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. 07. 31-én beérkezett és 08. 18-án hiánypótlással kiegészített kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelke-
zõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjá-
ban, 8. §-ának (3) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. szeptember 21.

(AK-XXV/21/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A GB Resources Oktatási és Tanácsadó Kft. (1028 Budapest, Fuvola u. 5/A), mint a London Chamber of Commerce
and Industry Examinations Board, Education Development International Plc (LCCI International Qualifications Siskin
Parkway East, Middlemarch Business Park, Ceventry CV3 4ST) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
által vizsgahely létesítése iránt 2009. február 26-án benyújtott, és 2009. május 26-án megerõsített kérelmét az Oktatási
Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Szénássy-Unió Bt.
Székhelyének címe: 2500 Esztergom Simor József u. 1. I/11.
Vizsgahelyszínei:

intézmény, épület cím
terem, szoba

száma
funkció m2 max. férõhely

írásbelin

Szénássy-Unió Bt.
2500 Esztergom
Simor József u. 1. I/12.

London Szóbeli 22,8
Berlin Szóbeli/írásbeli 24,8 8

Balassa Bálint Gazdasági
Szakközépiskola
és Szakiskola

2500 Esztergom,
Szent István tér 5–7

F7.08
Szóbeli/írásbeli

35 11
F7.09 35 11
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A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XXV/1/2004 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. 02. 26-án beérkezett és 05. 26-án megerõsített kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben je-
lölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézi-
könyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjá-
ban, 8. §-ának (3) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. július 6.

(AK-XXV/20/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A GB Resources Oktatási és Tanácsadó Kft. (1028 Budapest, Fuvola u. 5/A.), mint a London Chamber of Commerce
and Industry Examinations Board, Education Development International Plc (LCCI International Qualifications Siskin
Parkway East, Middlemarch Business Park, Ceventry CV3 4ST) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
által vizsgahely létesítése iránt 2009. február 26-án benyújtott, és 2009. május 26-án megerõsített kérelmét az Oktatási
Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Alternative English School Bt.
Székhelyének címe: 6000 Kecskemét Kõhíd u. 19.

28. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2807



Vizsgahelyszínei:

intézmény, épület cím terem, szoba száma funkció m2 max. férõhely
írásbelin

Alternative English School
6000 Kecskemét,
Kõhíd u. 19.

II.em E terem Szóbeli 10 2
II.em. A terem Szóbeli/írásbeli 23 7
II. em. B terem Szóbeli/írásbeli 21 7
II. em. D terem Szóbeli/Ííásbeli 35 11

Bányai Júlia Gimnázium
6000 Kecskemét,
Nyíri u. 11.

II. em. 29. terem

Írásbeli

54 14
II.em. 30. terem 54 14
II.em. 31. terem 54 14
II.em. 32. terem 54 14
II.em. 33. terem 54 14
II.em. 34. terem 54 14
III.em. 300. terem 175 55
III.em. 302. terem 34 11
III.em. 304. terem 34 11
III.em. 305. terem 34 11
III.em. 311. terem 34 11

Katona József Könyvtár
(akadálymentesített)

6000 Kecskemét,
Piaristák tere 8.

II.em. Kisterem
Szóbeli/írásbeli

75 25

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XXV/1/2004 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. 02. 26-án beérkezett és 05. 26-án megerõsített kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben je-
lölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézi-
könyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjá-
ban, 8. §-ának (3) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. június 23.

(AK-XXV/19/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A Károli Gáspár Református Egyetem Idegen Nyelvi Lektorátus (1091 Budapest, Kálvin tér 9.) (a továbbiakban:
Kérelmezõ) 2009. május 11-én benyújtotta a Theolingua nyelvvizsgarendszer olasz vizsganyelvvel történõ bõvítésére
irányuló akkreditációs kérelmét, amelyrõl a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület szakértõk véleménye alapján 2009. július
3-i ülésén egyhangú elutasító döntést hozott. Ennek alapján a Kérelmezõnek a Theolingua nyelvvizsgarendszer olasz
vizsganyelvvel történõ bõvítésére irányuló kérelmét az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
(a továbbiakban: OH-NYAK)

elutasítja.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Theolingua vizsgarendszer olasz vizsganyelve nem méri megfelelõen a nyelvtudást, mert:
– Az olvasásértés mérésére használt szövegek nehézségi szintje nem felel meg a Közös Európai Referenciakeretben

(a továbbiakban: KER) foglaltaknak, az egyes szintekhez tartozó szövegek nehézsége szinte azonos. A szövegek
nehezek, a kérdések viszont könnyen megválaszolhatók, több esetben a háttértudás segítségével vagy a nyelvtani
szabályok ismerete segítségével.

– A hallásértés mérésére alkalmazott szövegek nem autentikusak, eredetileg mind írott mûfajú szövegek, amelyek
felolvasva csak korlátozottan alkalmasak a beszédértés mérésére.

– A szóbeli vizsga képleírás feladatával kapcsolatban nem található a benyújtott anyagban megfelelõ magyarázat.
– A megoldókulcsokban számos nyelvi hiba fordul elõ.
– Az értékelés megbízhatóságát rontja, hogy az olvasott- és a hallott szöveg értésének mérése során, a magyar nyel-

ven feltett kérdéseknél gyakran nem derül ki, mi számít megfelelõ hosszúságú elfogadható válasznak.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 137/2008. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 9. §-ában és az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. július

(AK-XXIX/6/2009)

Bakonyi László s. k.,
az Oktatási Hivatal

elnöke

* * *
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HATÁROZAT

A KJF Nyelvvizsgaközpont (8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 55.) akkreditált vizsgaközpont vizsgahely léte-
sítése iránt 2009. november 9-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Helikon Stúdió Bt.
Székhelyének címe: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 28.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény neve, címe Terem száma/neve Funkciója m2 Férõhely

Helikon Stúdió Bt.
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 28.

London

szóbeli/írásbeli/ hallásértés

13 4
Berlin 13 4
Párizs 15 5
Róma 19 6
Barcelona 13 3

Vajda János Gimnázium
8360 Keszthely, Fõ tér 9.

fsz.2.

szóbeli/írásbeli/ hallásértés

62 20
fsz.3. 62 20
fsz.5. 56 18
I/11. 73 24
I/12. 60 20
II/19. 74 24
II/20. 60 20

Közgazdasági Szakközépiskola 8360
Keszthely, Rózsa u. 12.

fsz.5.

szóbeli/írásbeli/ hallásértés

50 16
fsz.10. 50 16
fsz.12. 50 16
fsz.13. 50 16
I/16. 50 16
I/17. 50 16
I/19. 50 16

A kérelmezõ köteles a vizsgahelyszín tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XXII/1/2003 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. november 9-én beérkezett hiánytalan kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsga-
hely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben
foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjá-
ban, 8. §-ának (3) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.
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Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. december 16.

(AK- XXII/25/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A KJF Nyelvvizsgaközpont (8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 55.) akkreditált vizsgaközpont vizsgahely léte-
sítése iránt 2009. július 27-én benyújtott és június kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Jazz Communication Kft.
Székhelyének címe: 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. út 5.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény neve, címe terem száma funkció területe m2 férõhely

Jazz Communication Kft.
7622 Pécs, Bajcsy-Zs. út 5.

1.
írásbeli, hallásértés,
szóbeli

30 10
2. 26 8
3. 22 7

7622 Pécs, Jogász u. 2.
1.

írásbeli, hallásértés,
szóbeli

28 9
2. 30 10
3. 26 8

Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kara
7622 Pécs, Ifjúság u. 6.

C V./1. elõadóterem
írásbeli, hallásértés

190 63
E/421 elõadóterem 170 57
BTK-TTK Kari Tanács Terem 130 43

A kérelmezõ köteles a vizsgahelyszín tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XXII/1/2003 számú határozattal együtt érvényes.
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INDOKOLÁS

A 2009. július 27-én beérkezett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendel-
kezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjá-
ban, 8. §-ának (3) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. szeptember 22.

(K- XXII/24/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A KJF Nyelvvizsgaközpont (8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 55.) akkreditált vizsgaközpont vizsgahely léte-
sítése iránt 2009. március 4-én benyújtott és június 6-án megerõsített kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi:

Név: Frankenberger Bt.
Székhelyének címe: 6000 Kecskemét, Vak Bottyán u. 15.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény neve, címe terem száma funkció területe férõhely

Frankenberger Bt.
6000 Kecskemét, Vak Bottyán u. 15.

Nagy terem szóbeli/írásbeli 44 m2 14 fõ
Lila terem szóbeli/írásbeli 19 m2 6 fõ
Barna terem szóbeli/írásbeli 16 m2 5 fõ
Zöld terem szóbeli/írásbeli 16 m2 5 fõ
Tárgyaló szóbeli/írásbeli 20 m2 6 fõ

Bányai Júlia Gimnázium
6000 Kecskemét, Nyíri út 11.

300 írásbeli 150 m2 50 fõ
309 írásbeli 70 m2 23 fõ
311 írásbeli 45 m2 15 fõ
29 írásbeli 55 m2 18 fõ
30 írásbeli 53 m2 17 fõ
31 írásbeli 53 m2 17 fõ
32 írásbeli 53 m2 17 fõ
33 írásbeli 53 m2 17 fõ
34 írásbeli 54 m2 18 fõ
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A kérelmezõ köteles a vizsgahelyszín tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XXII/1/2003 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. március 4-én beérkezett és június 6-án megerõsített kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítot-
tam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabá-
lyokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjá-
ban, 8. §-ának (3) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. július 27.

(AK- XXII/23/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1012 Budapest, Vérmezõ u. 4.) akkreditált vizsgaközpont által vizsgahely létesítése iránt
2009. május 29-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Euro-Oktaéder Szakközépiskola
Székhelyének címe: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény neve, címe
terem száma/

neve
funkció terület m2

férõhely
írásbeli vizsgán

(3 m2/fõ)

Euro-Oktaéder Szakközépiskola
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.

21 írásbeli/szóbeli 35 11
23 írásbeli/szóbeli 49 16
24 írásbeli/szóbeli 35 11
25 írásbeli/szóbeli 35 11
31 írásbeli/szóbeli 35 11
32 írásbeli/szóbeli 35 11
33 írásbeli/szóbeli 35 11
41 írásbeli/szóbeli 158 52
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A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

2009. május 29-én benyújtott hiánytalan kérelem valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelke-
zõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. július 30.

(AK-XVI/76/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A EURO Nyelvvizsga Kft. (1012 Budapest, Vérmezõ u. 4.) akkreditált vizsgaközpont (a továbbiakban: Központ) által
további nyelvvizsgarendszer akkreditációja iránt benyújtott kérelmét a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2010. január
11-én meghozott döntése alapján az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a következõk szerint

engedélyezi.

Nyelvvizsgarendszer: EuroPro
Fajta: üzleti
Nyelv: angol egynyelvû

A Központ a nyelvvizsgáztatás során az EuroPro angol, egynyelvû vizsgarendszer vizsgázóiról elektronikus anyaköny-
vet vezet, és a sikeres vizsgázóknak a 137/2008 (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) elõírásai szerint elektroni-
kus formanyomtatványon keresztül államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt készíttet.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, az Oktatási Hivatalhoz hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek
illetéke 5000 Ft.

Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.
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INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2009. 12. 8-án beérkezett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a
nyelvvizsgarendszer megfelel az R.-ben és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire a 137/2008 (V. 16.) Korm. rendelet Korm. Rendeletben és az Akkreditációs Kézikönyvben
foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2010. január 12.

AK-XVI/74/2010

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1012 Budapest, Vérmezõ u. 4.) akkreditált vizsgaközpont által vizsgahely létesítése iránt
2009. március 13-án benyújtott és 2009. május 11-én megerõsített kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Dartmoor Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Székhelyének címe: 2600 Vác Széchenyi u. 24.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény neve, címe terem száma/neve funkció terület m2 férõhely írásbeli
vizsgán

megjegyzés

Dartmoor Nyelviskola Bt.
2600 Vác, Széchenyi u. 24.

II. em.
Gyülekezeti
terem

írásbeli/szóbeli 114 38 fõ A terem formája
miatt 2 vizsgafelü-
gyelõ szükséges

1. terem szóbeli 20
2. terem szóbeli 9,5
3. terem szóbeli 20,5
4. terem szóbeli 12
5. terem szóbeli 9
6. terem szóbeli 24

Piarista Gimnázium
2600 Vác, Konstantin tér 6.

fsz.12. írásbeli/szóbeli 55 18 fõ -
I/107. írásbeli/szóbeli 60 20 fõ –
I/108. írásbeli/szóbeli 53,6 17 fõ –
I/109. írásbeli/szóbeli 60,3 20 fõ –
I/110. írásbeli/szóbeli 60,3 20 fõ –
I/111. írásbeli/szóbeli 52 17 fõ –
I/112. írásbeli/szóbeli 52 17 fõ –
I/113. írásbeli/szóbeli 50,4 16 fõ –
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A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. március 13-án benyújtott és 2009. május 11-én megerõsített hiánytalan kérelem valamint a helyszíni szemle
alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei meg-
felelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. június 9.

(AK-XVI/73/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont (2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont vizsgahely létesítése
iránt 2010. január 7-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Pannon Egyetem Idegennyelvi Oktatási Központ (IOK)

Székhelyének címe: 8200 Veszprém, Egyetem u. 3.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény, épület címe terem száma funkciója mérete (m2)
férõhely
(3m2 /fõ)

Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

A épület

A01
írásbeli

126 42
A02 126 42
A3

írásbeli/szóbeli
76 25

A6 56 18
A7 57 19
A4

szóbeli
44 –

A5 41 –
Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

B épület

B202 írásbeli 75 25
B210 írásbeli/szóbeli 57 19
B206 szóbeli 75 –

Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

E épület

E1
írásbeli

58 19
E2 36 12
E3 36 12
E5 hallásértés 54
E4

szóbeli

52 –
E108 18 –
E110 16 –
E111 16 –
E119 16 –

Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Wartha V. u. 1.
M épület

M1
írásbeli

215 71
M3 197 65

Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Wartha V. u. 1.
N épület

N101

írásbeli

110 36
N110 85 28
N229 80 26
N245 245 81
N107

szóbeli

35 –
N108 36 –
N111 63 –
N112 34 –
N113 35 –
N116 34 –
N117 34 –

Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Wartha V. u. 1.
O épület

O1 írásbeli/szóbeli 42 14
O2

írásbeli
42 14

O3 150 50
O4 49 16
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A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 10 munkanapon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XV/1/2001, AK-XV/6/2002 és AK-XV/16/2007 számú határozatokkal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2010. január 7-én átvett, és 2010. március 1-jén hiánypótlással kiegészített kérelem alapján megállapítottam, hogy a
rendelkezõ részben jelölt vizsgahely tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditá-
ciós Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 8. §-ának (3) bekezdésében, és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2010. március 3.

(AK-XV/27/2010)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont ( 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont vizsgahely létesítése
iránt 2009. november 25-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Mikrovill & Mackenzie Kkt.
Székhelyének címe: 2400 Dunaújváros Vasmû út 41. 2. em. 210.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény, épület címe terem száma funkciója mérete (m2) férõhely

Széchenyi István Gimnázium
2400 Dunaújváros, Dózsa György út 15/a.

008
szóbeli, írásbeli, hallásértés

96 32
018 91 30
04 70 23

Mikrovill & Mackenzie Kkt.
2400 Dunaújváros, Vasmû út 41. 2. em. 210.

A

szóbeli, írásbeli, hallásértés

35 11
B 23 7
C 23 7
D 12 4
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A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XV/1/2001, AK-XV/6/2002 és AK-XV/16/2007 számú határozatokkal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. november 25-én átvett hiánytalan kérelem és a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézi-
könyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire a 137/2008 (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 8. §-ának (3) bekezdésében, és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2010. január 5.

(AK-XV/25/2010)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont (2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont vizsgahely létesítése
iránt 2009. október 7-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Naszály-Galga Kiemelkedõen Közhasznú Kft.
Székhelyének címe: 2600 Vác, Naszály út 31.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény, épület címe terem száma funkciója mérete (m2) férõhely

Naszály-Galga Kiemelkedõen Közhasznú Kft.
2600 Vác, Naszály út 31.

33. szóbeli/hallásértés/ 61 20
119.

írásbeli

42 14
123. 28 9
125. 23 7
211. 24 8
116.

szóbeli
17 -

117. 13 -
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A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XV/1/2001, AK-XV/6/2002 és AK-XV/16/2007 számú határozatokkal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. október 7-én átvett hiánytalan kérelem és a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ rész-
ben jelölt vizsgahely tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 8. §-ának (3) bekezdésében, és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. november 19.

(AK-XV/24/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont (2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont vizsgahely létesítése
iránt 2009. szeptember 4-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Öveges Képzõ Kft.
Székhelyének címe: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 9.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény, épület címe terem száma funkciója mérete (m2) férõhely

Öveges Képzõ Kft.
6000 Kecskemét, Rákóczi út 9.

4. szóbeli/hallásértés/
írásbeli

33 11

1.
szóbeli

16 -
6. 16 -

Katona József Gimnázium
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.

104.
hallásértés/
írásbeli

72 24
107. 66 22
109. 53 17
111. 63 21

Kecskeméti Református Általános Iskola
6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

221. hallásértés/
írásbeli

59,5 19
222. 58,2 19
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A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XV/1/2001. és az AK-XV/6/2002. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. szeptember 4-én átvett hiánytalan kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely
tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételek-
nek.

A vizsgahelyszín tekintetében az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisát módosítja.

A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 8. §-ának (3) bekezdésében, és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. október 15.

(AK-XV/23/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont (2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont (a továbbiakban: Köz-
pont), 2009. augusztus 3-án bejelentette az Oktatási Hivatalnak (a továbbiakban: OH-NYAK), hogy végrehajtotta az
AK-XV/21/2009 sz. Határozatban elõírt változtatásokat a Szent István Egyetem Gazdasági Kar, korábban Tessedik Sá-
muel Fõiskola GFK, Békéscsaba vizsgahely irányításának területén. A változtatásokat az OH-NYAK elfogadja, és a
Szent István Egyetem Gazdasági Kar, korábban Tessedik Sámuel Fõiskola GFK, Békéscsaba vizsgahely mûködését
2009. augusztus 15-tõl

engedélyezi.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

A határozat az AK-XV/9/2003. rendelkezéseivel együtt érvényes.

A határozat rendelkezéseire 137/2008. (V. 16.) (a továbbiakban: R.) 5. §-ának (1) bekezdés c) pontjában, a 12. § (3) be-
kezdésében és az AK IV. fejezetében foglaltak az irányadók.
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Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és az R.
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl az R. 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szó-
ló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. augusztus 5.

(AK-XV-22/2009)

Bakonyi László s. k.,
az Oktatási Hivatal

elnöke

* * *

HATÁROZAT

A PANNON Nyelvvizsgaközpont (Veszprémi Egyetem Nyelvvizsga Iroda, 8200 Veszprém, Egyetem u. 1.) akkreditált
vizsgaközpont vizsgahely létesítése iránt 2009. 12. 17-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Bábel nyelvcentrum Kft. tapolcai vizsgahely
A Bábel nyelvcentrum Kft. tapolcai telephelyének címe:
8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 8. I/4.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény, épület címe terem neve rendeltetése m2 max. férõhely

Bábel nyelvcentrum Kft. tapolcai vizsgahely
8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 8. I/4.

Frankfurt szóbeli,
írásbeli,
hallásértés

24 8
London 24 8

Róma
szóbeli

12 –
Dublin 18 –

Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium 8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 12.

Fsz. 7. szóbeli, írásbeli,
hallásértés

58,4 19
Fsz. 8. 58,5 19

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XIX/1/2002 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. 12. 17-én beérkezett, és 2010. 01. 15-én hiánypótlással kiegészített kérelem alapján megállapítottam, hogy a
rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.
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A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2010. január 25.

(AK-XIX/46/2010)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b) akkreditált vizsgaköz-
pont vizsgahely létesítése iránt 2009. október 19-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Globe-All Gate Kft., OktaTárs Nyelvstúdió
Székhelyének címe: 2100 Gödöllõ, Kandó Kálmán u. 2.

Vizsgahelyszínei:

Intézmény, épület címe terem száma rendeltetése m2 max. férõhely

Premontrei Szent Norbert Gimnázium,
Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon
2100 Gödöllõ, Egyetem tér 16.

B101

írásbeli/ hallásértés

54 16
B113 54 16
B201 54 16
B203 108 32
B207 54 16
B208 54 16
B210 54 16
B217 54 16

SZIE Kollégiumok
2100 Gödöllõ, Páter Károly u. 1.

7-es elõadó
írásbeli/ hallásértés

90 30
Gorka terem 140 46
42-as terem

szóbeli
32 -

43-as terem 32 -

Globe-All Gate Kft., OktaTárs Nyelvstúdió,
2100 Gödöllõ, Kandó Kálmán u. 2.

E1
szóbeli

15 -
E2 15 -
F3 18 -
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A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2009. október 19-én beérkezett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a ren-
delkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. november 24.

(AK-XII/72/2009)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b) akkreditált vizsgaköz-
pont vizsgahely létesítése iránt 2010. január 7-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Székhelyének címe: 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi u. 29.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény, épület címe terem száma rendeltetése m2 max. férõhely

Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2475 Kápolnásnyék,
Gárdonyi u. 29.

fsz.1. írásbeli/szóbeli/
hallásértés

48 16
fsz.2. 48 16
fsz.3. 48 16
fsz.4. 48 16
fsz.5. 48 16
fsz.6. 48 16
fsz.7. 48 16
fsz.8. 48 16
Kémia elõadó 72 24
9. 48 16
10. 48 16
11. 48 16
12. 48 16
13. 48 16
14. 48 16
15. 48 16
16. 48 16
Nyelvi labor 44 14

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2010. január 7-én beérkezett kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi,
tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételek-
nek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
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(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2010. január 26.

(AK-XII/75/2010)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b) akkreditált vizsgaköz-
pont vizsgahely létesítése iránt 2010. január 26-án benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Hargita Kkt. (Katedra Nyelviskola Siófok)
Székhelyének címe: 8600 Siófok, Budai Nagy Antal u. 1–3.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény, épület címe terem száma rendeltetése m2 max. férõhely

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola
8600 Siófok, Március 15. tér 4.

13

írásbeli, hallásértés

54 17
14 54 17
15 54 17
17 54 17
18 54 17

Hargita Kkt. (Katedra Nyelviskola Siófok)
8600 Siófok, Budai Nagy Antal u. 1–3.

Merlin terem
írásbeli, hallásértés, szóbeli

15 5
Newton terem 16 5
Dali terem

szóbeli
11 –

Grimm terem 12 –
Perczel Mór Gimnázium
8600 Siófok, Park u. 1.

fsz. 015
írásbeli, hallásértés, szóbeli

65 20
fsz.016 62 21

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 10 munkanapon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.
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INDOKOLÁS

A 2010. január 26-án beérkezett kérelem és a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt
vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézi-
könyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2010. február 26.

(AK-XII/76/2010)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b) akkreditált vizsgaköz-
pont vizsgahely létesítése iránt 2010. február 4-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Sirokkó Nyelviskola Hálózat Egyéni Cég
Székhelyének címe: 6600 Szentes, Akácfa u. 1.
Vizsgahelyszínei:

Intézmény, épület címe terem száma rendeltetése m2 max. férõhely

Petõfi Sándor Általános Iskola
6600 Szentes, Petõfi Sándor u. 15.

fsz. 10. írásbeli, szóbeli, hallásértés 48 16
fsz. 11. 14 4
fsz. 12. 31 10
fsz. 13. 33 11
fsz. 14. 31 10
fsz. 15. 31 10
fsz. 16. 32 10
fsz. 17. 69 23
rajzterem 54 18
énekterem 58 19
1.em.7. 47 15
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A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 10 munkanapon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2010. február 4-én beérkezett kérelem és a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt
vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézi-
könyvben foglalt feltételeknek.

A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállí-
tott, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2010. március 12.

(AK-XII/77/2010)

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

HATÁROZAT

A PROFEX Nyelvvizsgaközpont (7624 Pécs, Szigeti út 12.) (továbbiakban: Vizsgaközpont) 1335. regisztrációs szá-
mon nyilvántartott Cambridge Nyelviskola, 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 5. vizsgahelyének (továbbiakban: Vizsga-
hely) akkreditált mûködését az AK-II-22/2008. számú akkreditációs határozattal felfüggesztettem.
A Vizsgaközpont 2009. szeptember 17-én Hivatalomnak megküldte az AK-II-22/2008. számú akkreditációs határozat-
ban kért dokumentációt, így a Vizsgahely mûködését 2009. október 1-jével

engedélyezem.

A Vizsgahely 2009. október 1-jétõl ismét fogadhat jelentkezéseket a Vizsgaközpont vizsgáira.
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INDOKOLÁS

A Vizsgaközpont 2009 júniusában továbbképzést szervezett a vizsgáztatás belsõ mûködési rendjérõl. A képzésen részt
vett 20 fõ.
A Vizsgahely által más vizsgarendszerekben szervezett nyelvvizsgák ellen nem merült fel kifogás.

A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjá-
ban, 8. §-ának (3) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. szeptember 23.

(AK-II/24/2009.)

Bakonyi László s. k.,
az Oktatási Hivatal

elnöke

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Kármán Tódor-díj
az oktatás és kutatás támogatóinak

Felhívás a díj 2010. évi elnyerésére

Az oktatási miniszter 10/2000. (VI. 8.) OM rendeletével a magyarországi közoktatás, felsõoktatás és tudományos kuta-
tás támogatása érdekében végzett kiemelkedõ tevékenységért a gazdasági és közélet szereplõinek elismerésére Kármán
Tódor-díjat alapított.

A díjat olyan
– természetes személyek, közösségek vagy jogi személyek (intézmények, vállalkozások, alapítványok) kaphatják,

akik kiemelkedõ támogatást nyújtanak a tanulóknak, hallgatóknak, oktatóknak és az oktatási intézményeknek.

A díjra pályázni lehet, vagy az oktatási intézmények, illetve az oktatásban és kutatásban részt vevõ személyek tehetnek
javaslatot.

Évente maximum öt díj adományozható, amelyet a Nemzeti Erõforrás miniszter ünnepélyes körülmények között ad át. A
díjjal oklevél és plakett jár.

A díjazásra szóló pályázatoknak vagy javaslatoknak tartalmaznia kell, hogy mi a támogatás vagy az együttmûködés
szakmai tartalma, jellege, célja és eszközei, eredményei, valamint mennyi a támogatás pénzben kifejezhetõ értéke.

A pályázatokat vagy javaslatokat (maximum 3 oldal) 2010. október 30-ig kell eljuttatni a Nemzeti Erõforrás Miniszté-
rium Oktatásért Felelõs Államtitkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10–14.).

(További információ: Szigeti Katalin oktatási kitüntetési referens, tel.: 795-4423)

Budapest, 2010. szeptember
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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Országos közlekedési ismeretek verseny

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az ORFK - Országos Balesetmegelõzési Bizottság és a Kulturált Közlekedésért
Alapítvány az Oktatási Hivatal közremûködésével meghirdeti a 2010/2011. tanévi Országos közlekedési ismeretek ver-
senyt az általános iskolák 4. és 8. évfolyamos, illetve a középiskolák ennek megfelelõ évfolyamú tanulói részére.

A verseny célja:
A verseny segíti a tanulók közlekedési ismereteinek, biztonságos közlekedési képességeinek és közlekedési kultúrájá-
nak megalapozását, fejlesztését.

Résztvevõk köre:
Az általános iskolák 4. és 8. évfolyamos, illetve a középiskolák ennek megfelelõ évfolyamú tanulói.

A verseny tartalma:
A közlekedési alapismeretek, valamint a gyalogos, kerékpáros és segédmotorkerékpáros közlekedés szabályainak, etikai
követelményeinek ismerete.
Az iskolai, megyei (fõvárosi) és az országos fordulók lebonyolításához a feladatlapokat a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium biztosítja az Oktatási Hivatal szervezésével. A megyei és országos forduló gyakorlati feladatainak meghatározását
a megyei/fõvárosi versenyt rendezõ intézmények a Megyei/Fõvárosi Balesetmegelõzési Bizottságok segítségével vég-
zik. Az iskolai és megyei (fõvárosi) forduló feladatlapjait az ORFK – Országos Balesetmegelõzési Bizottság eljuttatja a
Megyei/Fõvárosi Balesetmegelõzési Bizottságokhoz. Az országos döntõ elõkészítésére és megrendezésére a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium szervezésében kerül sor.

Jelentkezés módja:
A versenyen részt vevõ iskolák az iskolai fordulóra jelentkezõ 4. és 8. évfolyamos tanulóik számát írásban megküldik a
verseny szervezésére megyei szinten kijelölt intézmény/megyei pedagógiai intézet részére. A fõvárosi iskolák a kerületi
pedagógiai szolgáltatóknak (elérhetõségük megtalálható a www.fovpi.hu honlapon) küldik el nevezésüket, mely intéz-
mények a kerületi összesített listát a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumnak továbbítják
(1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.).
A versenyre jelentkezés határideje: 2010. október 22.

A verseny fordulói:
I. Iskolai forduló:
Az iskolai fordulót 2010. november 22–26. között kell megrendezni.
Az iskolai versenyben a résztvevõk ismeretszintjének felmérése központilag biztosított feladatlap segítségével történik.
Az iskolai fordulókat a versenyre jelentkezett iskolák szervezik.
A megyei szintû rendezõ intézmények és a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium összesítik
a megyénként/kerületenként a jelentkezõ 4. és 8. osztályos tanulók számát, majd a nevezõk számának megfelelõ feladat-
lap igényüket megküldik az Oktatási Hivatal részére (1054 Budapest, Báthory u. 10.).
Az iskolai versenyre a feladatlap-igénylés elküldésének határideje: 2010. október 29.
A megyei (fõvárosi) fordulót rendezõ intézmények 2010 novemberében vehetik át a megyei/fõvárosi balesetmegelõzési
bizottságoktól az iskolai forduló anyagát, majd ezt követõen juttatják el az iskolák számára. A feladatlapok átvételének
pontos idõpontjáról, helyérõl az Oktatási Hivatal 2010. november 15-ig értesíti a rendezõ intézményeket.
Az iskolák a versenyt követõen megküldik a verseny szervezésére megyei szinten kijelölt intézményeknek/megyei peda-
gógiai intézeteknek a 4. és 8. évfolyamon I. helyezést elért tanulók adatait (iskola neve, címe, tanulók neve, évfolyam
száma), valamint a felkészítõ tanár(ok) nevét. Holtverseny esetén helyben kell dönteni az I. helyezésrõl. A fõvárosi isko-
lák a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumnak (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) kül-
dik meg a továbbjutók adatait.
Az elsõ helyezett tanulók külön értesítés nélkül vesznek részt a megyei (fõvárosi) fordulón.
A megyei (fõvárosi) fordulóra történõ felterjesztés határideje: 2010. december 3.
A megyei (fõvárosi) fordulót szervezõ intézmények részérõl a megyei fordulóhoz szükséges feladatlap-igénylésüket 2010.
december 10-ig kell megküldeni az Oktatási Hivatal címére.
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II. A megyei (fõvárosi) forduló idõpontja: 2011. február 14. 13 óra.
A verseny ezen fordulója csak ebben az idõpontban szervezhetõ!
A fenti (2011. február 14. 13 óra) idõponttól eltérõ szervezés következménye a versenybõl való kizárás.
A megyei (fõvárosi) fordulót a megyei/fõvárosi versenyt rendezõ intézmények a Megyei/Fõvárosi Balesetmegelõzési
Bizottságok segítségével szervezik. A megyei szintû versenyt rendezõ intézmények a forduló helyszínének adatait (in-
tézmény neve, címe, telefonszám) 2011. január 14-ig megküldik az Oktatási Hivatal címére.
A megyei szintû versenyt rendezõ intézmények/pedagógiai intézetek a megyei (fõvárosi) fordulóra a feladatlapokat a
megküldött adatok alapján 2011. február 1–10. között vehetik át a megyei/fõvárosi balesetmegelõzési bizottságoktól. A
feladatlapok átvételének pontos idõpontjáról, helyérõl az Oktatási Hivatal 2011. január 20-ig értesíti a rendezõ intézmé-
nyeket.

A megyei (fõvárosi) fordulón a versenyzõk központi feladatlapot oldanak meg, és ezt követõen a 4. és a 8. évfolyamon a
legmagasabb pontszámot elért 10-10 tanuló részére gyakorlati készségek (ügyesség, szabályosság) felmérésére is sor ke-
rül. A forduló végeredményét a kétféle feladattal szerzett pontszámok összege dönti el.
A döntõ fordulóba a megyei (fõvárosi) fordulók évfolyamonkénti elsõ helyezettjei jutnak.
A megyei (fõvárosi) fordulót rendezõ intézmények a verseny elsõ helyezettjeinek – döntõbe jutók – adatait (tanulók ne-
ve, évfolyam száma, iskola neve, címe) megküldik az országos fordulót rendezõ Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba,
Csóti Ferenc vezetõ fõtanácsos részére címezve (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) 2011. február 25-ig.

III. Országos döntõ:
Az országos döntõre a tavaszi szünetben kerül sor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezésében.
Az országos döntõ helyérõl és idõpontjáról a versenyzõk 2011 márciusában értesítést kapnak.
Az országos fordulóban a tanulók központi feladatlapot oldanak meg és emellett a gyakorlati készségek (ügyesség, sza-
bályosság) felmérésére is sor kerül.

A megyei versenyt rendezõ intézmények:
Bács-Kiskun megye:
Hunniareg Pedagógiai Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodája; 6000 Kecskemét, Katona József tér 8.
Békés megye:
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár; 5600 Békéscsaba; Kiss Ernõ u. 3., Pf. 35.
Budapest:
Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium; 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Csongrád megye:
Hunniareg Pedagógiai Intézet Csongrád Megyei Irodája; 6726 Szeged, Közép fasor 1–3.
Fejér megye:
Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Fejér Megyei Irodája; 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12–14. II. em. 205.
Gyõr-Moson-Sopron megye:
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet; 9021 Gyõr, Árpád u. 32.
Hajdú-Bihar megye:
Hunniareg Pedagógiai Intézet; 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.
Heves megye:
Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet; 3301 Eger, Szarvas tér 1.,
Pf. 196.
Jász-Nagykun-Szolnok megye:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat; 5000 Szolnok, Mária út 19.
Komárom-Esztergom megye:
Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet; 2800 Tatabánya, Fõ tér 4.; Levelezési cím: 2801, Tatabánya, Pf. 1316.
Nógrád megye:
Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet; 3100 Salgótarján, Ruhagyári u. 9.
Pest megye:
OPSZI Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet; 2049 Diósd, Gárdonyi Géza u. 14.
Levelezési cím:1380 Budapest, Póstafiók 1162.
Somogy megye:
Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképzõ és Szolgáltató Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 10.
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési és Képzési Intézete; 4431 Nyír-
egyháza-Sóstófürdõ, Tölgyes u. 68.
Tolna megye:
Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium; 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4.
Vas megye:
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ; 9700 Szombathely, Károlyi
Gáspár tér 4.
Veszprém megye:
Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Irodája; 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4.
Zala megye:
Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottsá-
ga; 8900 Zalaegerszeg, Béke-ligeti út 1.

Bp. 2010. szeptember 23.

Brassói Sándor s. k.,
fõosztályvezetõ-helyettes

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtá-
sáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.

A nemzeti erõforrás miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, továbbá a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet

A KECSKEMÉTI FÕISKOLA
(6000 Kecskemét, Izsáki út 10.)

rektori megbízatásának ellátására.

A megbízás 2011. április 15-étõl 2015. április 14-éig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári vagy fõiskolai tanári kinevezés,
– felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján a fõiskola
irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:

– a fõiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a fõiskola képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok sze-

rinti – rendelkezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése

és összefogása.
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A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudomá-

nyos életben való részvételét,
– a felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, to-

vábbi minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári vagy fõiskolai tanári kinevezést, az

idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a

fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázatokat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján történt
http://www.kszk.gov.hu; 2010. október 15-ei megjelenést követõen, 2010. november 14-éig kell benyújtani papírala-
pon, egy eredeti és egy másolati példányban, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium címére (Nemzeti Erõforrás Miniszté-
rium Felsõoktatási Fõosztály 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Kecskeméti Fõiskola rektori megbízatására”.

A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben Szabóné Kiss Márta fõtitkár ad.
Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Telefon: 76/501-962.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 28.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek 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
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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

Igazgató

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

1 2 3 4

Gyõr Megyei Jogú
Város Közgyûlése

Szabadhegyi Közokta-
tási Központ,
Magyar-Német Óvoda,
Általános Iskola
és Középiskola
(Gyõr-Moson-Sopron
megye, 9028 Gyõr,
Konini u. 2–4.)
Igazgató
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jog-
viszony.
Lf: Az önállóan mûkö-
dõ önkormányzati,
többcélú közoktatási in-
tézmény vezetése.

Egyetemi szintû tanári
v., és szakképzettség, pe-
dagógus szakvizsga, leg-
alább 5 év feletti
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2011. január 15.
A megbízás 2016. július 31-ig
szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. október 31.
Pehi: 2010. december 16.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: b., om.
A pályázatot postai úton 3 pél-
dányban kell benyújtani. Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: 21093/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: igazgató.
Pc: Gyõr Megyei Jogú Város
Közgyûlése
9021 Gyõr, Városház tér 1.
f: Papp András, az Oktatási és
Kulturális Osztály vezetõje
Telefon: (96) 500-126

Telki Önkormányzat Telki Általános Iskola
(Pest megye, 2089 Tel-
ki, Muskátli u. 2.)
Igazgató (magasabb ve-
zetõ)
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jog-
viszony.

Fõiskola, pedagógus
munkakörben szerzett,
legalább 5 év feletti
szgy., vagyonnyilatkozat
tételi eljárás lefolytatása,
felsõfokú v. és szakkép-
zettség, továbbá pedagó-
gus szakvizsga, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2011. február 1.
A megbízás 2011. február
1-jétõl, 2016. augusztus 15-ig
szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a KIR-ben történõ közzé-
tételtõl számított 60 nap.
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Lf: Az általános iskola
nevelõ-oktató munkájá-
nak irányítása, ellenõr-
zési munkáltatói,
vezetõi, szakmai és gaz-
dálkodási (részben önál-
lóan gazdálkodó
intézmény) feladatok el-
látása, alapító okirat
szerinti feladatok ellátá-
sa, kapcsolattartás a
fenntartóval.

Abban az esetben, ha a
szakvizsga megszerzése
folyamatban van, úgy
szükséges az oktató intéz-
mény igazolása, valamint
a pályázó nyilatkozata,
hogy az elbírálás végha-
tárideje elõtti napig be-
mutatja a bizonyítványát.
Amennyiben erre nem ke-
rül sor, úgy a Képvise-
lõ-testület a pályázatot
érdemben nem bírálja.
Elõny: Felsõfokú képesí-
tés, közoktatás-vezetõi
szakképesítés, angol
nyelvbõl nyelvvizsga,
társalgási szintû nyelvtu-
dás, legalább 1-3 év
vgy., felhasználói szintû
MS Office (irodai alkal-
mazások)

Pehi: legkésõbb 2011. január
31.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
2/2010., valamint a munkakör
megnevezését: Iskola igazgató.
„Pályázat iskolaigazgatói állás-
hely betöltésére”.
Csatolandó: om., szgy. igazolá-
sa, szakmai ön., és motivációs
levél, az elfogadott pedagógiai
programot alapul vevõ szakmai
és fejlesztési program, vpr., b.,
nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zati anyagot az elbírálásban
résztvevõk teljes körûen megis-
merhetik.
Pc: Telki Önkormányzat
2089 Telki, Petõfi u. 1.
f: Kókai Rita
Telefon: (26) 572-003

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetõi álláshelyének 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 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

28. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2835

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.



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

Kanizsai Kulturális
Központ
8800 Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5–9.
Telefon: (93) 311-468
Fax: (93) 310-465

Mûvelõdésszervezõ,
intézményegység-
vezetõ

Szfv., (mûvelõdésszerve-
zõ, vagy kulturális mene-
dzser v.)
Elõny: mûvelõdésszerve-
zõ vagy felnõttképzési
tapasztalat

ÁEI: 2010. október 15.
A megbízás határozatlan idõre
szól, 3 hónap próbaidõvel.
Pbhi: 2010. szeptember 30.
Ill: Kjt. szerint
Csatolandó: hiteles om., ön., b.
Pc: Kanizsai Kulturális Központ
8800 Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5–9.
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TOVÁBBKÉPZÉS

A Budapesti CORVINUS Egyetem
KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET

(ISO 9001:2000 szabvány alapján minõsített intézet)
tájékoztatója

A BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet felvételt hirdet a 2011.
februárban induló, másoddiplomát adó közgazdasági szakirányú
továbbképzéseire és tanfolyami képzéseire.

Általános tudnivalók:
Az intézet közgazdasági szakirányú továbbképzésein szerez-
hetõ oklevelek a felsõoktatási törvényben rögzített felsõfokú
szakirányú szakképesítést tanúsítják.
Jelentkezési határidõ: 2010. október 31.
Jelentkezési lapot, tájékoztató füzetet, mely a továbbképzési le-
hetõségek általános tudnivalói mellett, szakonként részletesen
tartalmazza a képzés célját és tantervét, térítésmentesen a BCE
Közgazdasági Továbbképzõ Intézetnél (BCE KTI) lehet be-
szerezni.

Címünk: BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet
1085 Budapest VIII., Rigó u. 3.

Postacímünk: 1444 Budapest, Pf. 275 KTI
Honlapunk: http://kti.linett.hu

http://uni-corvinus.hu

Telefonszámaink: +36 (1) 216-4441, 216-4442 vagy 216-4443
E-mail címünk: kti@uni-corvinus.hu

Jelentkezési feltételek: Államilag elismert felsõfokú (alap, mes-
ter, illetve korábban egyetem, fõiskola) iskolai végzettség és szak-
képzettség. Jelentkezni a kiadott tájékoztatóban lévõ jelentkezési
lapon vagy az interneten letöltött jelentkezési lapon lehet. A tan-
folyami képzésekre a Tájékoztató füzetünkben közöltek szerint.
Képzési idõ: A szakirányú továbbképzések 2, 4 félévig tartanak. Et-
tõl való eltérést és a tanfolyamok képzési idejét a Tájékoztató füze-
tünk tartalmazza. A foglalkozások hetenként általában egy napot
vesznek igénybe és 9.40–18.00 óra között kerülnek megtartásra.
A felsõfokú szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél meg-
szerzésének feltételei: Az elõírt képzési és kimeneti követelmé-
nyek (az elõírt tanulmányi és vizsgakötelezettségek eredményes tel-
jesítése, szakdolgozat készítése, záróvizsga eredményes letétele)
teljesítése.
A kiadható oklevél tartalma az adott szak képzési és kimeneti kö-
vetelményeiben elõírtak szerint, az alapképzettségtõl és az el-
végzett szaktól függ.

2011-ben az alábbi közgazdasági szakirányú továbbképzési szakokra hirdetünk felvételt:

1. Elemzõ statisztikus szak
2. Nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok szak
3. Nemzetközi fejlesztéspolitikai

– nemzetközi versenypolitikai szak
4. Vezetési és szervezési szak
5. Marketing szak
6. Pénzügy szak
7. Agrár-közgazdasági szak
8. Vállalkozási menedzsment szak
9. Értékelemzõ szak

10. Környezeti menedzsment szak
11. Biztosítási szak
12. Személyügyi – emberierõforrás-menedzser – szak
13. Személyügyi – munkaügyi kapcsolatok – szak
14. Személyügyi – munkaerõ-piaci – szak
15. Jövõkutatás, elõrejelzés (stratégiaformálás) szak
16. Egészségügyi menedzsment szak

17. Belügyi gazdasági szak
18. Belügyi gazdaságvédelmi szak
19. Gyógyszerügyi menedzsment szak
20. Ingatlangazdálkodási szak
21. Állami ingatlangazdálkodási szak
22. Védelemgazdasági szak
23. Projektmenedzsment (fõvállalkozás) szak
24. Közigazgatás gazdálkodása és ellenõrzése szak
25. Közigazgatás gazdálkodás és informatika szak
26. Gazdaságpolitika szak
27. Felszámolási és vagyonfelügyeleti szak
28. Érdekérvényesítõ (lobbi) szak
29. Vezetési tanácsadás szak
30. Esélyegyenlõségi szak
31. Egészségügyi biztosítási szak
32. Ügyfélkapcsolati szak
33. Energiagazdálkodási szak

Gazdasági, szakképesítést nyújtó és céltanfolyamok
Gazdasági tanfolyamaink elsõsorban az aktuális gazdálkodási, pénzügyi, adózási és vezetési tudnivalókat tartalmazzák.
Szakképesítést nyújtó tanfolyamaink a rendeletileg elõírt követelményrendszer szerint épülnek fel, szakvizsgára készítenek fel, s ered-
ményes szakvizsga után képesítést tanúsító bizonyítványt adnak.
Külön megbízás alapján intézményeknél, gazdasági társaságoknál, vállalkozásoknál új munkakörök, feladatok szakszerû ellátását
segítõ céltanfolyamokat szervezünk.

2011-ben az alábbi tanfolyamokra hirdetünk felvételt:

1. Alapfokú értékelemzõ tanfolyam
intézménynél,
gazdasági társaságnál, vállalkozásnál

2. Esélyegyenlõségi szaktanfolyam
3. Direkt marketing tanfolyam
4. Társadalombiztosítási szakmai klub

BCE KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás
során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után
semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást
szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi,
ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben
értelmezhetõ „harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette
kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ –
jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika
összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi
jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû
párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb
részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini
birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem
engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását?
Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a
politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és
ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet
támasztja alá.
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

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

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

28. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2839



2840 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 28. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: Mátyásné dr. Patócs Andrea.
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