
JOGSZABÁLYOK

2009. évi CXXXV. törvény
a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

módosításáról*

1. §

(1) A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 4. § (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a szakképesí-
tésért felelõs miniszter egyetértésével rendeletben hatá-
rozza meg

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. november 23-i ülésnapján fogadta
el.

a) a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljárá-
si rendjét (a továbbiakban: szakmai vizsgaszabályzat),
a szakmai vizsgák szakmai ellenõrzésének általános sza-
bályait, valamint a szakmai vizsgák – személyes adatok
körét nem érintõ – adatait tartalmazó központi nyilvántar-
tás vezetésének szabályait,

b) a tanulókat a 48. § alapján megilletõ juttatások rész-
letes szabályait,

c) az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék
(a továbbiakban: vizsgaelnöki névjegyzék) elkészítését és
kiadását,

d) a központi képzõhely mûködésére vonatkozó szabá-
lyokat,

e) a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély
megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási
szolgáltatási díját és a díj megfizetésének szabályait.”

(2) Az Szt. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:
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„(5) A miniszter az iskolai rendszerben oktatott szakké-
pesítések tekintetében a (2) bekezdés a), c) és d) pontjában
meghatározott hatáskörét az oktatásért felelõs miniszterrel
egyetértésben gyakorolja.

(6) A miniszter a (2) bekezdés b) pontjában meghatáro-
zott hatáskörét az államháztartásért felelõs miniszterrel,
a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott hatáskörét
az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben gyako-
rolja.”

2. §

Az Szt. a következõ 4/A–4/B. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Iskolarendszeren kívüli szakmai képzést kö-

vetõ szakmai vizsgát
a) a szakmai vizsga szervezését engedélyezõ hivatal

(a továbbiakban: Hivatal) által lefolytatott engedélyezési
eljárás alapján arra engedélyt (a továbbiakban: Engedély)
kapott intézmény,

b) a szakképesítésért felelõs miniszter által kijelölt, irá-
nyítása alá tartozó intézmény, vagy

c) az a) pontban meghatározott eljárás alapján kiadott
Engedély hiányában a 2. § (1) bekezdés a)–d) pontjában
felsorolt szakképzést folytató intézmény a vele a felnõtt-
képzési törvényben szabályozott felnõttképzési szerzõdést
kötöttek számára az általa oktatott szakképesítések vonat-
kozásában
(a továbbiakban együtt: szakmai vizsgát szervezõ intéz-
mény) szervezhet.

(2) Az Engedély – az abban meghatározott, állam által
elismert szakképesítések tekintetében – visszavonásig jo-
gosít a Magyar Köztársaság területére kiterjedõen szakmai
vizsgák szervezésére.

(3) Az engedélyezési eljárásért a szakmai vizsgát szer-
vezõ intézmény külön jogszabályban meghatározott igaz-
gatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(4) Az (1) bekezdés b) és c) pontban megjelölt intézmé-
nyeknek folyamatosan meg kell felelniük a (7) bekezdés
b) pontja alapján kiadott kormányrendeletben elõírt általá-
nos, továbbá – az adott szakmai vizsga szervezésének és
az adott szakmai vizsgának az idõtartama alatt – a vizsgáz-
tatott szakképesítés tekintetében az 5. § (1) bekezdés
d) pontja alapján kiadott rendeletben meghatározott speci-
ális szakmai, tárgyi és személyi feltételeknek.

(5) A Hivatal a szakmai vizsga szervezésére Enge-
déllyel rendelkezõ intézményekrõl, az intézmény megne-
vezését, székhelyét, az Engedélyben szereplõ szakképesí-
tések azonosító számát, megnevezését és az Engedély ki-
adásának idõpontját tartalmazó nyilvántartást vezet, to-
vábbá ellenõrzi a szakmai vizsga szervezésére jogosult-
sággal rendelkezõ intézmények vizsgaszervezéssel össze-
függõ tevékenységét. Az ellenõrzéshez szükséges forrást
a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl (a továbbiak-
ban: MPA) kell biztosítani.

(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás nyilvános,
azt a miniszter az általa vezetett minisztérium, valamint
a Hivatal saját honlapján közzéteszi. A közzétett adatokat
a hatóság döntését követõ 5 munkanapon belül frissíteni
kell. A Hivatal az Engedélyt megadó döntés egy példányát
megküldi az érintett szakképesítésért felelõs miniszternek.

(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
határozza meg

a) az Engedély megszerzésére irányuló engedélyezési
eljárás részletes szabályait és kijelölje a szakmai vizsga
szervezését engedélyezõ hivatalt,

b) az Engedély megszerzésének és a szakmai vizsga-
szervezési tevékenység folytatásának általános szakmai,
tárgyi és személyi feltételeit,

c) a szakmai vizsgát szervezõ intézmény vizsgaszerve-
zõ tevékenysége ellenõrzésének részletes szabályait,

d) a szakmai vizsgát szervezõ intézményre a szakmai
ellenõrzés során, valamint a vizsgaszervezéssel összefüg-
gõ tevékenység ellenõrzése során kiszabható bírság mérté-
két.

(8) A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek
esetén szolgálati beosztás betöltéséhez elõírt szakképesíté-
sek szakmai vizsgáit csak az (1) bekezdés b) pontja szerint
kijelölt – a szakmai vizsgaszervezési tevékenység folyta-
tásának általános és speciális szakmai, tárgyi és személyi
feltételeivel rendelkezõ – intézmény szervezheti.

4/B. § (1) A szakmai vizsgát szervezõ intézmény és
a 13. § (1) bekezdés alapján vizsgaszervezési jogosultság-
gal rendelkezõ intézmény köteles a vizsgázóról – külön
jogszabály alapján – a képzést folytató intézmény adatait,
a képzés adatait, a szakmai vizsgán megszerezhetõ szakké-
pesítés adatait, a szakmai vizsga részeredményeit és vég-
eredményét, a szakmai vizsgabizottság határozatát, a kiál-
lított bizonyítvány sorozatjelét és sorszámát, a vizsgázó ta-
nulói azonosító számát, továbbá a természetes személy-
azonosító adatait tartalmazó törzslapot kiállítani, és ennek
egy eredeti példányát az utolsó vizsganapot követõ 30 na-
pon belül az állami szakképzési és felnõttképzési intézet-
nek megküldeni. Ha az állami szakképzési és felnõttképzé-
si intézet a beküldött törzslapok hibás vagy hiányos kitöl-
tését észleli, akkor a törzslapok visszaküldésével egyide-
jûleg felhívja a beküldõt az észlelt hibák 30 napon belüli
kijavítására.

(2) Az állami szakképzési és felnõttképzési intézet há-
romhavonta tájékoztatást küld az érintett szakképesítésért
felelõs miniszternek a beérkezett törzslapokkal összefüg-
gõ szakmai vizsgák adatairól, megjelölve a szakmai vizs-
gát szervezõ intézményt, a szakképesítés azonosító számát
és megnevezését, a lebonyolított szakmai vizsga helyszí-
nét, a vizsgaelnök nevét, továbbá a vizsgaidõpontokat. Ha
a szakképesítésért felelõs miniszter az állami szakképzési
és felnõttképzési intézettõl kapott adatok alapján a szak-
mai vizsgát szervezõ intézmény (1) bekezdésben foglalt,
a törzslapok megküldésére, illetve kijavítására vonatkozó
kötelezettségének elmulasztását észleli, tájékoztatja a Hi-
vatalt. A Hivatal a (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
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(3) Ha a szakképesítésért felelõs miniszter a szakmai
vizsga szakmai ellenõrzése során – a (2) bekezdés szerinti
mulasztás kivételével – a vizsgatevékenység lefolytatásá-
val kapcsolatos jogszabálysértést észlel, végzéssel kötele-
zi az intézményt a jogszabálysértés megszüntetésére. Ha
a szakmai vizsgát szervezõ intézmény e kötelezettségének
a szakképesítésért felelõs miniszter végzésében meghatá-
rozott határidõ elteltéig nem tesz eleget, a szakképesítésért
felelõs miniszter a jogszabálysértés megszüntetésére ismé-
telten kötelezi, és egyidejûleg bírságot szab ki.

(4) Ha a Hivatal vizsgaszervezéssel összefüggõ tevé-
kenység ellenõrzése során azt észleli, hogy a szakmai vizs-
gát szervezõ intézmény tevékenységét nem a jogszabá-
lyoknak megfelelõen látja el, a Hivatal végzéssel kötelezi
a jogszabálysértés megszüntetésére. Ha a szakmai vizsgát
szervezõ intézmény e kötelezettségnek a végzésben meg-
határozott határidõ elteltéig nem tesz eleget, a Hivatal
a jogszabálysértés megszüntetésére ismételten kötelezi, és
egyidejûleg bírságot szab ki.

(5) Ha a szakmai vizsgát szervezõ intézmény
a) a feltárt jogszabálysértést nem szünteti meg,
b) a mulasztott kötelezettségét nem teljesíti,
c) ismételten jogszabálysértést követ el, vagy
d) a már lebonyolított szakmai vizsga eredményének

megsemmisítését eredményezõ jogszabálysértést követett
el,

a Hivatal – a szakmai vizsga szakmai ellenõrzésére jo-
gosult szerv megkeresése alapján vagy egyébként hivatal-
ból – az intézmény Engedélyét visszavonja, és négy évre
eltiltja a szakmai vizsgaszervezési tevékenységtõl. Errõl
a jogsértést megállapító határozatban a szakmai vizsgát
szervezõ intézményt tájékoztatni kell. A Hivatal az Enge-
délyt visszavonó és a vizsgaszervezési tevékenységtõl el-
tiltó határozat egy példányát megküldi az érintett szakké-
pesítésért felelõs miniszternek.

(6) Az (5) bekezdés szerinti határozatot a Magyar Köz-
löny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben és
a miniszter által vezetett minisztérium, valamint a Hivatal
honlapján közzé kell tenni.

(7) Ha a Hivatal jogosultság hiányában jogellenesen
folytatott szakmai vizsgaszervezési tevékenységrõl
a szakmai vizsga lebonyolítása közben szerez tudomást,
a Hivatal a vizsgát felfüggeszti, és ezzel egyidejûleg
a szervezõvel szemben bírságot szab ki.

(8) Ha a Hivatal jogosultság hiányában jogellenesen
folytatott szakmai vizsgaszervezési tevékenységrõl
a szakmai vizsga lebonyolítását követõen szerez tudomást,
a vizsgát szervezõvel szemben bírságot szab ki.

(9) A Hivatal a (7)–(8) bekezdés szerinti eljárása alap-
ján haladéktalanul értesíti a szakképesítésért felelõs mi-
nisztert, aki az 5. § (4) bekezdés szerint jár el. A szakmai
vizsgát jogellenesen szervezõ köteles a vizsgázó által befi-
zetett vizsgadíjat a szakmai vizsga felfüggesztése esetén
a vizsga felfüggesztésétõl, a vizsga lebonyolítását köve-
tõen észlelt jogellenesség esetén a jogsértést megállapító

döntés közlésétõl számított 10 munkanapon belül mara-
déktalanul visszatéríteni.

(10) A Hivatal a szakképesítésért felelõs miniszter
(9) bekezdés szerinti értesítésével egyidejûleg tájékoztatja
az érintett vizsgázókat a szakmai vizsga eredménye meg-
semmisítésének jogkövetkezményérõl és a szakmai vizsga
letételének további lehetõségeirõl.”

3. §

(1) Az Szt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap a szakképesítésért felelõs mi-
niszter, hogy az ágazatába tartozó szakképesítések tekinte-
tében rendeletben határozza meg

a) a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
a miniszter egyetértésével,

b) a szakmai vizsgáztatás és a szakmai vizsga szakmai
ellenõrzésének részletes szabályait,

c) a 7. § (3) bekezdés szerinti mestervizsga követelmé-
nyeit,

d) az Engedély megszerzésének és a szakmai vizsga-
szervezési tevékenység folytatásának speciális szakmai,
tárgyi és személyi feltételeit és

e) a szakmai vizsga szervezésére kijelölt, irányítása alá
tartozó intézményt.”

(2) Az Szt. 5. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül
ki:

„(7) A szakképesítésért felelõs miniszter kezdeményez-
heti a szakmai vizsgát szervezõ vagy a 13. § (1) bekezdésé-
ben szereplõ szakképzést folytató intézmény tevékenysé-
gének ellenõrzését. A szakképesítésért felelõs miniszter
által kezdeményezett ellenõrzést a Hivatal köteles lefoly-
tatni.”

4. §

(1) Az Szt. 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Az állami szakképzési és felnõttképzési intézet]
„c) kezeli a szakmai vizsgák adatait és a törzslapokat

magába foglaló központi nyilvántartást, valamint az abban
szereplõ, a vizsgázóra vonatkozó természetes személyazo-
nosító adatokat,”

(2) Az Szt. 6. §-a a következõ (3)–(5) bekezdésekkel
egészül ki:

„(3) Az állami szakképzési és felnõttképzési intézet
az (1) bekezdésben szereplõ törzslapokat tartalmazó köz-
ponti nyilvántartás adatait elzártan, 50 évig más által nem
hozzáférhetõ módon õrzi.

(4) Az állami szakképzési és felnõttképzési intézet
az általa õrzött törzslapokat 50 év után átadja az illetékes
levéltárnak és az átadott törzslapok központi nyilvántartási
adatait törli.
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(5) A nyilvántartás alapján az elveszett, ellopott, meg-
rongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról bizonyít-
ványmásodlatot állít ki kérelemre az állami szakképzési és
felnõttképzési intézet.”

5. §

Az Szt. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A szakmai vizsga állami vizsga. A szakmai vizsga
vizsgabizottsága a Magyar Köztársaság címerét tartalma-
zó körbélyegzõt használ. A szakiskolában és a szakközép-
iskolában a szakképzési évfolyamokon szakképesítés
megszerzésére irányuló szakmai vizsgára történõ felkészí-
tés folyik. A speciális szakiskolában és a készségfejlesztõ
speciális szakiskolában, valamint a közoktatási törvény
27. §-ának (8) bekezdése szerint szervezett oktatásban
résztvevõk számára részszakképesítés megszerzésére irá-
nyuló felkészítés is folyhat.”

6. §

(1) Az Szt. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az iskolai rendszerû szakképzésben – a (6) és
(7) bekezdésekben foglaltakat is figyelembe véve – a 2. §
(1) bekezdés a)–b) pontjaiban felsorolt szakképzést folyta-
tó intézmény és a felsõfokú szakképzést szervezõ felsõok-
tatási intézmény

a) a vele tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban állók te-
kintetében az általa oktatott szakképesítések vonatkozásá-
ban,

b) a vele ugyanazon – a 2. § (5) bekezdésében meghatá-
rozott – térségi integrált szakképzõ központ részét képezõ
másik szakképzést folytató intézménnyel, vagy felsõfokú
szakképzést szervezõ felsõoktatási intézménnyel tanulói
vagy hallgatói jogviszonyban állók tekintetében az általuk
oktatott szakképesítések vonatkozásában
külön engedély nélkül szervezhet szakmai vizsgát.”
(2) Az Szt. 13. §-a a következõ (6) és (7) bekezdésekkel
egészül ki:

„(6) Az iskolai rendszerû szakképzésben a tanulói,
illetve a felsõfokú szakképzés esetén a hallgatói jogvi-
szony fennállása alatt megkezdett szakmai vizsga javító-
vagy pótlóvizsgáját az a 2. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban
felsorolt szakképzést folytató intézmény, továbbá az a fel-
sõfokú szakképzést szervezõ felsõoktatási intézmény is
megszervezheti, amellyel a vizsgázó nem állt tanulói,
illetve hallgatói jogviszonyban.

(7) Az iskolai rendszerû szakképzésben azok számára,
akiknek a szakképesítés megszerzésére történõ felkészíté-
se tanulói, illetve felsõfokú szakképzés esetén hallgatói
jogviszonyban történt és a tanévet eredményesen lezárták,
de a szakmai vizsgára bocsátás feltételeinek az elsõ vizs-

gaidõszakban nem tudtak eleget tenni a szakmai vizsgát
az a 2. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban felsorolt szakkép-
zést folytató intézmény, továbbá az a felsõfokú szakkép-
zést szervezõ felsõoktatási intézmény is megszervezheti,
amellyel a vizsgázó nem állt tanulói, illetve hallgatói jog-
viszonyban.”

7. §

Az Szt. 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) Az iskolai rendszerû szakképzésben szakmai elmé-
leti képzés csak szakképzõ iskolában folyhat, illetve felsõ-
fokú szakképzés esetén felsõoktatási intézményben is.”

8. §

Az Szt. 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Tanulószerzõdést az a tanuló köthet, aki
a) betöltötte tizenhatodik életévét, vagy a közoktatási

törvény 27. § (4) bekezdése szerint megszervezett szakis-
kolai nevelés és oktatás esetén betöltötte a tizenötödik
életévét és – a közoktatási törvény 27. § (8) bekezdése sze-
rinti felzárkóztató oktatás kivételével – a 9. évfolyamot
eredményesen teljesítette, továbbá

b) a szakképesítésre jogszabályban elõírt elõképzettsé-
gi és egészségügyi feltételeknek megfelel.”

9. §

Az Szt. 54/B. § 23. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„23. szakmai vizsga: az OKJ-ben meghatározott állam
által elismert szakképesítés megszerzéséhez szükséges,
a szakképesítéshez tartozó feladatcsoport, feladatprofil
szerinti munkakörök ellátásához meghatározott ismeretek
elsajátítását tanúsító, külön jogszabályban meghatározott
bizonyítvány kiadására irányuló eljárás;”

10. §

Az Szt. 57. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben

határozza meg
a) az OKJ-t, az OKJ-be történõ felvétel és az OKJ-ból

való törlés eljárási rendjét,
b) a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteit,
c) a szakképzés megkezdésének és folytatásának felté-

teleit.”
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11. §

Az Szt. 58. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„58. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak

való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 94/33/EK irányelve (1994. június 22.) a fia-

tal személyek munkahelyi védelmérõl,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK

irányelve (2006. december 12.) a belsõ piaci szolgáltatá-
sokról (9–11. cikk).”

Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követõ 46. napon lép ha-
tályba.

(2) Az e törvény hatálybalépését megelõzõen kiírt pá-
lyázat alapján szakmai vizsga szervezésére jogszabályban
feljogosított szakmai vizsgát szervezõ intézmény vizsga-
szervezési jogosultsága a jogszabályban meghatározott
határidõig érvényes. A határidõ lejártát követõen a vizsga-
szervezési jogosultság újbóli megszerzése az Szt. e tör-
vény 2. §-ával megállapított 4/A–4/B. §-a szerinti engedé-
lyezési eljárás keretében történhet.

(3) Hatályát veszti az Szt. 6/B. §-a, a 13. § (4)–(5) be-
kezdése és az 57. § (2) bekezdése.

(4) Az Szt. 55. § (4) bekezdésében a „munkakör betöl-
tésére” szövegrész helyébe a „szolgálati beosztás betölté-
sére” szöveg lép.

(5) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejleszté-
sének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
9. § (2) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:

[Az alaprésznek az (1) bekezdés szerinti megosztását
megelõzõen az éves költségvetési törvényben meghatáro-
zott Szakképzési hozzájárulás és Szakképzési egyéb bevétel
elnevezésû eredeti bevételi elõirányzatok (a továbbiakban
együtt: bevételi elõirányzat) együttes összegét csökkenteni
kell]

„j) a szakmai vizsgát szervezõ intézmény vizsgaszer-
vezési tevékenységének ellenõrzésére a szakmai vizsga
szervezését engedélyezõ hivatalnak biztosított, az oktatá-
sért felelõs miniszter és a szakképzésért és felnõttképzé-
sért felelõs miniszter által együttesen a költségvetési évre
megállapított keretösszeggel.”

(6) Ez a törvény 2014. január 1-jén hatályát veszti.
(7) Ez a törvény a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló

2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és
tanácsi irányelv 9–11. cikkének való megfelelést szolgál-
ja.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2009. évi CXXXVIII. törvény
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

módosításáról*

1. §

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Ftv.) 5. § (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(6) A kiemelkedõ színvonalú képzést nyújtó, a tudo-
mányos életben elismert, az Európai Kutatási Térségkuta-
tási tevékenységéhez kapcsolódó egyetem – a Magyar
Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kormány) által
meghatározott feltételekkel – „kutatóegyetem” minõsítést
kaphat. A „kutatóegyetem” jelentõs hazai és nemzetközi
kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet végez,
amelynek eredményét az oktatásba közvetíti, a tehetség-
gondozást a képzés minden szintjén kiemelt feladatként
végzi, kiemelkedõ teljesítményt nyújt a doktori képzés te-
rületén, valamint mind a kutatás, mind a képzés területén
széles körû nemzetközi együttmûködéssel rendelkezik, to-
vábbá országos, illetve regionális vezetõ szerepet lát el.”

2. §

Az Ftv. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az állami felsõoktatási intézmény tekintetében
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt
(a továbbiakban: államháztartásról szóló törvény), az álla-
mi vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényt (a továbbiak-
ban: az állami vagyonról szóló törvény), valamint a költ-
ségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények te-
kintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényt (a továbbiakban: közalkalmazottak jog-
állásáról szóló törvény) az e törvényben meghatározott el-
térésekkel kell alkalmazni.”

3. §

Az Ftv. 16. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási in-
tézmény alapító okirata az intézmény bevételeinek arányá-
ban meghatározva tartalmazza az intézmény kisegítõ és
vállalkozási tevékenységének felsõ határát. A költségveté-
si szerv megszüntetésével, átalakításával kapcsolatos fel-
tételek szempontjából a kisegítõ és vállalkozási tevékeny-
ségek elõírt arányainak teljesülését három év vonatkozásá-
ban kell vizsgálni. A költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiak-
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ban: költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény)
14. §-ától eltérõen a költségvetési szervként mûködõ fel-
sõoktatási intézmény alapító okirata az intézmény – e tör-
vényben meghatározott típusú – szervezeti egységét ru-
házhatja fel jogi személyiséggel.”

4. §

(1) Az Ftv. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A szervezeti és mûködési rend keretében kell meg-
határozni különösen: a felsõoktatási intézmény szervezeti
felépítését, tagolását, vezetési szerkezetét, az egyes szer-
vezeti egységek feladatait, mûködését, az intézményen be-
lüli kapcsolattartás rendjét, továbbá az intézmény belsõ
minõségbiztosítási szabályait. Minõségbiztosítási sza-
bályzatban kell meghatározni a felsõoktatási intézmény
mûködésének folyamatait, ennek keretei között a vezetési,
tervezési, ellenõrzési, mérési, értékelési eljárásokat, a mû-
ködés biztosításának alkalmazott kritériumait, szabályait,
a különösen a képzések indításának, követésének, rend-
szeres belsõ értékelésének mechanizmusát, a képzés során
megszerezhetõ végzettségi szint és szakképzettség minõ-
ségének belsõ értékeléséhez kapcsolódó eljárásokat,
illetve fogyasztóvédelmi szempontokat. A minõségbizto-
sítási szabályzatban kell meghatározni a doktori iskola lé-
tesítéséhez meghatározott követelményeknek a doktori is-
kola mûködése során történõ folyamatos biztosításának el-
járásrendjét. Az intézményi minõségbiztosítási szabály-
zatban kell biztosítani az oktatói munka hallgatói
véleményezését.”

(2) Az Ftv. 21. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A felsõoktatási intézmény e törvényben meghatá-
rozott intézményfejlesztési terv, kutatási-fejlesztési-inno-
vációs stratégia, állami felsõoktatási intézményekben
a fenntartói megállapodásban vállalt teljesítménykövetel-
mények alapján minõségfejlesztési programot készít.
Az intézményi minõségfejlesztési programban kell meg-
határozni a képzési program, a tudományos kutatás, mûvé-
szeti alkotótevékenység, a hallgatók értékelésének, az ok-
tatás személyi és infrastrukturális feltételei, a tanulástámo-
gatás eszközei, a hallgatói szolgáltatások, a belsõ informá-
ciós rendszer és a nyilvánosság fejlesztésére irányuló célo-
kat. A felsõoktatási intézmény évente áttekinti az intézmé-
nyi minõségfejlesztési program végrehajtását, és megálla-
pításait – az errõl szóló jelentés elfogadásától számított
legfeljebb harminc napon belül – az intézmény honlapján,
továbbá a helyben szokásos módon nyilvánosságra
hozza.”

5. §

(1) Az Ftv. 23. § (2) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:

„Ha az államháztartásról szóló törvény és annak végre-
hajtási rendelete a költségvetési szervek felépítésével, mû-
ködésével kapcsolatosan felügyelõ testületet említ, azon
az állami felsõoktatási intézmények vonatkozásában
az e törvény által meghatározott gazdasági tanácsot kell ér-
teni.”

(2) Az Ftv. 23. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A gazdasági tanács tagjai részére a delegálók utasí-
tást nem adhatnak. 2010. január 1-jétõl kezdõdõen a (4) és
(5) bekezdés alapján történõ delegálás, megismételt dele-
gálás esetén a gazdasági tanács tagjával a felsõoktatási in-
tézmény létesít megbízási jogviszonyt.”

6. §

Az Ftv. 25. § (1) bekezdésének a) pontja a következõ
ak)–al) alpontokkal egészül ki:

[A gazdasági tanács
a) közremûködik a szenátus döntéseinek elõkészítésé-

ben, így különösen véleményezi]
„ak) a költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási in-

tézmény 30. § (3) bekezdés szerinti szervezeti egységének
jogi személyiséggel történõ felruházásával kapcsolatos
kezdeményezést,

al) az intézmény 7. § (8) bekezdés szerinti átsorolását;”

7. §

(1) Az Ftv. 27. § (8) bekezdésének a felvezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A szenátus az a)–m) és r)–s) pont tekintetében dönt,
illetve az n)–q) pont tekintetében dönthet”

(2) Az Ftv. 27. § (8) bekezdése a következõ r)–s) pon-
tokkal egészül ki:

[A szenátus az a)–m) és r)–s) pont tekintetében dönt,
illetve az n)–q) pont tekintetében dönthet]

„r) a költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási in-
tézmény 30. § (3) bekezdés szerinti szervezeti egységének
jogi személyiséggel történõ felruházásával kapcsolatos
kezdeményezésrõl,

s) az e törvény 7. §-ának (8) bekezdése szerinti átsoro-
lás kezdeményezésérõl,”

8. §

Az Ftv. 29. § (3) bekezdése helyébe a következõ bekez-
dés lép:

„(3) A rektor felel különösen: a felsõoktatási intézmény
vagyonkezelésébe, használatába adott, illetve a felsõokta-
tási intézmény tulajdonában lévõ vagyon rendeltetésszerû
igénybevételéért, az alapító okiratban elõírt tevékenysé-
gek jogszabályban meghatározott követelményeknek
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megfelelõ ellátásáért, a felsõoktatási intézmény gazdálko-
dásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság köve-
telményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási,
információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak
teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetõségek
és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli
rendért, a belsõ kontrollrendszer és ennek részeként a fo-
lyamatba épített elõzetes, utólagos és vezetõi ellenõrzés,
valamint a belsõ ellenõrzés megszervezéséért és hatékony
mûködtetéséért.”

9. §

(1) Az Ftv. 30. § (1) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:

„A felsõoktatási intézmény oktatási alaptevékenységé-
nek körébe tartozó feladatot ellátó szervezeti egysége jogi
személyiségû szervezeti egység formájában nem mûköd-
tethetõ.”

(2) Az Ftv. 30. § (2) bekezdése a következõ máso-
dik–negyedik mondattal egészül ki:

„Ha a felsõoktatási intézmény több telephelyén indít
alap- vagy mesterképzést, az intézmény képzési program-
jában kell meghatározni, hogy melyik oktatási szervezeti
egység felel a képzésért. Egy szak képzésért egy oktatási
szervezeti egység lehet a felelõs. Ha a felvételi jelentkezé-
sek csökkenése miatt, illetve más okból az adott szakot
az intézmény a továbbiakban nem indítja, az indításra vo-
natkozó jogosultsági bejegyzést a regisztrációs központ
a nyilvántartásából törölte, a szenátusnak az intézményfej-
lesztési terv, valamint a képzési program felülvizsgálatá-
val egyidejûleg a 27. § (8) bekezdés f) pontjában meghatá-
rozott jogkörében kell döntést hoznia.”

(3) Az Ftv. 30. § (3) bekezdése helyébe a következõ be-
kezdés lép:

„(3) A felsõoktatási intézményben kollégiumi, informa-
tikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári, levéltári, mú-
zeumi, egészségügyi szolgáltató és egyéb (például: közok-
tatási, gyakorlati képzést biztosító tanmûhely, mûvészeti
gyakorlóhely, valamit termelõ) feladatot ellátó szervezeti
egység hozható létre. Jogi személyiségû szervezeti egy-
ségként különösen az egészségügyi szolgáltató tevékeny-
séget ellátó szervezeti egység mûködhet. A jogi személyi-
ségû szervezeti egység a 36/C. §-ban, a 36/G. §-ban,
a 136/B. §-ban és a 142/A. §-ban meghatározott szabályok
szerint mûködtethetõ.”

10. §

Az Ftv. – „A felsõoktatásban folyó képzés rendszere”
fejezet címét megelõzõen – a következõ 31/A. §-sal egé-
szül ki:

„31/A. § A 31. § (2) bekezdés b) pontja szerinti magyar
felsõoktatási intézmények közötti együttmûködésben

megvalósuló közös képzés eredményeként a szakindítási
engedéllyel rendelkezõ intézmény jogosult kiállítani
az oklevelet.”

11. §

(1) Az Ftv. 32. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(7) Az egységes, osztatlan képzésben legalább három-
száz kreditet kell és legfeljebb háromszázhatvan kreditet
lehet megszerezni. A képzési idõ legalább tíz és legfeljebb
tizenkét félév.”

(2) Az Ftv. 32. § (10) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:

„A felsõoktatási intézmény a Magyar Köztársaság terü-
letén csak székhelyén vagy telephelyén indíthat alap- vagy
mesterképzést.”

12. §

Az Ftv. – „A felsõoktatási intézmény megszûnése” feje-
zet címét megelõzõen – a következõ fejezetcímmel és alcí-
mekkel, valamint 36/A–36/G. §-sal egészül ki:

„A FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁTSORO-
LÁSA

Az átsorolás szabályai

36/A. § (1) A költségvetési szervként mûködõ közinté-
zetként besorolt felsõoktatási intézmény, vállalkozó köz-
intézetté történõ átsorolását akkor kezdeményezheti
a fenntartójánál, ha teljesíti a költségvetési szervek jogál-
lásáról szóló törvényben és a (2)–(4) bekezdésben megha-
tározott feltételeket. Az átsorolás kezdeményezésének fel-
tétele továbbá, hogy a felsõoktatási intézmény eleget te-
gyen a vezetõ testület e törvényben meghatározottak sze-
rinti felállításához és mûködtetéséhez szükséges
feltételeknek.

(2) A közintézetként besorolt felsõoktatási intézmény
vállalkozó közintézetté történõ átsorolását kezdeményez-
heti, ha az intézmény és annak jogi személyiségû szerveze-
ti egysége

a) köztartozással nem rendelkezik,
b) hatvan napon túli lejárt esedékességû adósságállo-

mánnyal
ba) nem rendelkezik, vagy
bb) rendelkezik, de az, az átsorolás kezdeményezését

megelõzõ tizennyolc hónapban folyamatos csökkenés
mellett kevesebb, mint felére mérséklõdött,

c) harminc napon túli lejárt esedékességû adósságállo-
mánnyal

ca) nem rendelkezik, vagy
cb) rendelkezik, de az, az átsorolás kezdeményezését

megelõzõ tizennyolc hónapban folyamatos csökkenés
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mellett legfeljebb a hatvan napon túli lejárt adósságállo-
mány másfélszeresének megfelelõ összegre – hatvan na-
pon túli lejárt adósságállomány hiányában – ötszázmillió
forintra mérséklõdött,

d) a (6) bekezdésben meghatározott mértékû saját va-
gyonnal rendelkezik,

e) kutatási, fejlesztési és innovációs feladataiból
a megrendelõktõl származó közszolgáltatási és vállalkozá-
si, valamint az államháztartáson kívülrõl átvett pénzeszkö-
zeinek éves bevétele eléri az éves kiadásainak húsz száza-
lékát.

(3) A közintézetként besorolt felsõoktatási intézmény
vállalkozó közintézetté történõ átsorolását kezdeményez-
heti, ha – a (2) bekezdésben foglaltakon túl – az intézmény

a) rendelkezik intézményi társasággal, és az általa ala-
pított vagy részvételével mûködõ intézményi társaságnak
az éves bevétele eléri az éves intézményi kiadások húsz
százalékát,

b) költségtérítéses képzésben részt vevõ hallgatóinak
aránya eléri az intézményi hallgatói létszám ötven százalé-
kát és a költségtérítéses hallgatók legalább tíz százaléka
külföldi állampolgárságú hallgató.

(4) A közintézetként besorolt felsõoktatási intézmény
a vállalkozó közintézetté történõ átsorolását kezdeménye-
zõ megkeresése részeként hatástanulmányt készít a követ-
kezõk bemutatásával:

a) vállalkozó közintézetként való mûködés várt elõ-
nyei, a gazdálkodásra gyakorolt hatása,

b) a szükségessé váló ügyviteli, gazdálkodási és szer-
vezeti változások, ezek költségigénye és forrása,

c) a harminc, hatvan napon túli lejárt esedékességû
adósságállomány megszüntetését célzó intézkedések,
azok ütemezése az intézmény egészére és annak jogi sze-
mélyiségû szervezeti egységére egyaránt,

d) a c) pontban meghatározott adósságállomány kiala-
kulásának, illetve újbóli keletkezésének megakadályozá-
sát szolgáló intézkedések,

e) saját vagyonának könyv szerinti és piaci értéke,
f) hosszú távú kötelezettségvállalásainak állománya,

az azokból következõ éves fizetési kötelezettségek a teljes
futamidõ alatt.

(5) A felsõoktatási intézmény a (4) bekezdés szerinti
megkereséshez csatolja az intézményfejlesztési tervnek
a besorolás változásának megfelelõen átdolgozott, annak
hatásait tükrözõ tervezetét.

(6) A közintézetként besorolt felsõoktatási intézmény
akkor rendelkezik a vállalkozó közintézetté történõ átsoro-
lás feltételéül szabott megfelelõ mértékû saját vagyonnal,
ha az átsorolás kezdeményezésének évét megelõzõ év de-
cember 31-én a saját vagyonának könyvvizsgáló által el-
lenõrzött piaci értéke legalább kétszerese az intézmény
hosszú távú kötelezettségvállalásai és éven túli kötelezett-
ségvállalásai jelenértéke együttes összegének.

36/B. § (1) A költségvetési szervek jogállásáról szóló
törvényben meghatározottakon túl a vállalkozó közinté-
zetként besorolt felsõoktatási intézmény besorolását meg

kell változtatni, és a felsõoktatási intézményt közintézetté
kell átsorolni, ha

a) a 36/A. § (2) bekezdés bb), illetve cb) pontja alapján
történõ átsorolás esetén a vállalkozó közintézetté történõ
átsorolást követõ kettõ éven belül a lejárt esedékességû
adósságállománya nem szûnt meg,

b) 36/A. § (2) bekezdés ba), illetve ca) pontja alapján
történõ átsorolás esetén

ba) hatvan napon túli lejárt adósságállománya keletke-
zett, vagy

bb) legalább három hónapon át fennálló, háromszáz-
millió forintot, vagy saját vagyona értékének – ide értve
intézményi társaságában meglévõ részesedése értékét is –
egyharmad részét meghaladó, harminc napon túli lejárt
adósságállománya keletkezett.

(2) A vállalkozó közintézetként besorolt felsõoktatási
intézmény besorolásának megváltoztatását megelõzõen
az (1) bekezdés szerinti adósságállománnyal kapcsolatos
valamennyi követelést ki kell elégíteni.

36/C. § (1) A 36/A–36/B. §-ban meghatározottakat
a költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény
jogi személyiségû szervezeti egységére megfelelõen alkal-
mazni kell.

(2) A vállalkozó közintézetként besorolt felsõoktatási
intézménynek, jogi személyiségû szervezeti egységének,
valamint a közintézetként besorolt felsõoktatási intéz-
mény vállalkozó közintézetté történõ besorolás feltételeit
teljesítõ jogi személyiségû szervezeti egységének más
költségvetési szervvel, illetve jóhiszemû harmadik sze-
mély irányában fennálló, lejárt, elismert, hatvan napot
meghaladó ki nem elégített és be nem hajtható tartozásai-
ért a felsõoktatási intézmény az államháztartásról szóló
törvény 87. § (3) bekezdés c) és e) pontja és (4) bekezdés
c)–d) pontja szerinti forrásai, 100/J. § (8) bekezdés szerinti
tartaléka, a 87. § (3) bekezdés c) és e) pontja szerinti forrá-
sok maradványa, valamint a saját vagyona terhére tartozik
helytállni. A közintézetként besorolt felsõoktatási intéz-
mény vállalkozó közintézet jogi személyiségû szervezeti
egységének tartozásaiért, továbbá a felsõoktatási intéz-
mény forrásait és saját vagyonát a fentiek szerint terhelõ
helytállási kötelezettség teljesítéséért a felügyeleti szerv
nem tartozik mögöttes felelõsséggel.

A vezetõ testület

36/D. § (1) A költségvetési szervként mûködõ közinté-
zetként besorolt felsõoktatási intézmény, vállalkozó köz-
intézetté történõ átsorolásával egyidejûleg vezetõ testüle-
tet kell létrehozni.

(2) A vezetõ testület létrehozásával, mûködésével, tag-
jai megbízatásának megszûnésével, napirendjének elõké-
szítésével kapcsolatos kérdéseket a felsõoktatási intéz-
mény szervezeti és mûködési szabályzatában kell megha-
tározni a következõk figyelembevételével:
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a) a vezetõ testületnek öt – a szenátus által választott –
tagja van,

b) a vezetõ testület tagja az lehet, aki felsõfokú végzett-
séggel és a gazdaságtudományok képzési területen mester-
képzésben szerzett vagy azzal egyenértékû szakképzett-
séggel rendelkezik,

c) nem lehet a vezetõ testület tagja,
ca) akivel kapcsolatosan a 23. § (7) bekezdésében meg-

határozott összeférhetetlenségi ok állapítható meg,
cb) aki tagja az intézmény gazdasági tanácsának,

illetve más költségvetési szervként mûködõ vállalkozó
közintézetként besorolt felsõoktatási intézmény vezetõ
testületének,

cc) a felsõoktatási intézményben magasabb vezetõ-
ként, illetve vezetõként foglalkoztatott személy,

cd) aki nem teljesítette vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettségét,

d) a vezetõ testület
da) tagjai maguk közül választanak elnököt,
db) szükség szerint – de havonta legalább egy alkalom-

mal – tart ülést,
dc) ülései a felsõoktatási intézmény alkalmazottai,

hallgatói, a szenátus és a gazdasági tanács tagjai számára
nyilvánosak,

dd) határozatképes, ha az ülésen legalább három tag je-
len van, döntéseit – ha törvény vagy a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat magasabb szavazati arányt nem ír elõ –
a jelen lévõ tagok többségének szavazatával hozza, szava-
zategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt,

de) jelen lévõ tagjai több mint ötven százalékának ké-
résére zárt ülést, titkos szavazást kell tartani,

df) üléseirõl jegyzõkönyvet kell készíteni, döntéseit
határozatba kell foglalni, és a szervezeti és mûködési sza-
bályzatban meghatározottak szerint nyilvánosságra kell
hozni.

(3) A vezetõ testület tagjai az egyes vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségekrõl szóló törvénynek a közszolgá-
latban álló személyekre vonatkozó szabályai szerint két-
évenként kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. A vagyon-
nyilatkozat õrzéséért a rektor felel.

36/E. § (1) A költségvetési szervként mûködõ vállalko-
zó közintézetként átsorolt felsõoktatási intézmény szená-
tusa vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági döntéseit
a vezetõ testület egyetértésével hozza. E körben a vezetõ
testület egyetértése szükséges különösen a 25. § (1) bekez-
dés a)–b) pontjában, a 27. § (6) bekezdés c)–e) pontjában,
(8) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott kérdésekben
hozott vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági döntések-
hez.

(2) A vezetõ testület tagjainak felelõsségére az állam-
háztartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

36/F. § (1) Megszûnik a vezetõ testület – és tagjainak
megbízatása – a költségvetési szervként mûködõ vállalko-
zó közintézetként besorolt felsõoktatási intézmény közin-
tézetté történõ átsorolásával. A vezetõ testületi tagság
megszûnik továbbá a megbízatás lejártával, illetõleg

visszahívással. A lemondás elfogadása a szenátus hatáskö-
rébe tartozik.

(2) A vezetõ testület elnökének – az elnök esetén a testü-
let tagjának – kezdeményezésére vissza kell hívni azt a ta-
got, aki

a) egymást követõ három ülésen nem vett részt, és mu-
lasztását nem tudta megfelelõ módon igazolni,

b) a tagságból eredõ feladatait – bármilyen okból kifo-
lyólag – több mint fél éven keresztül nem tudja ellátni,

c) utóbb bekövetkezett – a 36/D. § (2) bekezdésének
c) pontjában meghatározott – körülmény miatt a vezetõ
testületnek nem lehet tagja.

(3) Lemondás és visszahívás esetén a szenátusnak hat-
van napon belül újabb tagot kell választania.

36/G. § (1) A költségvetési szerv felsõoktatási intéz-
mény vállalkozó közintézetre vonatkozó szabályok szerint
mûködõ jogi személyiségû szervezeti egységében
a 36/D. §, 36/E. § (2) bekezdése, 36/F. § rendelkezései
alapján kell vezetõ testületet létrehozni, illetve mûködtet-
ni.

(2) A jogi személyiségû szervezeti egység vezetõje
a szervezeti egységet illetõen a felsõoktatási intézmény
alapító okiratában, szervezeti és mûködési szabályzatá-
ban, éves költségvetésében, illetve a 136/B. § (2)–(4) be-
kezdése szerinti szabályzatban meghatározott körben a ve-
zetõ testület egyetértésével jogosult döntést hozni.”

13. §

Az Ftv. 37. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A felsõoktatási intézmény a 15. § (4) bekezdésében
meghatározott nyilvántartásból való törlés napjával meg-
szûnik. A felsõoktatási intézmény törlésére akkor kerül
sor, ha

a) az Országgyûlés az állami elismerést
aa) nem adta meg,
ab) visszavonta,
b) a nyilvántartásba vételétõl számított öt éven belül

a mûködése megkezdéséhez szükséges engedélyt nem
kapta meg.”

14. §

Az Ftv. 55. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsõ-
oktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzés-
ben (a továbbiakban: támogatási idõ), beleértve a felsõfo-
kú szakképzést is. A fogyatékossággal élõ hallgató támo-
gatási ideje négy félévvel megnövelhetõ. A támogatási
idõbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott
félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallga-
tónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félé-
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vet. A támogatási idõ számításánál figyelmen kívül kell
hagyni a támogatási idõ terhére teljesített félévet, ha meg-
szûnt a felsõoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató
a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanul-
mányait nem tudta másik felsõoktatási intézményben foly-
tatni. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet
tanulmányai folytatásánál a felsõoktatási intézmény
a megszûnt intézményben befejezett félévekbõl nem is-
mert el. A támogatási idõ legfeljebb két félévvel megnõ, ha
a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt és
a képzési követelmények szerint a képzési idõ meghaladja
a tíz félévet. A doktori képzésben részt vevõ hallgató tá-
mogatási ideje legfeljebb további hat félévvel meg-
hosszabbítható. Az államilag támogatott képzésben való
részvételt nem zárja ki a felsõoktatásban szerzett fokozat
és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy azo-
nos képzési ciklusban államilag támogatott képzésben ki-
zárólag az 56. § (3) bekezdése szerinti feltételek fennállása
esetén folytathatók tanulmányok. Ezt a rendelkezést alkal-
mazni kell a felsõfokú szakképzés tekintetében is.”

15. §

Az Ftv. – „A doktori képzésre vonatkozó külön szabá-
lyok” fejezet címét megelõzõen – a következõ 66/A. §-sal
egészül ki:

„66/A. § (1) A miniszter a szakkollégiumi tehetséggon-
dozás támogatására – pályázat útján – Szakkollégiumi Ki-
válósági Központ címet adományoz.

(2) A cím olyan szakkollégiumnak adományozható,
amely

a) a 66. § (3) bekezdésében meghatározott követelmé-
nyeket magas színvonalon teljesíti, és elsõdleges feladatá-
nak a tudásalapú elitképzést tekinti,

b) rendelkezik önálló, a felsõoktatási képzés magas
színvonalú kiegészítéseként mûködtetett képzési rend-
szerrel,

c) tagjai külön szakmai felvételi eljárással kerülnek
a szakkollégiumba,

d) szakmai programja keretében olyan képzést nyújt,
amely programjában a kiscsoportos és az egyéni képzési
forma, a több tudományterületet érintõ ismeretszerzés
a meghatározó,

e) szakkollégista tagjainak a tudományos diákköri
munkában való részvételével, az eredményeket bemutató
– magyar és nemzetközi – tevékenységével járul hozzá
az egyéni szakmai tudományos életpályához, a doktori fo-
kozat megszerzéséhez és a közéleti szerepvállaláshoz,

f) megállapodás keretében képzési és kutatási kapcso-
latot tart fenn felsõoktatási intézménnyel, a Magyar Tudo-
mányos Akadémiával, annak intézeteivel, továbbá a köz-
oktatásban tevékenykedõ tehetségsegítõ tudományos mû-
helyekkel és szervezetekkel,

g) szakmai programjának megvalósításában közremû-
ködõ oktatóinak legalább nyolcvan százaléka tudományos

fokozattal rendelkezik, illetve amelynek b) pont szerinti
képzései során a felsõoktatási intézmény doktoranduszai
is közremûködnek.

(3) A címet a miniszter ötéves idõtartamra adományoz-
za. Az adományozás az (1)–(2) bekezdésben elõírt feltéte-
lek teljesítése, további fennállása esetén megismételhetõ.
A miniszter a címet megvonja, ha a (2) bekezdésben elõírt
adományozási feltételek már nem állnak fenn.”

16. §

Az Ftv. 68. § (3) bekezdésének harmadik mondata he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„Doktorjelölt lehet az is, aki nem vett részt a doktori
képzésben, a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, felté-
ve, hogy mesterfokozatot szerzett, és teljesítette a doktori
képzés követelményeit.”

17. §

Az Ftv. 87. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egyetemi tanári munkakör betöltésével kapcso-

latos szenátusi döntés elõkészítésében szakmai vélemé-
nyezõ testület mûködik közre. A felsõoktatási intézmény
foglalkoztatási követelményrendszerében kell meghatá-
rozni a véleményezõ testület létesítésére, összetételére, el-
járására vonatkozó szabályokat, azzal, hogy a testületben
legalább két külsõ – az intézménnyel foglalkoztatási jogvi-
szonyban nem álló – tudományos fokozattal rendelkezõ
személy részvételét biztosítani kell. A szakmai vélemé-
nyezõ testület írásos állásfoglalását valamennyi érintett
pályázó esetén a szenátus részére meg kell küldeni.”

18. §

Az Ftv. 88. § (1) bekezdés kilencedik mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„A rektor – valamennyi oktatói munkakör tekintetében
– a rangsorolt pályázatok közül választva létesíthet mun-
kaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt. Fõiskolai,
illetve egyetemi tanári munkakör esetén, ha a pályázó még
nem rendelkezik a megfelelõ munkaköri címmel, a munka-
viszony létesítését megelõzõen a rektor – a munkaköri cím
adományozása céljából – kezdeményezheti a fõiskolai ta-
nári, egyetemi tanári kinevezést.”

19. §

Az Ftv. 89. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A rektor – a munkaköri cím adományozása céljából
megfogalmazott – a fõiskolai tanári kinevezésre, illetve
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az egyetemi tanári kinevezésre vonatkozó javaslatát meg-
küldi a felsõoktatási intézmény fenntartójának, abból
a célból, hogy továbbítsa a kinevezésre – a munkaköri cím
adományozására – jogosultnak.”

20. §

Az Ftv. 91. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egé-
szül ki:

[A munkáltató rendes felmondással, illetve felmentéssel
– a Munka Törvénykönyvében és a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló törvényben meghatározottakon túl – az ok-
tatói munkakörben történõ foglalkoztatást megszüntetheti,
ha az oktató]

„d) a 84. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozata alapján
az intézmény mûködési feltételeinek mérlegelése során,
illetve a felsõoktatási intézmény költségvetési támogatá-
sának megállapítása során az intézményben nem vehetõ
figyelembe.”

21. §

Az Ftv. 104. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[A miniszter felsõoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos fel-
adatai]

„e) új képzési, oktatási módszerek, megoldások, szer-
vezeti formák elterjedésének, az intézményi hálózatfej-
lesztések támogatása,”

22. §

Az Ftv. – „A felsõoktatási intézmények mûködésével
kapcsolatos eljárások” alcímet megelõzõen – a következõ
105/A. §-sal egészül ki:

„105/A. § (1) A miniszter törvényességi ellenõrzést
gyakorol a Magyar Köztársaság területén természetes sze-
mély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendel-
kezõ szervezet által – az e törvényben meghatározott (en-
gedélyezési, mûködési) feltételek hiányában – folytatott
felsõoktatási oktatási alaptevékenység körébe tartozó te-
vékenység felett. Az ellenõrzésben miniszteri döntés alap-
ján a regisztrációs központ közremûködik.

(2) Az engedély nélküli felsõoktatási tevékenységet
folytatókat a miniszter e tevékenységtõl eltiltja és – az el-
tiltásról szóló döntés közzététele mellett – ötszázezer fo-
rinttól huszonötmillió forintig terjedõ bírsággal sújthatja.
A határidõre meg nem fizetett bírság adók módjára behaj-
tandó köztartozásnak minõsül.

(3) A miniszter döntésének meghozatala, a bírság mér-
tékének megállapítása során különösen az (1) bekezdés
szerinti

a) tevékenység

aa) folytatásának idõtartamát,
ab) területi kiterjedtségét,
ac) ismételt – eltiltás ellenére történõ – elkövetését,
b) tevékenységgel érintett személyek létszámát

köteles mérlegelni.”

23. §

(1) Az Ftv. 106. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A felsõoktatási intézmény alap- és mesterképzés-
ben szakindítás elõtt, beszerzi a Magyar Felsõoktatási
Akkreditációs Bizottság szakértõi véleményét. Ha a szak-
értõi véleményben foglaltakkal a felsõoktatási intézmény
nem ért egyet, a regisztrációs központnál eljárást kezde-
ményezhet. A regisztrációs központ – a Magyar Felsõokta-
tási Akkreditációs Bizottság újabb szakértõi véleményé-
nek beszerzése után – elsõ fokon dönt. A regisztrációs köz-
pont a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
szakértõi véleményéhez kötve van. A regisztrációs köz-
pont határozata ellen benyújtott fellebbezést a miniszter
bírálja el. A miniszter a Magyar Felsõoktatási Akkreditáci-
ós Bizottság szakértõi véleményétõl eltérhet.”

(2) Az Ftv. 106. § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(8) Ha a (2) bekezdés szerinti alap- és mesterképzés in-
dítási kérelem olyan szak indítására irányul, amelynek
a szakindítási kérelem benyújtásának idõpontjában nincsen
hatályos, a miniszter által meghatározott képzési és kimene-
ti követelménye, a felsõoktatási intézmény a Magyar Felsõ-
oktatási és Akkreditációs Bizottság szakértõi véleményének
kialakításához – a szakindítási kérelem és mellékletei angol
nyelvû fordításának benyújtása mellett – kérheti az ENQA
(European Association for Quality Assurance in Higher
Education) tagjaként mûködõ külföldi szervezet szakértõjé-
nek a közremûködését. A felkért külföldi szakértõk száma
nem lehet kevesebb az adott szakkérdésben közremûködõk
egyharmadánál, de nem haladhatja meg a kétharmadot.
Nem kérhetõ fel a külföldi szakértõ, ha magyar felsõoktatási
intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban áll vagy állt,
feltéve, hogy a kizáró ok megszûnése óta még nem telt el
legalább öt év. Ha a Magyar felsõoktatási Akkreditációs Bi-
zottságnak az e §-ban szabályozott eljárásban újabb szakér-
tõi véleményt kell készítenie, arra a – 111. § (8) bekezdése
szerint létrehozott – Felülvizsgálati Bizottság eljárásának
keretében kerülhet sor.”

24. §

(1) Az Ftv. 107. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A regisztrációs központ
a) hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja a nyilvántar-

tásában szereplõ felsõoktatási intézmények mûködésének
jogszerûségét,
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b) részt vesz a miniszter törvényességi ellenõrzési vizs-
gálatának lefolytatásában.”

(2) Az Ftv. 107. § a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki:

„(5) A regisztrációs központ a (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott hatósági ellenõrzése eredményeként

a) kezdeményezheti a fenntartó intézkedését,
b) javasolhatja, hogy a miniszter a 105. §-ban meghatá-

rozott eljárást folytassa le,
c) ötvenezer forinttól hárommillió forintig terjedõ mér-

tékû felügyeleti bírságot szabhat ki,
d) külföldi felsõoktatási intézmények esetében ellenõr-

zésének eredményérõl tájékoztatja az intézmény honos or-
szágának illetékes szerveit.”

(3) Az Ftv. 107. §-a a következõ (7) bekezdéssel egé-
szül ki, ezzel egyidejûleg az eredeti (7) bekezdés jelölése
(8) bekezdésre változik:

„(7) A magyarországi felsõoktatási intézmények által
kötelezõen használt nyomtatványok elõállítását és forga-
lomba hozatalát – ide értve annak a szolgáltatási tevékeny-
ség megkezdésének és folytatásának általános szabályai-
ról szóló törvény szerinti határon átnyúló szolgáltatásnyúj-
tás keretében történõ megvalósulását is – a regisztrációs
központ engedélyezi. Az engedély a jogszabályi elõ-
írásoknak történõ megfelelés hiányában tagadható meg.”

25. §

(1) Az Ftv. 108. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az ágazati minõségpolitika végrehajtása érdekében
az ágazati minõségfejlesztési rendszer magában foglalja

a) az ágazati minõségpolitika elveit,
b) a felsõoktatási intézmények képzési, tudományos

kutatási, mûvészeti alkotótevékenységének külsõ – a Ma-
gyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság által folytatott
– értékelését, minõségének hitelesítését,

c) az intézményi minõségfejlesztési programokat.”
(2) Az Ftv. 108. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:
„(3) A felsõoktatási intézmények képzési és tudomá-

nyos kutatási tevékenységét, mûvészeti alkotótevékenysé-
gét rendszeresen, ötévenként – munkaterve szerint – a Ma-
gyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságnak értékelnie
kell. Az értékelésnek ki kell terjednie a képzés és tudomá-
nyos kutatás, mûvészeti alkotótevékenység személyi, tár-
gyi feltételeinek meglétére, továbbá az intézményi minõ-
ségfejlesztési program keretében ennek fejlesztése érdeké-
ben tett intézkedések megvalósulásának értékelésére.”

26. §

Az Ftv. 109. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„109. § (1) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bi-
zottság az intézmény és programakkreditáció keretében
a felsõoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, mû-
vészeti alkotótevékenység minõségének értékelésére, va-
lamint az intézményi minõségfejlesztési program fejlesz-
tése érdekében tett intézkedések megvalósulásának külsõ
értékelésére és nyomon követésére létrehozott független,
országos szakértõi testület.

(2) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság el-
látja az e törvényben meghatározott feladatait, így különö-
sen:

a) közremûködik a felsõoktatás fejlesztésével össze-
függõ tervek, az ágazati minõségpolitika elveinek elkészí-
tésében és megvalósulásának figyelemmel kísérésében,

b) figyelemmel kíséri a felsõoktatás minõségfejlesztési
tevékenységének és az Európai Felsõoktatási Térség fej-
lesztése irányelveinek harmonizációját,

c) részt vesz a felsõoktatási képzés és tudományos ku-
tatói, mûvészeti alkotótevékenység ágazati szintû értéke-
lésében,

d) e törvényben szabályozott módon közremûködik
a felsõoktatási intézményekkel kapcsolatos eljárásokban,

e) ötévenként, munkaterve szerint értékeli
ea) a felsõoktatási intézményben folyó képzési, tudo-

mányos kutatási, mûvészeti alkotótevékenységet, azt,
hogy a felsõoktatási intézmény mely képzési, illetve tudo-
mányterületen, képzési szinten rendelkezik a szükséges
feltételekkel, valamint

eb) a képzési, tudományos kutatási, mûvészeti alkotó-
tevékenység fejlesztésére a minõségfejlesztési program-
ban meghatározott intézkedések megvalósulását,

f) a felsõoktatási intézmény megkeresésére
fa) szakértõi véleményt ad az alap- és mesterképzésben

képzés indításáról, a doktori iskola létesítésérõl,
fb) véleményt nyilvánít képzési, tudományos kutatási

és mûvészeti alkotótevékenységrõl.
(3) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság vé-

leményezi a felsõoktatásról szóló törvény és végrehajtási
rendeleteinek tervezeteit.

(4) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
az e törvény felhatalmazása alapján, az e törvényben meg-
jelölt tárgykörben alkotott jogszabályhoz társuló egyetér-
tési jogát [153. § (3) bekezdés b) pont] a jogi szabályozás-
sal érintett tudományos és ehhez kapcsolódó oktatási, ku-
tatási kérdések tekintetében gyakorolja. Ha a Magyar Fel-
sõoktatási Akkreditációs Bizottság a jogszabály tervezeté-
vel kapcsolatosan a beérkezéstõl számított harminc napon
belül nem nyilatkozik, egyetértését vélelmezni kell.”

27. §

(1) Az Ftv. 110. § (5) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:

„Az egyetemi tanári munkaköri címre vonatkozó kine-
vezési javaslat esetében a pályázóval kapcsolatos szakér-
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tõi vélemény elkészítésére – a kinevezési javaslatnak
a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottsághoz való
beérkezésétõl számított – hatvan nap áll rendelkezésre.”

(2) Az Ftv. 110. § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(8) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
állásfoglalását, javaslatát a Kormány által meghatározot-
tak szerint, továbbá – a Bizottság kezdeményezésére –
a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában és a miniszter ál-
tal vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.”

28. §

(1) Az Ftv. 111. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságnak
tizenkilenc tagja van. Tizenegy tagot (közülük egy fõ nem-
zetközi szakértõt) delegál a Magyar Rektori Konferencia,
három tagot a Magyar Tudományos Akadémia és a kutató-
intézetek, kettõ tagot a felsõoktatás mûködésében érdekelt
kamarák, országos szakmai szervezetek, egy tagot a Hall-
gatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, egy tagot
az Országos Köznevelési Tanács, egy tagot az Országos
Kisebbségi Bizottság. Nem lehet a Magyar Felsõoktatási
Akkreditációs Bizottság tagja, aki a Felsõoktatási és Tudo-
mányos Tanács tagja, rektor, gazdasági tanács tagja vagy
köztisztviselõ. A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bi-
zottság tagjai közül megválasztja elnökét és más tisztség-
viselõit, valamint meghatározza mûködésének rendjét.”

(2) Az Ftv. 111. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
feladatainak ellátásához állandó bizottságként mûködteti
a tudományterületenként létrehozott képzési bizottságo-
kat, a minõségfejlesztési bizottságot, a pedagógusképzési
bizottságot és a 139. § (12) bekezdése szerint létrehozott
hittudományi bizottságot. A Magyar Felsõoktatási Akkre-
ditációs Bizottság továbbá mûködtethet a szervezeti és
mûködési szabályzatában meghatározott eseti szakértõi
bizottságokat, valamint tanácsadó testületeket.”

(3) Az Ftv. 111. §-a új (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel
egyidejûleg az eredeti (4)–(8) bekezdés jelölése
(5)–(9) bekezdésre változik:

„(4) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság –
a 106. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint kialakí-
tott – szakmai bírálati szempontrendszerét a Magyar Köz-
társaság hivatalos lapjában és a miniszter által vezetett mi-
nisztérium honlapján közzé kell tenni. Az új, illetve módo-
sított szempontrendszert a hivatalos lapban történõ közzé-
tétel idõpontja után egy évvel benyújtott kérelmek, illetve
szakértõi vélemények tekintetében lehet alkalmazni.”

(4) Az Ftv. – (3) bekezdés alapján megváltoztatott jelö-
lésû – 111. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(8) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
Felülvizsgálati Bizottságot hoz létre, a 106. § (8) bekezdé-
sében meghatározott, megismételt szakértõi vélemény el-
készítésével kapcsolatos feladatok ellátására. A Felülvizs-
gálati Bizottság három tagból áll. Két tagját a Magyar Rek-
tori Konferencia, egy tagját a Magyar Felsõoktatási Akk-
reditációs Bizottság testülete jelöli hároméves idõtartam-
ra. A Felülvizsgálati Bizottság tagja olyan személy lehet,
aki legalább három évig a Magyar Felsõoktatási Akkredi-
tációs Bizottságnak vagy valamely szakbizottságának nem
volt tagja. A Felülvizsgálati Bizottság tagjaira az (1) be-
kezdésben megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályo-
kat is alkalmazni kell.”

(5) Az Ftv. – (3) bekezdés alapján megváltoztatott jelö-
lésû – 111. § (9) bekezdésének elsõ mondata helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság meg-
alakításával, a tagsággal kapcsolatos összeférhetetlenség-
gel, a tagság megszûnésével, a Magyar Felsõoktatási Akk-
reditációs Bizottság mûködésével, feladatainak ellátásával
összefüggõ kérdéseket a Kormány határozza meg, azzal
a megkötéssel, hogy a Magyar Felsõoktatási Akkreditáci-
ós Bizottság ülésein, a doktori képzéssel kapcsolatos napi-
rendi pont tárgyalása esetén, tanácskozási joggal a Dokto-
randuszok Országos Szövetségének képviselõje is részt
vehet.”

29. §

Az Ftv. 114. § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg az eredeti (4)–(6) bekezdés jelölése
(5)–(7) bekezdésre változik:

„(4) A Magyar Rektori Konferencia az e törvény felha-
talmazása alapján, az e törvényben megjelölt tárgykörben
alkotott jogszabályhoz társuló egyetértési jogát [153. §
(3) bekezdés a) pont, 153. § (4) bekezdés] a jogi szabályo-
zással érintett tudományos és ehhez kapcsolódó oktatási,
kutatási kérdések tekintetében gyakorolja. Ha a Magyar
Rektori Konferencia a jogszabály tervezetével kapcsolato-
san a beérkezéstõl számított harminc napon belül nem nyi-
latkozik, egyetértését vélelmezni kell.”

30. §

(1) Az Ftv. 115. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A fenntartó]
„b) saját hatáskörben – állami felsõoktatási intézmény

esetén a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény
3. § (2) bekezdésében elõírt egyetértéshez, hozzájárulás-
hoz nem kötött intézkedésével – kiadja, illetve módosítja
a felsõoktatási intézmény alapító okiratát,”

(2) Az Ftv. 115. § (2) bekezdés dc) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

4. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 237



[A fenntartó
d) megvizsgálja]
„dc) a felsõoktatási intézmény elemi költségvetését;”
(3) Az Ftv. 115. § (2) bekezdés ea) pontja helyébe a kö-

vetkezõ rendelkezés lép:
[A fenntartó
e) ellenõrzi]
„ea) a felsõoktatási intézmény gazdálkodását, mûködé-

sének törvényességét, hatékonyságát,”
(4) Az Ftv. 115. § (2) bekezdése a következõ i) ponttal

egészül ki:
[A fenntartó]
„i) az államháztartásról szóló törvényben foglaltak sze-

rint vizsgálja, hatásvizsgálat keretében bemutatja a költ-
ségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményi te-
vékenység keretében ellátott közfeladat-ellátási igény
meglétét, a közfeladat-ellátás más megoldási módokkal,
más szervezeti megoldásokkal szembeni elõnyét,”

31. §

(1) Az Ftv. 120. § (6) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:

„A külön célelszámolási számla mindenkori egyenlege
terhére – ideértve az elõzõ évek abban felhalmozott ma-
radványát is – elvonás nem érvényesíthetõ.”

(2) Az Ftv. 120. §-a a következõ (9) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(9) A vállalkozó közintézetként besorolt költségvetési
szerv, valamint a közintézet költségvetési szerv vállalkozó
közintézetté történõ besorolás feltételeit teljesítõ jogi sze-
mélyiségû szervezeti egységgel rendelkezõ közintézet
költségvetési szerv a számvitelrõl szóló törvény szerinti
üzemgazdasági (eredmény-) szemléletû könyvvezetésre és
beszámolásra köteles.”

32. §

Az Ftv. a következõ 120/A. §-sal egészül ki:
„120/A. § A költségvetési szervként mûködõ felsõokta-

tási intézmény vezetõje a kiemelt elõirányzatok között év
közben, saját hatáskörben a feladatellátáshoz szükséges
mértékben – a kincstár és a fenntartó egyidejû értesítése
mellett – átcsoportosítást hajthat végre.”

33. §

Az Ftv. 121. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(1) Az állami felsõoktatási intézmény, a Nemzeti Va-
gyongazdálkodási Tanács vagy annak helyébe lépõ más
az állami vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlására
feljogosított személy vagy szervezet engedélye, jóváha-

gyása nélkül – saját bevételének a költségek teljes körû le-
vonása után fennmaradó részébõl és a tulajdonában lévõ
vagyonával – zártkörûen mûködõ részvénytársaságot vagy
korlátolt felelõsségû társaságot (a továbbiakban együtt
e törvény alkalmazásában: intézményi társaságot) alapít-
hat, illetve ezekben szerezhet részesedést, feltéve, hogy
a vagyoni hozzájárulásnak nem része állami vagyon.
Az intézményi társaság mûködésére és vezetõ tisztségvise-
lõinek felelõsségére az állami részesedéssel mûködõ gaz-
dasági társaságokra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.”

34. §

Az Ftv. a következõ 121/A. §-sal egészül ki:
„121/A. § (1) A 121. § (2) bekezdés alapján azok a költ-

ségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
hozhatnak létre vagy vehetnek részt kisebbségi részese-
déssel intézményi társaságban, illetve azon költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények intézményi
társaságai hozhatnak létre, illetve vehetnek részt további
gazdasági társaságban – a szellemi alkotás üzleti célú
hasznosítása céljából létrehozott intézményi társaságot ide
nem értve –, amely felsõoktatási intézmények
a 135–136. § szerint létrehozott és mûködtetett kockázat-
fedezeti alapba – az ilyen módon létrehozott intézményi
társaság részére biztosított vagyoni hozzájárulásuk tíz szá-
zalékának megfelelõ összegû – befizetést teljesítenek a sa-
ját bevételüknek a költségek teljes körû levonása után
fennmaradt része terhére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti társaságok mûködésére
a 121. § (1)–(10) bekezdés szabályait azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy az intézményi társaság részesedésé-
vel létrehozott gazdasági társaság mûködésérõl az intéz-
ményi társaság vezetõje köteles évente jelentést tenni
a gazdasági tanács részére. További gazdasági társaság lé-
tesítése, abban való részvétel esetén az intézményi társa-
ság képez esetleges veszteségeinek fedezésére tartalékala-
pot, és teljesíti a 121. § (2), (6)–(7) bekezdésében megha-
tározott kötelezettséget. A 121. § (8) bekezdésében meg-
határozott az intézményi társaságokra tekintettel megfo-
galmazott személyi összeférhetetlenség kiterjed az intéz-
ményi társaság által létesített, illetve részvételével mûkö-
dõ a gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõire, felügye-
lõbizottsági tagjaira, könyvvizsgálói feladatokat ellátó
személyekre, illetve e személyek közeli hozzátartozóira
is.”

35. §

Az Ftv. 122. § (8) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(8) Az állami felsõoktatási intézmény az állami va-
gyonról szóló törvény 27. § (2) bekezdése szerinti kötele-
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zettsége teljesítésére a hároméves fenntartói megállapo-
dásban meghatározott összeget köteles a vagyon állagának
megóvására, karbantartására és felújítására fordítani.”

36. §

Az Ftv. 123. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vállalkozó közintézetként átsorolt állami felsõ-

oktatási intézmény fejlesztési hitelt
a) pályázatokhoz szükséges önrész biztosításához,
b) az intézményfejlesztési tervben meghatározott fej-

lesztési feladatai megvalósításához
a Kormány által meghatározottak szerint kiírt nyilvános

pályázati eljárás alapján vehet igénybe. A hitel fedezete
a felsõoktatási intézmény saját tulajdonában lévõ vagyo-
na, vállalkozási tevékenységének eredménye, a fejlesztés
eredményeképpen megvalósuló beruházás vagyona, vala-
mint a felsõoktatási intézmény által létrehozott intézményi
társaság eredménye. A vállalkozó közintézetként átsorolt
állami felsõoktatási intézmények által egy adott évben
együttesen igénybe vehetõ fejlesztési hitelkeretet az éves
költségvetésrõl szóló törvény határozza meg.”

37. §

Az Ftv. 124. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„124. § Az állami felsõoktatási intézmények tekinteté-

ben az államháztartásról szóló törvény 100/I. § (5) bekez-
dését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a mûködés
pénzügyi keretében a költségvetési támogatás arányának
számítása során a 130. § szerinti képzési támogatásnak és
a 132. § szerinti fenntartói támogatásnak a hallgatói lét-
szám alapján meghatározott éves intézményi összege nem
vehetõ figyelembe. Az állami felsõoktatási intézmények
intézményi társaságai tekintetében az államháztartásról
szóló törvény 100/L. §-ának (1)–(7) bekezdésében foglal-
takat és 100/M. §-át nem kell alkalmazni. Az állami felsõ-
oktatási intézményekre az államháztartásról szóló törvény
100/I. § (1) bekezdésének b) pontját, 100/J. § (2) bekezdé-
sének c) pontját és (4) bekezdését az e törvényben megha-
tározott eltérésekkel kell alkalmazni.”

38. §

(1) Az Ftv. 128. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Pályázati úton adható támogatás lehet különösen:]
„k) a szakkollégiumi feladatok ellátásához, Szakkollé-

giumi Kiválósági Központok tevékenységének elõmozdí-
tására,”

[nyújtott támogatás.]
(2) Az Ftv. 128. § (1) bekezdése a következõ q) ponttal

egészül ki:

[Pályázati úton adható támogatás lehet különösen:]
„q) a minõsített kutatóegyetem oktatási és kutatási te-

vékenységének elõmozdítására,”
[nyújtott támogatás.]
(3) A 128. § (7) bekezdésének elsõ mondata helyébe

a következõ rendelkezés lép:
„Az e §-ban meghatározott hozzájárulások, támogatá-

sok fedezetét a miniszter által vezetett minisztérium feje-
zetében megtervezett elõirányzat biztosítja.”

39. §

Az Ftv. 135. § (2) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:

„Vállalkozó közintézetként átsorolt állami felsõoktatási
intézmény által a kockázatfedezeti alapba teljesített befi-
zetés az államháztartásról szóló törvény 100/J. § (8) be-
kezdésében meghatározott tartalékképzésnek minõsül.”

40. §

Az Ftv. a Nyolcadik Részt megelõzõen a következõ
136/A–136/B. §-sal egészül ki:

„136/A. § A szakképzési hozzájárulásra jogosultság te-
kintetében gyakorlatigényesnek minõsül a Kormány által
a többciklusú képzés rendjét, a képzés indításának eljárá-
sát meghatározó jogszabályban megjelölt – képzési és ki-
meneti követelményei alapján legalább hat hétig tartó
szakmai gyakorlatot is tartalmazó – alapképzési szak.

136/B. § (1) A felsõoktatási intézmény és jogi személyi-
ségû szervezeti egysége forrásainak és ráfordításainak el-
különített tervezésérõl gondoskodni kell. Az egészségügyi
szolgáltató jogi személyiségû szervezeti egység számára
biztosított kiadási részelõirányzatok közvetlen forrásaként
nem szolgálhatnak a 127. § (3) bekezdésének a)–d) pontjá-
ban felsorolt normatív támogatások. A 127. § (3) bekezdé-
sének b)–d) pontjában meghatározott normatív támogatá-
sok az egészségügyi szolgáltató jogi személyiségû szerve-
zeti egység részelõirányzatai forrásaként figyelembe vehe-
tõek, amennyiben a (3) bekezdés szerinti szabályzat alap-
ján azok az egészségügyi képzés érdekében felmerülõ
költségek fedezetét szolgálják.

(2) Központi költségvetési szervként mûködõ felsõok-
tatási intézmény esetén a személyi, tárgyi és pénzügyi fel-
tételek fennállását a jogi személyiségû szervezeti egység
vonatkozásában is külön vizsgálni kell. A személyi és tár-
gyi feltételek fennállásában az intézmény szellemi és
anyagi kapacitásai csak abban az esetben vehetõek figye-
lembe, ha annak igénybevétele feltételeit a felsõoktatási
intézmény a jogi személyiségû szervezeti egysége vezetõ-
jének egyetértésével kiadott belsõ szabályzatában rögzíti.

(3) A szabályzat tartalmazza a felsõoktatási intézmény-
tõl és a jogi személyiségû szervezeti egységétõl, illetve
harmadik féltõl igénybe vett, valamint a harmadik fél ré-
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szére nyújtott szolgáltatások meghatározását az egymás
közti elszámolás szabályainak rögzítése mellett. E kapaci-
tások igénybevételéhez kapcsolódó költségek, kiadások
fedezetét a jogi személyiségû szervezeti egység gazdálko-
dása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatok biz-
tosítják, amelyek felett kötelezettségvállalási és teljesítés-
igazolási joggal és felelõsséggel bír.

(4) A jogi személyiségû szervezeti egységre az intézmé-
nyi dokumentumok kötelezõen alkalmazandóak, azzal,
hogy a jogi személyiségû szervezeti egység gazdálkodásá-
nak speciális – különösen a közintézetként besorolt felsõ-
oktatási intézménynek a vállalkozó közintézetté történõ
besorolás feltételeit teljesítõ jogi személyiségû szervezeti
egységére egyedi elõzetes engedéllyel alkalmazott – sza-
bályait az intézmény gazdálkodásáról szóló belsõ szabály-
zat elkülönítve tartalmazza.”

41. §

Az Ftv. 141. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény – a felsõ-
oktatási intézmény részeként vagy attól elkülönített szer-
vezeti keretben, képzési és kutatási feladatainak ellátása
érdekében – egészségügyi szolgáltató mûködtetésére jo-
gosult. Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi fel-
sõoktatási intézmény részeként (a továbbiakban: klinikai
központ) vagy attól elkülönülve (a továbbiakban: egyete-
mi klinikai központ) mûködhet. A klinikai központ kincs-
tári számlával rendelkezik. Az egyetemi klinikai központ
jogi személy, amelynek alapítója az egészségügyi felsõok-
tatási intézmény. Az egészségügyi felsõoktatási intéz-
mény a klinikai központ, illetve az egyetemi klinikai köz-
pont mellett a területi betegellátás érdekében intézményi
társaság útján is mûködtethet egészségügyi szolgáltatót.”

42. §

Az Ftv. – „Az agrártudományi képzést folytató felsõok-
tatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezések” fe-
jezet címét megelõzõen – a következõ 142/A. §-sal egé-
szül ki:

„142/A. § Az egészségügyi szolgáltató tevékenységet
ellátó 36/C. § (2) bekezdés szerinti jogi személyiségû szer-
vezeti egység tartozásaiért a felsõoktatási intézmény
a 36/C. § (2) bekezdésében megjelölt forrásokon és vagyo-
non felül a 141. § (3) bekezdése szerinti finanszírozási
szerzõdés alapján biztosított összeg terhére is helytállni
tartozik. Ha a jogi személyiségû szervezeti egység mûkö-
déséhez szükséges fedezet legalább egy éven keresztül
nem teremthetõ meg, a felsõoktatási intézmény az oktatá-
sért felelõs miniszteren keresztül egyeztetést kezdemé-
nyez az egészségügyért felelõs miniszterrel a költségvetési
szervek jogállásáról szóló törvény 12. § (1) bekezdés

f) pontján alapuló megszüntetés elkerülése érdekében
meghozható finanszírozási és más intézkedésekrõl.”

43. §

Az Ftv. 147. §-a a következõ 36/A. ponttal egészül ki:
„36/A. szakmai gyakorlat: alap- és mesterképzésben,

külsõ gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szer-
vezetnél vagy felsõoktatási intézményi gyakorlóhelyen
teljesítendõ szakmai gyakorlat.”

44. §

Az Ftv. 148. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-

vény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés c) pontja és
(3) bekezdése nem alkalmazható

a) a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány,
b) a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért Közalapít-

vány,
c) a Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány
esetében.”

45. §

Az Ftv. 1. számú mellékletében az „Állami egyetemek”
alcím az „Óbudai Egyetem, Budapest”, továbbá a „Nem
állami fõiskolák” alcím a „Golgota Teológiai Fõiskola,
Vajta” szövegrésszel a magyar abc által meghatározott fel-
sorolás rendje szerint egészül ki.

46. §

(1) Az Ftv. 2. számú mellékletének II/A. „Felsõoktatási
intézménytörzs” alcímének ab) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[E törvény alapján nyilvántartott adatok:
a felsõoktatási intézmény]
„ab) tisztségviselõinek (rektor, gazdasági fõigazgató

vagy igazgató, belsõ ellenõrzés vezetõje, a gazdasági ta-
nács elnöke és tagjai, a vezetõ testület elnöke és tagjai,
az elõkészítõ testület elnöke – ideiglenes intézményvezetõ
– és tagjai, a karok vezetõi, az igazgatási feladatot ellátó
hivatal vezetõje) neve, értesítési címe, elérhetõsége (tele-
fon, telefax, e-mail),”

(2) Az Ftv. 2. számú mellékletének II/C. „A hallgatói,
doktorjelölti személyi törzs” alcímének 1. pont a) alpontja
a következõ aq)–ar) ponttal egészül ki:

[E törvény alapján nyilvántartott adatok:
a hallgatói (doktorjelölti) jogviszonnyal összefüggõ

adatok:]
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„aq) a külföldi állampolgárságú hallgató miniszteri
ösztöndíjára vonatkozó adatok,

ar) a képzés során megszerzett, illetve a más tanulmá-
nyokból elismert kreditek száma;”

(3) Az Ftv. 2. számú mellékletének II/D. „Felvételi sze-
mélyi törzs” alcímének 2. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„2. A 137. § (1) bekezdése, illetve 139. § (8) bekezdés
a) pontja szerinti jelentkezési feltételre vonatkozó szemé-
lyes adatot nem lehet nyilvántartani. A többi adat az érin-
tett hozzájárulásával tartható nyilván.”

47. §

(1) E törvény – a 20. § és a 38. § (2)–(3) bekezdése ki-
vételével – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 20. § 2010. szeptember 1-jén, a 38. § (2)–(3) be-
kezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1–46. §, 48–50. §, az 51. § (2), (9) és (11) bekez-
dése és jelen bekezdés 2012. június 1-jén hatályát veszti.

48. §

Az Ftv.
a) 7. § (8) bekezdésének „besorolását” szövegrésze he-

lyébe az „átsorolását” szövegrész,
b) 26. § (2) bekezdés bevezetõ részének az „elnökének

kezdeményezésére” szövegrésze helyébe az „elnökének
– az elnök esetén a tanács tagjának – kezdeményezésére”
szövegrész,

c) 27. § (8) bekezdés o) pontjának „a doktori iskola lé-
tesítésérõl és” szövegrésze helyébe „a doktori iskola léte-
sítésérõl, megszüntetésérõl és” szövegrész,

d) 28. § (1) bekezdés bevezetõ részének „A szenátus
létrehozásával, mûködésével, tagjai megbízatásának meg-
szûnésével, a szenátus napirendjének elõkészítésével kap-
csolatos kérdéseket” szövegrésze helyébe „A szenátus lét-
rehozásával, mûködésével, tagjai megbízatásának meg-
szûnésével, a megbízás, a delegálás jogszerûségének vizs-
gálatával, a kapcsolódó jogorvoslattal, a szenátus napi-
rendjének elõkészítésével kapcsolatos kérdéseket”
szövegrész,

e) 28. § (3) bekezdésének „a (8) bekezdés a)–i) pontjá-
ban, valamint a k)–l) pontjában és az o)–p), pontjában”
szövegrész helyébe „a (8) bekezdés a)–i) pontjában, vala-
mint a k)–l) pontjában és az o)–p), r)–s) pontjában” szö-
vegrész,

f) 32. § (5) bekezdés hatodik mondatának „Az össze-
függõ szakmai gyakorlat” szövegrésze helyébe „A szak-
mai gyakorlat” szövegrész,

g) 86. § (4) bekezdésének „az érintettet a miniszterel-
nök” szövegrésze helyébe „az érintettet a megfelelõ mun-
kaköri cím adományozásával a miniszterelnök” szöveg-
rész,

h) 86. § (5) bekezdésének „a köztársasági elnök nem
menti fel.” szövegrésze helyébe „a köztársasági elnök –
a tanári cím használatának jogát megvonva – nem menti
fel.” szövegrész,

i) 87. § (5) bekezdésének „és az egyetemi tanári kine-
vezés kezdeményezéséhez szükséges” szövegrésze helyé-
be „és az egyetemi tanári kinevezés – a munkaköri cím
adományozásának – kezdeményezéséhez szükséges” szö-
vegrész,

j) 91. § (3) bekezdésének „az egyetemi tanárt felmen-
tette.” szövegrésze helyébe „az egyetemi tanárt – a munka-
köri címhez fûzõdõ jogát megvonva – felmentette.” szö-
vegrész,

k) 96. § (10) bekezdésének a „magasabb vezetõi meg-
bízás a hatvanötödik életév betöltését követõen” szövegré-
sze helyébe a „magasabb vezetõi megbízás idõtartama –
részben, vagy teljes egészében – a hatvanötödik életév be-
töltését követõen” szövegrész,

l) 100. § b) pontjának „kinevezi” szövegrésze helyébe
„az egyetemi tanári munkakör betöltéséhez szükséges
munkaköri címrõl hozott döntésével kinevezi” szövegrész,

m) 101. § (3) bekezdés b) pontjának „kinevezi” szö-
vegrésze helyébe „a fõiskolai tanári munkakör betöltésé-
hez szükséges munkaköri címrõl hozott döntésével kine-
vezi” szövegrész,

n) 106. § (7) bekezdésének „Az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló szerzõdésben részes államban akkreditált”
szövegrésze helyébe „Az Európai Gazdasági Térségrõl,
illetve a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szerve-
zetrõl (OECD) szóló szerzõdésben részes államban hitele-
sített” szövegrész,

o) 133/A. §-a (4) bekezdésében „A teljesítményköve-
telményeket az intézményi fejlesztési terv alapján” szö-
vegrész helyébe „A teljesítménykövetelményeket a fenn-
tartói megállapodás megkötésekor hatályos intézményi
fejlesztési terv alapján” szövegrész,

p) 138/A. § (1) bekezdés b) pontjának, és 138/A. §
(6) bekezdésének „akkreditált” szövegrésze helyébe a „hi-
telesített” szövegrész,

q) 145. § (6) bekezdésének „az összefüggõ szakmai
gyakorlat” szövegrésze helyébe „a szakmai gyakorlat”
szövegrész,

r) a 153. § (1) bekezdés 18. pontjának a „[107. § (7) be-
kezdés]” szövegrésze helyébe a „[107. §]” szövegrész,

s) 153. § (1) bekezdés 19. pontjának „114. § (6) bekez-
dés” szövegrésze helyébe a „114. § (7) bekezdés” szöveg-
rész
lép.

49. §

Hatályát veszti az Ftv.
a) 32. §-a (5) bekezdésének ötödik és hetedik mondatá-

ban az „összefüggõ” szövegrész,
b) 48. § (3) bekezdésében az „összefüggõ” szövegrész,
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c) 76. § (5) bekezdése,
d) 106. § (7) bekezdésének harmadik mondata,
e) 110. § (1) és (3) bekezdése,
f) 1. számú mellékletében az „Állami fõiskolák” alcím

„Budapesti Mûszaki Fõiskola, Budapest”, továbbá a „Nem
állami fõiskolák” alcím „Heller Farkas Gazdasági és Tu-
risztikai Szolgáltatások Fõiskolája, Budapest” szövegré-
sze.

50. §

Hatályát veszti
a) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

módosításáról szóló 2007. évi CIV. törvény 1–37. §-a,
38. § (3)–(6) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 42. § (4) be-
kezdése, 43–45. §-a és melléklete;

b) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
48. §-a és 58. § (1) bekezdésének h) pontja;

c) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését meg-
alapozó egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi
CXLVI. törvény 31. § (5) bekezdése;

d) a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését meg-
alapozó egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi
LXXXII. törvény 20. §-a és az azt megelõzõ alcím;

e) az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításá-
ról szóló 2008. évi CVI. törvény 72. §-a és az azt megelõzõ
alcím;

f) a felsõoktatásról szóló 2005. évi törvény módosításá-
ról szóló 2008. évi XCVII. törvény 1–20. §-a, 21. §-ának
(2)–(4) bekezdése, 22. §-ának (2) és (5)–(7) bekezdése;

g) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
módosításáról szóló 2009. évi XLIII. törvény.

51. §

(1) Az Ftv. – e törvény 3. §-ával módosított – 16. §
(3) bekezdésében meghatározott hároméves vizsgálati
idõszak e törvény hatálybalépésének napján kezdõdik.

(2) Az Ftv. – e törvény 9. és 17. §-ával módosított –
30. §-ára és 87. § (6) bekezdésére tekintettel a felsõoktatási
intézményeknek 2010. január 31-ig kell a szervezeti és
mûködési szabályzatukat, illetve képzési programjukat
módosítaniuk.

(3) Az Ftv. – e törvény 11. § (2) bekezdésével módosí-
tott – 32. § (10) bekezdésében foglaltakat a felsõoktatási
intézmény székhelyén vagy telephelyén kívül folytatott,
az Ftv. 147. § 37. pontja szerinti székhelyen kívüli alap-,
illetve mesterképzések tekintetében

a) az e törvény hatálybalépését követõen kezdeménye-
zett (indított) alap- és mesterképzésekre vonatkozóan
e törvény hatálybalépését követõen kell alkalmazni,

b) az e törvény hatálybalépésekor már folyamatban lé-
võ képzések tekintetében olyan módon kell alkalmazni,
hogy a felsõoktatási intézmény képzésének 2010 szeptem-
berétõl induló elsõ évfolyamára, illetve azt követõen nem

vehet fel hallgatót, az elõzõ években felvett hallgatók
azonban tanulmányaikat változatlan feltételek mellett be-
fejezhetik.

(4) Az Ftv. – e törvény 13. §-ával beiktatott – 37. §
(1) bekezdésének b) pontja szerinti ötéves idõtartam, a fel-
sõoktatási intézmények nyilvántartásáért felelõs szerv ál-
tal – e törvény hatálybalépésének napján – már nyilvántar-
tásba vett felsõoktatási intézmény tekintetében e törvény
hatálybalépésének napján kezdõdik.

(5) Az Ftv. – e törvény 14. §-ával módosított – 55. §
(2) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalommal a 2010 szep-
temberétõl az elsõ évfolyamon államilag támogatott képzés
keretében tanulmányokat kezdõ hallgatók tekintetében,
majd ezt követõen felmenõ rendszerben kell alkalmazni.

(6) Az Ftv. – e törvény 16. §-ával módosított – 68. §
(3) bekezdés harmadik mondatának a doktori képzés köve-
telményeinek teljesítésére vonatkozó fordulatát a doktori
fokozatszerzési eljárásra benyújtott jelentkezések elfoga-
dására 2013. szeptember 1-jét követõen kell alkalmazni
azon felsõoktatási intézmények jelentkezõi tekintetében,
amely intézményeknek – e törvény hatálybalépésének idõ-
pontját megelõzõen elfogadott – a doktori eljárásról alko-
tott szabályzata az abban meghatározott körülmények
fennállása esetén a doktori képzés követelményeinek telje-
sítését nem írja elõ.

(7) Az Ftv. – e törvény 23. és 27. §-ával megállapított –
106. § (2) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatályba-
lépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is, a 106. § (4) és
(8) bekezdésében, 110. § (5) bekezdésében foglaltakat
az e törvény hatálybalépését követõen indult ügyekben és
megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(8) Az Ftv. – e törvény 24. § (3) bekezdésével beiktatott
– 107. § (7) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatály-
balépését követõen indult ügyekben és megismételt eljárá-
sokban kell alkalmazni.

(9) Az Ftv. – e törvény 25. §-ával megállapított – 108. §
(3) bekezdésében elõírt ötéves értékelési idõszakra tekin-
tettel a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
2010. március 1-jéig módosítja munkatervét, amelyet
a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában és az oktatásért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapján
közzé kell tenni.

(10) Az Ftv. – e törvény 28. §-ával módosított – 111. §
(1), (3) és (7) bekezdésének szabályaira tekintettel a Ma-
gyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságot 2010. január
31-ig kell újjáalakítani. A Bizottság 2009. december 30-án
megbízással rendelkezõ tagjainak, tisztségviselõinek meg-
bízatása 2010. január 31-én szûnik meg.

(11) Az Ftv. – e törvény 28. § (3) bekezdésével beikta-
tott – 111. § (4) bekezdésére tekintettel a Magyar Felsõok-
tatási Akkreditációs Bizottság elsõ alkalommal 2010. már-
cius 1-jéig kezdeményezi – az Ftv. 111. § (4) bekezdésé-
ben foglalt szabályok szerint, a közzététel idõpontja után
egy évvel benyújtott kérelmek, illetve szakértõi vélemé-
nyek tekintetében alkalmazható – szakmai bírálati szem-
pontrendszerének közzétételét.
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(12) Az Ftv. – e törvény 48. § f) és q), valamint 49. §
a)–b) pontjával módosított – 32. § (5) bekezdésében, 48. §
(3) bekezdésében és 145. § (6) bekezdésében foglaltakat
az e törvény hatálybalépését követõen alapképzés kereté-
ben elsõ évfolyamon tanulmányaikat megkezdõ hallgatók
tekintetében, majd ezt követõen felmenõ rendszerben kell
alkalmazni.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
169/2009. (XII. 18.) FVM rendelete

a 2010. évi iskolatej program szabályozásáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halá-
szati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsoló-
dó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben el-
járva – a következõket rendelem el:

Hatály, kedvezményezetti kör, kérelmezõk

1. §

(1) A 2010. január 1. és 2010. december 31. közötti
idõszakra meghirdetett iskolatej programban a közoktatás-
ról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: köz-
oktatási törvény) 20. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban és
(2) bekezdésében foglalt közoktatási intézményekben
óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek (a továbbiakban:
óvodások), általános iskolai nevelésben-oktatásban részt
vevõ tanulók (a továbbiakban: tanulók), a középiskolai és
szakiskolai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók
(a továbbiakban: középfokú iskola tanulói), valamint
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-okta-
tásban részt vevõ tanulók vehetnek részt.

(2) Az iskolatej program keretében óvodásonként, álta-
lános iskolai tanulónként és középfokú iskolai tanulónként
foglalkozási és tanítási naponként átlagosan legfeljebb
0,25 liter tej egyenértékkel megegyezõ mennyiség erejéig
az e rendeletben meghatározott tejtermékek után támoga-
tás igényelhetõ.

2. §

(1) Az iskolatej program lebonyolításával kapcsolatos
feladatokat a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) látja el.

(2) Az e rendelet alapján kötelezõen alkalmazandó for-
manyomtatványokat az MVH a honlapján közleményben
közzéteszi.

3. §

(1) Az iskolatej program tekintetében a támogatás
igénylõi az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes
tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támoga-
tás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkal-
mazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításá-
ról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rende-
let (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 6. cikk (2) bekez-
dés b) pontjában említett és a közoktatási törvény 3. §
(2) bekezdése szerinti óvodai nevelést, valamint az iskolai
nevelési-oktatási feladatokat ellátó közoktatási intézmé-
nyek fenntartói (a továbbiakban együtt: kérelmezõ)
lehetnek.

(2) Támogatást olyan, a mezõgazdasági, agrár-vidék-
fejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl
szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Tv.)
szerint regisztrált kérelmezõ igényelhet, amely rendelke-
zik az MVH elõzetes jóváhagyásával. A regisztrációs ké-
relem legkésõbb az e rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti
jóváhagyási kérelemmel egyidejûleg nyújtható be.

A kérelmezõk jóváhagyása

4. §

(1) Az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú jó-
váhagyási kérelmet – az MVH által rendszeresített és
az MVH honlapján közleményben közzétett formanyom-
tatványon – a jóváhagyással nem rendelkezõ kérelmezõ-
nek legkésõbb a 2010. évre vonatkozó elsõ támogatási ké-
relmével egyidejûleg kell benyújtania a kérelmezõ székhe-
lye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez. A jó-
váhagyási kérelmek benyújtási határideje jogvesztõ.

(2) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, va-
lamint a tagönkormányzatok (1) bekezdés szerinti közös
jóváhagyási kérelmét kizárólag a társulási megállapodás
szerinti gesztor önkormányzat nyújthatja be. A települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvény alapján alakított többcélú kistérsé-
gi társulás esetében az (1) bekezdés szerinti jóváhagyási
kérelmet a többcélú kistérségi társulás nyújthatja be. A jó-
váhagyási kérelemhez intézményfenntartó társulások,
illetve többcélú kistérségi társulások esetében mellékelni
kell az önkormányzatok által kötött társulási megállapodás
másolati példányát.

(3) Amennyiben a jóváhagyást követõen a kérelmezõ
adataiban változás következik be – így különösen, ha vala-
melyik tagönkormányzat kilép az önkormányzati társulás-
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ból, vagy új önkormányzati társulást hoz létre –, a kérel-
mezõ az adatváltozást tíz munkanapon belül köteles
az MVH-nak bejelenteni.

(4) Ha a kérelmezõ rendelkezik a Tv. szerinti regisztrá-
ciós számmal, valamint az iskolatej programot szabályozó
korábbi jogszabályok alapján benyújtott jóváhagyási kére-
lemre vonatkozó jóváhagyó határozattal, akkor újabb re-
gisztrációs kérelmet, illetve jóváhagyási kérelmet nem kell
benyújtania.

(5) Az MVH a hiányosan beküldött jóváhagyási kérel-
mek tekintetében egy alkalommal tíz munkanapos határ-
idõ tûzésével hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt.

(6) Amennyiben a hiánypótlást a kérelmezõ az (5) be-
kezdésben rögzített határidõn túl nyújtja be, azt a döntés
meghozatalánál nem lehet figyelembe venni.

A támogatás igénylésének általános feltételei

5. §

(1) E rendelet szerinti támogatás akkor nyújtható, ha
a kérelmezõ olyan, a Tv. szerint regisztrált, tejfeldolgozás-
sal, illetve tejtermeléssel foglalkozó, a Polgári Törvény-
könyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § c) pontja sze-
rinti gazdálkodó szervezettel (a továbbiakban: szállító) köt
szállítási szerzõdést (a továbbiakban: szerzõdés), amely
által biztosított termékek megfelelnek a 852/2004/EK eu-
rópai parlamenti és tanácsi rendeletnek, illetve
a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
azaz a termékeket engedélyezett üzemben állították elõ,
illetve megfelelnek a 853/2004/EK rendelet II. Mellékle-
tének I. Szakaszában meghatározott jelölési elõírásoknak.

(2) Támogatás abban az esetben is igénybe vehetõ, ha
a kérelmezõ a szállítóval, továbbá a szállító által elõállított
termékek továbbértékesítését végzõ gazdálkodó szerve-
zettel egyidejûleg köt szállítási szerzõdést.

(3) A támogatás további feltétele, hogy a szerzõdés
közoktatási intézményenként – a bizottsági rendeletben
foglaltaknak megfelelõen – legalább az alábbi kellékeket
tartalmazza:

a) a teljesítés helyszíne,
b) a tanítási, illetve foglalkozási napok száma az 1. §

(1) bekezdésében meghatározott idõszakra vonatkozóan,
c) az 1. § (1) bekezdése szerint jogosult tanulók, illetve

óvodások száma a támogatási kérelemmel érintett, a 7. §
(1) bekezdésében meghatározott idõszakokban,

d) a támogatott termék átvételének módja,
e) a termékek kiszerelési módja, illetve a kiszerelési

mód szerinti egységnyi mennyiség,
f) a szállítandó termék 6. § (5) bekezdésében foglaltak

szerint számított tej egyenértékben megadott mennyisége,
g) az adott termékre vonatkozó egységár,
h) a fizetés feltételei,
i) a szállítási idõszak,
j) a szállítások ütemezése,

k) a szerzõdésmódosítás lehetõsége a szeptemberi ta-
nulólétszám ismeretében.

A támogatható termékek köre

6. §

(1) Az iskolatej program keretében az 1. § (1) bekezdés
szerinti ellátotti kör részére a foglalkozási, illetve a tanítási
napokon az alábbi termékek kerülhetnek kiszállításra:

a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létre-
hozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vo-
natkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös pi-
acszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi
rendelet) XIII. számú mellékletének III. pontja szerinti tel-
jes tej és/vagy 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint a Ma-
gyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalma-
zó kötelezõ elõírásairól szóló 57/2004. (IV. 24.) FVM ren-
delet módosításáról szóló 140/2008. (X. 30.) FVM rende-
let Függeléke (a továbbiakban: MÉ) 1–3/51–1. számú elõ-
írás 1.1.1 pontja szerinti ízesített tejkészítmények, azzal
a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – a bizottsági
rendelet I. számú melléklete I. b) pontjának megfele-
lõen – a tejhányad legalább 90% (m/m) és a MÉ
1–3/51–1. számú elõírás 1.3 pontja szerint zsíros, illetve
félzsíros kategóriába esik (a továbbiakban együtt: I. kate-
gória);

b) a tanácsi rendelet XIII. számú mellékletének
III. pontja szerint félzsíros tej (1,5–1,8% m/m%), a MÉ
1–3/51–1. számú elõírás 1.1.1 pontja szerint ízesített tejké-
szítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített készter-
mékben – a bizottsági rendelet I. számú melléklete
I. b) pontjának megfelelõen – a tejhányad legalább
90% (m/m) legyen, továbbá azzal a feltétellel, hogy a MÉ
1–3/51–1. számú elõírás 1.3 pontja szerint zsírszegény,
illetve sovány kategóriába esik (a továbbiakban: II. kate-
gória);

c) a MÉ 1–3/51–1. számú elõírás 7.1.1., illetve
7.1.2. pontban meghatározott, nem ízesített ömlesztett saj-
tok, amely a bizottsági rendelet I. számú mellékletének
megfelelõen 90 tömegszázalékban tartalmaz sajtot és meg-
felel a MÉ 1–3/51–1. számú elõírás 7.3 pontja szerinti fél-
zsíros, vagy zsíros kategóriának (a továbbiakban: III. kate-
gória).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt termékeknek meg kell
felelniük a 2. mellékletben meghatározott minõségi köve-
telményeknek.

(3) A kiszállított termék kizárólag közvetlenül az óvo-
dások, az általános iskolai tanulók és a középfokú iskola
tanulói részére kerülhet kiosztásra, azt a közoktatási intéz-
mények más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési)
célra nem használhatják fel.

(4) Nem vehetõ igénybe támogatás azon tej, ízesített tej
vagy sajtmennyiség után, amelyet olyan tanuló, illetve
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óvodás részére nyújtanak, aki az adott tanítási/foglalkozá-
si napon már részesült az e rendelet szerint õt megilletõ és
maximálisan kiosztható 0,25 liter mennyiségû tejtermék-
bõl. Nem vehetõ igénybe támogatás továbbá arra
a mennyiségre sem, amely az adott tanítási/foglalkozási
napra leszállított mennyiségbõl nem került kiosztásra.

(5) A kiszállított tejtermékek tejegyenértékei a követ-
kezõk:

a) 1 liter kiszállított teljes vagy félzsíros vagy zsírsze-
gény, az e rendelet elõírásainak megfelelõ hõkezelt fo-
gyasztói tejféleség, illetve hõkezelt fogyasztói ízesített tej-
féleség 1 liter tej egyenértéknek felel meg,

b) 1 kg kiszállított, az e rendelet elõírásainak megfelelõ
ömlesztett sajt 2,912 liter tejegyenértéknek felel meg.

A támogatási kérelem benyújtása

7. §

(1) A kérelmezõ a 3. mellékletben meghatározott adat-
tartalmú támogatási kérelmét – az MVH által rendszeresí-
tett és az MVH honlapján közleményben közzétett forma-
nyomtatványon – a 2010. január 1. és 2010. március 31.
közötti idõszakban (a továbbiakban: I. idõszak), a 2010.
április 1. és a közoktatási intézmény nyári szünetének hi-
vatalos kezdõ idõpontja közötti idõszakban (a továbbiak-
ban: II. idõszak) kiszállított tejtermékekre vonatkozóan,
idõszakonként egy alkalommal nyújthatja be az adott idõ-
szakot követõ harmadik hónap utolsó napjáig, a 2010.
szeptember 1. és 2010. október 31. közötti idõszakban
(a továbbiakban: III. idõszak) és a 2010. november 1. és
2010. december 31. közötti idõszakban (a továbbiakban:
IV. idõszak) kiszállított tejtermékekre vonatkozóan, idõ-
szakonként egy alkalommal nyújthatja be az adott idõsza-
kot követõ harmadik hónap utolsó napjáig az MVH kérel-
mezõ székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez.

(2) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, va-
lamint a tagönkormányzatok (1) bekezdés szerinti, közös
támogatási kérelmét kizárólag a társulási megállapodás
szerinti gesztor önkormányzat nyújthatja be. A települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvény alapján alakított többcélú kistérsé-
gi társulás esetében az (1) bekezdés szerinti támogatási ké-
relmet a többcélú kistérségi társulás nyújthatja be.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell az adott idõ-
szakra vonatkozó, a támogatott termékek beszerzését iga-
zoló számlák másolati példányait és azok összesítõjét,
amely összesítõnek minden számla vonatkozásában tartal-
maznia kell a számlákon szereplõ, leszállított termék-
mennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti
(óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv
alapján tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai
tanuló/szak-, illetve középfokú iskola tanuló) bontásban.
Intézményfenntartó társulás, valamint többcélú kistérségi
társulás esetében, azok 2010. évi elsõ támogatási kérelmé-

hez csatolni kell az önkormányzatok által kötött társulási
megállapodás másolati példányát. Amennyiben a kérelme-
zõ a szállítóval, továbbá a szállító által elõállított termékek
továbbértékesítését végzõ gazdálkodó szervezettel egy-
idejûleg kötött szállítási szerzõdést, úgy e szerzõdés máso-
lati példányát is csatolni kell a kérelemhez.

(4) Amennyiben a jóváhagyást követõen a kérelmezõ
adataiban változás következik be – így különösen, ha vala-
melyik tagönkormányzat kilép az önkormányzati társulás-
ból, vagy új önkormányzati társulást hoz létre –, a kérel-
mezõ az adatváltozást tíz munkanapon belül köteles
az MVH-nak bejelenteni.

(5) A támogatás – az MVH határozata alapján – a támo-
gatási kérelem benyújtásának napjától számított három
hónapon belül kerül átutalásra a kérelmezõ által – az ügy-
fél-regisztrációs rendszerben megadott bankszámlaszám-
ra.

(6) Az MVH a hiányosan beküldött támogatási kérel-
mek tekintetében tíz munkanapos határidõ tûzésével hi-
ánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt.

(7) Amennyiben a hiánypótlást a kérelmezõ a (6) be-
kezdésben rögzített határidõn túl nyújtja be, azt a döntés
meghozatalánál nem lehet figyelembe venni.

Az igényelhetõ támogatás mértéke

8. §

(1) Az általános iskolai tanulók ellátása esetén az isko-
latej program lebonyolítása a bizottsági rendelet szerinti
támogatás összegéig közösségi forrásból, illetve ehhez
kapcsolódóan a Magyar Köztársaság 2010. évi költségve-
tésében meghatározott forrásból kerül finanszírozásra.

(2) A közösségi támogatás forintban meghatározott ér-
tékének kiszámításakor az euróval kapcsolatos agromone-
táris rendszernek a mezõgazdaságban való alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes
rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i
1913/2006/EK bizottsági rendelet 5. cikk (4) bekezdésé-
nek megfelelõen az adott támogatási idõszakban annak
az idõszaknak a kezdõ napján érvényes, az Európai Köz-
ponti Bank által hivatalosan közzétett forint/euró középár-
folyamot kell alapul venni, amelyre a támogatási kérelem
vonatkozik.

(3) Az iskolafenntartók székhelyük alapján az e rende-
let 4–6. mellékletei szerint kerülnek az igényelhetõ támo-
gatási mérték tekintetében besorolásra. A támogatási kate-
góriákba való besorolás a fenntartó székhelye szerinti ön-
kormányzatnak a Magyar Köztársaság 2008. évi költség-
vetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 4. számú mel-
léklete szerinti jövedelemdifferenciálódás mérséklésében
év végén elfoglalt pozíciója, valamint 2007–2008. évi ön-
hibáján kívüli hátrányos helyzete figyelembevételével tör-
ténik.
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(4) A megyei önkormányzatok, országos kisebbségi
önkormányzatok, gesztor települési önkormányzatok, ala-
pítványok, egyházak, illetve a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tör-
vény alapján alakított többcélú kistérségi társulások fenn-
tartásában mûködõ iskolák esetében a 4–6. mellékletek
szerinti besorolás alapja a közoktatási intézmény
székhelye.

(5) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke a 4. melléklet szerinti székhelyû iskola-
fenntartó esetében a tejtermékek bruttó vételárának száz
százaléka.

(6) Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók
esetében igényelhetõ támogatás a tejtermékek bruttó vétel-
árának száz százaléka, függetlenül attól, hogy a tanuló
gyógypedagógiai intézményben, vagy a többi tanulóval
együtt, azonos iskolai osztályban részesül nevelésben-ok-
tatásban, vagy fejlesztõiskolai oktatás keretében teljesíti
a tankötelezettségét.

(7) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke az 5. melléklet szerinti székhelyû isko-
lafenntartó esetében a bizottsági rendelet szerinti támoga-
tás, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatás és
a bruttó vételár különbözetének ötven százaléka.

(8) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke a 6. melléklet szerinti székhelyû iskola-
fenntartó esetében a bizottsági rendelet szerinti támogatás,
valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatás és a brut-
tó vételár különbözetének húsz százaléka.

(9) E rendelet alkalmazásában a támogatás alapja
a szerzõdés szerinti bruttó vételár, de legfeljebb

a) az I. kategóriájú termékek esetében 27,6 Ft/dl,
b) a II. kategóriájú termékek esetében 13,2 Ft/dl,
c) a III. kategóriájú termékek esetében 960 Ft/kg.

9. §

Óvodások és középfokú iskola tanulóinak ellátása ese-
tén az iskolatej program lebonyolítása során a bizottsági
rendeletben meghirdetett közösségi támogatás mértékéig
igényelhetõ támogatás.

Nyilvántartási kötelezettség, ellenõrzés

10. §

(1) A közoktatási intézmény köteles naprakész nyil-
vántartást vezetni az intézménybe felvett tanulók, illetve
óvodások, valamint az adott tanítási, illetve foglalkozási
napon jelen lévõ tanulók, illetve óvodások számáról és
a kiosztott tejtermékek mennyiségérõl a 6. § (1) bekezdé-
sében meghatározott kategóriánkénti részletezésben.

A közoktatási intézmény köteles a nyilvántartást az adott
támogatási idõszak lejártát követõ öt évig megõrizni.

(2) Ha a támogatás átutalását megelõzõ ellenõrzés so-
rán megállapítást nyer, hogy a közoktatási intézmény nem
teljesítette az e rendeletben foglaltakat – különös tekintet-
tel a közoktatási intézmény naprakész nyilvántartási köte-
lezettségére –, akkor a kérelmezõ nem jogosult az érintett
közoktatási intézmény esetében igényelhetõ támogatás
igénybevételére, illetve a Tv-ben meghatározottak szerint
mulasztási bírsággal sújtható.

(3) Ha a támogatás kifizetését követõ utóellenõrzés so-
rán megállapítást nyer, hogy a közoktatási intézmény nem
teljesítette az e rendeletben foglaltakat – különös tekintet-
tel a közoktatási intézmény naprakész nyilvántartási köte-
lezettségére –, akkor az érintett közoktatási intézmény ese-
tében a támogatás a Tv. 69. §-a szerinti jogosulatlanul
igénybe vett támogatásnak minõsül.

Az iskolatej programot népszerûsítõ plakát

11. §

A bizottsági rendelet 16. cikkében foglaltak alapján
minden, az iskolatej programban résztvevõ intézménynek
egy – a közösségi rendelet III. mellékletében meghatáro-
zott minimumfeltételeknek megfelelõ –, az iskolatej prog-
ramot népszerûsítõ plakátot kell elhelyeznie az intézmény
fõbejáratánál.

Záró rendelkezés

12. §

(1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg

a 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
166/2008. (XII. 22.) FVM rendelet hatályát veszti azzal,
hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben alkal-
mazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

13. §

Ez a rendelet az oktatási intézmények tanulóinak tejjel
és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi
támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet
alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megálla-
pításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági
rendelet végrehajtását szolgálja.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 169/2009. (XII. 18.) FVM rendelethez

I.

Jóváhagyási kérelem fõlapjának adattartalma

1. Kérelmezõ regisztrációs száma.
2. Kérelmezõ azonosító adatai.
3. Kérelmezõ kapcsolattartási adatai.
4. Az intézményfenntartó típusának megjelölése (települési önkormányzat/intézményfenntartó társulás gesztor ön-

kormányzata/intézményfenntartó társulásban nem tag önkormányzat/megyei önkormányzat/országos kisebbségi önkor-
mányzat/gesztor önkormányzat/többcélú kistérségi társulás/alapítvány/egyházközség/egyéb).

5. Ellátotti kör megjelölése (óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek/közoktatásban részt vevõ iskolák I–VIII. évfo-
lyamára beiratkozott, illetve ennek megfelelõ korosztályú tanulói/a közoktatásban részt vevõ iskolák I–VIII. évfolyamá-
ra beiratkozott, illetve ennek megfelelõ korosztályú, gyógypedagógiai tantervû oktatásban részt vevõ általános iskolai
tanulók, illetve integráltan nevelt sajátos nevelési igényû tanulói/szakiskolai, illetve középfokú iskola tanulói).

6. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy:
6.1. a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történõ kiosztásáért felelõsséget vállal;
6.2. a tejtermékeket csak azon intézmény(ek) általános iskolai tanulóinak, szakiskolai vagy középfokú iskola tanulói-

nak, illetve óvodai nevelésben részesülõ gyermekek részére biztosítja, aki(k) tekintetében a támogatást közvetve vagy
közvetlenül kérelmezi;

6.3. a támogatott tejtermékeket ételek elkészítéséhez nem használja fel, illetve biztosítja, hogy a fenntartott intézmé-
nyek sem használják fel ilyen célra;

6.4. olyan – szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott – nyilvántartást vezet, amely tartal-
mazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoporton-
kénti (óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai
tanuló/szak-, illetve középfokú iskola tanuló) bontásban, valamint az intézménybe felvett tanulók, óvodások számát (ha-
vi lebontásban), illetve az adott tanítási/foglalkozási napon jelenlévõ tanulók/óvodások számát és a kiosztott tejtermékek
kategóriánkénti mennyiségét (intézményenként);

6.5. a helyszíni ellenõrzés lefolytatása során az ellenõrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzését elõsegíti, valamint
az általa vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot szükség esetén az ellenõrök rendelkezésre
bocsátja;

6.6. az MVH tudomására hoz mindennemû, a jóváhagyási kérelemben szereplõ adatokkal kapcsolatos változást, a vál-
tozástól számított 10 munkanapon belül.

6.7. A kérelmezõ kijelentése arra vonatkozóan, hogy a jóváhagyási kérelemben és a mellékletben feltüntetett adatok
a valóságnak megfelelnek.

7. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
8. Kérelmezõ aláírása.

II.

Jóváhagyási kérelem betétlapjának adattartalma

1. Kérelmezõ azonosító adatai.
2. A kérelmezõ által fenntartott azon oktatási/nevelési intézmény(ek) nevének és OM azonosító számának felsorolá-

sa, amely(ek)ben a kérelmezõ biztosítja az iskolatej-ellátást.
3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
4. Kérelmezõ aláírása.
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2. melléklet a 169/2009. (XII. 18.) FVM rendelethez

Az iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények minõségi elõírásai

1. A termék meghatározása
Az iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények a 2010. évi iskolatej program szabályozásáról szóló

169/2009. (XII. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjaiban meghatározott, tehéntejbõl készített termé-
kek, és amelyeket

a) a közoktatásban részt vevõ iskolák I–VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelelõ korosztályú tanulói
részére támogatások igénybevételével térítésmentesen osztanak ki;

b) az óvodákban, illetve a középfokú iskolákban az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel
való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos
részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendeletben meghatározott közös-
ségi támogatás igénybevételével térítésmentesen osztanak ki.

2. Minõségi követelmények
2.1. A termékek minõségi, élelmiszer-biztonsági jellemzõinek, gyártási folyamatának, csomagolásának, jelölésének,

szállítási és tárolási körülményeinek meg kell felelnie a hatályos európai uniós és hazai elõírásoknak.
2.2. A tejtermékek a hõkezelésének módjától függõen
a) Pasztõrözöttek
b) Ultramagas hõmérsékleten hõkezeltek (UHT) lehetnek.
3. Speciális szállítási és tárolási követelmények
3.1. Szállításnál általános követelmény a napi rendszerességû szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi adottságai-

nak, valamint a kiszállított termék tárolási követelményeinek függvényében módosulhat, igazodva a közoktatási intéz-
mény infrastrukturális feltételeihez, valamint a szállító logisztikai és disztribúciós lehetõségeihez.

3.2. A hûtést igénylõ termékeket úgy kell szállítani, hogy hõmérsékletük a szállítás teljes idõtartama alatt ne haladja
meg az elõállító által a terméken feltüntetett tárolási hõmérsékletet, amely legfeljebb +6 °C hõmérséklet lehet. Azoknak
az intézményeknek, amelyeknek nincs megfelelõ kapacitásuk a beérkezõ, hûtve tárolást igénylõ termékek hûtve tárolá-
sára, gondoskodniuk kell arról, hogy a termékeket a szállítást követõ két órán belül a tanulók, középfokú iskola tanulói,
óvodások elfogyaszthassák.

3.3. Annak az intézménynek, amely nem rendelkezik a hûtést igénylõ és el nem fogyasztott termékek hûtve tárolásá-
nak feltételeivel, a kiszállítástól számított maximum három órán belül gondoskodnia kell a megmaradt tejmennyiség elõ-
írásszerû megsemmisítésérõl. A fel nem használt iskolatej gyártó üzembe történõ visszaszállítása nem engedélyezett.

3.4. Azokban az intézményekben, ahol az elõírásoknak megfelelõ hûtve tárolás feltételei biztosítottak, ott a termék
a csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határidõig tárolható és felhasználható. Az ultramagas hõmérsékleten hõke-
zelt termékek szobahõmérsékleten, a termék csomagolásán feltüntetett minõségmegõrzési határidõig tárolhatók.

3.5. Nagyobb kiszerelési egységû termék (ún. lédig termék) kiosztását úgy kell elvégezni, hogy a termékben minõségi
romlás ne következzék be.

3. melléklet a 169/2009. (XII. 18.) FVM rendelethez

I.

Támogatási kérelem fõlapjának adattartalma

1. Kérelmezõ regisztrációs száma.
2. Kérelmezõ azonosító adatai.
3. Kérelmezõ kapcsolattartási adatai.
4. Az intézményfenntartó típusának megjelölése (települési önkormányzat/intézményfenntartó társulás gesztor ön-

kormányzata/intézményfenntartó társulásban nem tag önkormányzat/megyei önkormányzat/országos kisebbségi önkor-
mányzat/gesztor önkormányzat/többcélú kistérségi társulás/alapítvány/egyházközség/egyéb).

5. Ellátotti kör megjelölése (óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek/közoktatásban részt vevõ iskolák I–VIII. évfo-
lyamára beiratkozott, illetve ennek megfelelõ korosztályú tanulói/a közoktatásban részt vevõ iskolák I–VIII. évfolyamá-
ra beiratkozott, illetve ennek megfelelõ korosztályú, gyógypedagógiai tantervû oktatásban részt vevõ általános iskolai
tanulók, illetve integráltan nevelt sajátos nevelési igényû tanulói/szakiskolai, illetve középfokú iskola tanulói).
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6. A támogatási idõszak megjelölése [I. idõszak (2010. január–március); II. idõszak (2010. április–oktatási/nevelési
intézmény nyári szünetének hivatalos kezdõ napja); III. idõszak (2010. szeptember–október); IV. idõszak (2010. novem-
ber–december)].

7. Az iskolafenntartó által mûködtetett általános iskola(k) adatai (az általános iskolá(k)ban iskolatej-ellátásban része-
sülõ általános iskolai tanulók átlaglétszáma támogatási idõszakonként; az általános iskola neve; OM azonosító száma;
nyári szünet hivatalos kezdõ napja).

8. Az iskolafenntartó által fenntartott, gyógypedagógiai tanterv alapján mûködõ, illetve integráltan nevelt sajátos ne-
velési igényû tanulók ellátását biztosító általános iskola(k) adatai (az általános iskolá(k)ban iskolatej-ellátásban részesü-
lõ általános iskolai tanulók átlaglétszáma támogatási idõszakonként; az általános iskola neve; OM azonosító száma; nyá-
ri szünet hivatalos kezdõ napja).

9. Az iskolafenntartó által mûködtetett szak-, illetve középfokú iskola(k) adatai (az általános iskolá(k)ban iskolatej-el-
látásban részesülõ általános iskolai tanulók átlaglétszáma támogatási idõszakonként; az általános iskola neve; OM azo-
nosító száma; nyári szünet hivatalos kezdõ napja).

10. Az óvodafenntartó által mûködtetett óvoda(k) adatai (az óvoda(k)ban iskolatej-ellátásban részesülõ óvodások át-
laglétszáma támogatási idõszakonként; az óvoda neve; OM azonosító száma; nyári szünet hivatalos kezdõ napja).

11. Kiszállított tejegyenérték mennyisége (kiszállított tejmennyiség literben meghatározva + kiszállított ömlesztett
sajtmennyiség tejegyenértékben; óvodások/általános iskolások/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve integrál-
tan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, illetve középfokú iskola tanulói részére kiosztott tejegyenérték mennyiség kü-
lön-külön és összesen literben).

12. Kiosztott tejegyenérték mennyiség (kiosztott tejmennyiség + kiosztott ömlesztett sajtmennyiség tejegyenérték-
ben: óvodások/általános iskolások/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai ta-
nulók/szak-, illetve középfokú iskola tanulói részére kiosztott tejegyenérték mennyiség külön-külön és összesen liter-
ben).

13. A kiosztott tejmennyiség alapján igényelt támogatás összege (óvodások/általános iskolai tanulók/gyógypedagógi-
ai tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, illetve középiskolások ellátása eseté-
ben igényelt támogatás forintban).

14. Csatolt dokumentumok száma.
15. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy a jelen támogatási kérelmében feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,

valamint arról, hogy az MVH tudomására hoz mindennemû, a jóváhagyási, valamint a támogatási kérelemben szereplõ
adatokkal kapcsolatos változást a változástól számított tíz munkanapon belül.

16. Mellékletek az adott támogatási idõszakra vonatkozó számlákon szereplõ, leszállított termékmennyiség termékka-
tegóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve in-
tegráltan nevelt általános iskolai tanuló/szak-, illetve középfokú iskola tanuló) bontásban.

17. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
18. Kérelmezõ aláírása

II.

Számlaösszesítõ adattartalma
1. Kérelmezõ azonosító adatai.
2. Az alábbi táblázat:

Számla-
szám

Szállítási
idõszak

Termék-
kate-
gória

Leszállított mennyiség
Számla szerinti bruttó összeg (Ft)

liter/kg darab***

Óvoda

Általános iskola

Szak-, il-
letve kö-

zép-
iskola

Óvoda

Általá-
nos iskola

Szak-,
illetve kö-

zép-
iskola

Össze-
sen Óvoda

Általános iskola

Szak-,
illetve kö-

zép-
iskola

Össze-
sen

Normál
tanterv

Speci-
ális tan-

terv

Normál
tanterv

Speci-
ális tan-

terv

Normál
tanterv

Speci-
ális tan-

terv

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
4. Kérelmezõ aláírása.
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III.

A megyei önkormányzatok, országos kisebbségi önkormányzatok, gesztor önkormányzatok, alapítványok, egyház-
községek és többcélú kistérségi társulások által alkalmazandó számlaösszesítõ adattartalma

1. Kérelmezõ azonosító adatai.
2. Az alábbi táblázat:

Számla-
szám

Szállítási
idõszak

Termék-
kate-
gória

Leszállított mennyiség
Számla szerinti bruttó összeg (Ft)

liter/kg darab***

Óvoda

Általános iskola

Szak-, il-
letve kö-

zép-
iskola

Óvoda

Általános iskola

Szak-,
illetve kö-

zép-
iskola

Össze-
sen Óvoda

Általános iskola

Szak-,
illetve kö-

zép-
iskola

Össze-
sen

Normál
tanterv

Speci-
ális tan-

terv

Normál
tanterv

Speci-
ális tan-

terv

Normál
tanterv

Speci-
ális tan-

terv

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
4. Kérelmezõ aláírása.

4. melléklet a 169/2009. (XII. 18.) FVM rendelethez

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1 1612441 Abádszalók

2 0212548 Abaliget

3 1024554 Abasár

4 0526718 Abaújkér

5 0503595 Abaújszántó

6 0811882 Abda

7 1104428 Ács

8 1318573 Acsa

9 0833385 Acsalag

10 1023241 Adács

11 1406080 Ádánd

12 1907302 Adásztevel

13 0708925 Adony

14 1931307 Adorjánháza

15 0317686 Ágasegyháza

16 0804880 Ágfalva

17 0509362 Aggtelek

18 0829407 Agyagosszergény

19 1508776 Ajak

20 0321944 Akasztó

21 0533093 Alacska

22 0726824 Alap

23 1625265 Alattyán

24 0715176 Alcsútdoboz

25 1006345 Aldebrõ

26 0213329 Almamellék

27 0429595 Almáskamarás
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

28 0927641 Álmosd

29 0520482 Alsóberecki

30 0519664 Alsódobsza

31 1729665 Alsónána

32 2019512 Alsónemesapáti

33 1930526 Alsóörs

34 2032081 Alsópáhok

35 1216425 Alsópetény

36 0725283 Alsószentiván

37 1822725 Alsóújlak

38 0529814 Alsóvadász

39 0521032 Alsózsolca

40 0616197 Ambrózfalva

41 1529975 Anarcs

42 1428714 Andocs

43 1017987 Andornaktálya

44 1134227 Annavölgy

45 1520303 Apagy

46 1333561 Apaj

47 1726125 Aparhant

48 0614252 Apátfalva

49 1808873 Apátistvánfalva

50 1007241 Apc

51 0321148 Apostag

52 1509353 Aranyosapáti

53 0514331 Arló

54 0503771 Arnót

55 0503823 Ároktõ

56 0619062 Árpádhalom

57 0610339 Ásotthalom

58 0826921 Ásványráró

59 0504233 Aszaló

60 1123852 Ászár

61 1316188 Aszód

62 1006503 Átány

63 1016090 Atkár

64 1732735 Attala

65 0205403 Babarc

66 1430474 Babócsa

67 1428316 Bábonymegyer

68 0815042 Babót

69 0310180 Bácsbokod

70 0327234 Bácsborsód

71 1922327 Badacsonytomaj

72 1309131 Bag
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

73 0920011 Bagamér

74 2030368 Bagod

75 0828769 Bágyogszovát

76 1129212 Baj

77 1817020 Bajánsenye

78 1116744 Bajna

79 1129355 Bajót

80 2004738 Bak

81 0915167 Bakonszeg

82 1923746 Bakonybél

83 0708730 Bakonycsernye

84 1929513 Bakonyjákó

85 1925991 Bakonynána

86 1930410 Bakonyoszlop

87 1125229 Bakonysárkány

88 0805944 Bakonyszentlászló

89 1122381 Bakonyszombathely

90 0629106 Baks

91 0203975 Baksa

92 0518184 Baktakék

93 1502325 Baktalórántháza

94 1213657 Balassagyarmat

95 0623676 Balástya

96 1011527 Balaton

97 1905838 Balatonalmádi

98 1427377 Balatonberény

99 1433853 Balatonboglár

100 1912238 Balatonederics

101 1419460 Balatonendréd

102 1420729 Balatonfenyves

103 1929461 Balatonfõkajár

104 1902219 Balatonfûzfõ

105 1905148 Balatonkenese

106 1407375 Balatonkeresztúr

107 1433862 Balatonlelle

108 1416601 Balatonszabadi

109 1424907 Balatonszárszó

110 1422822 Balatonszemes

111 1421324 Balatonszentgyörgy

112 1526958 Balkány

113 0902918 Balmazújváros

114 0325937 Balotaszállás

115 1131422 Bana

116 0525159 Bánhorváti

117 2008439 Bánokszentgyörgy
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

118 0521953 Bánréve

119 1526480 Barabás

120 0707047 Baracs

121 0708581 Baracska

122 0926693 Báránd

123 0806196 Barbacs

124 1432799 Barcs

125 1403735 Bárdudvarnok

126 1220048 Bárna

127 1711712 Báta

128 0303656 Bátmonostor

129 1233534 Bátonyterenye

130 1502990 Bátorliget

131 0418102 Battonya

132 0311961 Bátya

133 2024864 Batyk

134 2018698 Bázakerettye

135 2023144 Becsehely

136 1212016 Becske

137 2018360 Becsvölgye

138 1420710 Bedegkér

139 0933446 Bedõ

140 0506929 Bekecs

141 0426189 Békéssámson

142 0402680 Békésszentandrás

143 1004400 Bekölce

144 1033260 Bélapátfalva

145 0810588 Beled

146 1417127 Beleg

147 0419390 Bélmegyer

148 0708466 Beloiannisz

149 1325098 Bénye

150 1232911 Bér

151 1202389 Bercel

152 1520677 Beregsurány

153 0918467 Berekböszörmény

154 1634005 Berekfürdõ

155 1933127 Berhida

156 1209034 Berkenye

157 0216461 Berkesd

158 1507472 Berkesz

159 1318777 Bernecebaráti

160 0526356 Berzék

161 1430119 Berzence

162 1513639 Besenyõd
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

163 1027517 Besenyõtelek

164 1611305 Besenyszög

165 0716346 Besnyõ

166 1521227 Beszterec

167 0829805 Bezenye

168 0810560 Bezi

169 0213310 Bicsérd

170 0919956 Biharkeresztes

171 0924828 Biharnagybajom

172 0929887 Bihartorda

173 0429610 Biharugra

174 0204899 Bikal

175 1502945 Biri

176 1829203 Boba

177 2017543 Bocfölde

178 1022354 Boconád

179 0308305 Bócsa

180 0934102 Bocskaikert

181 0718254 Bodajk

182 1410506 Bodrog

183 0523737 Bodroghalom

184 0530784 Bodrogkeresztúr

185 0533808 Bodrogkisfalud

186 0514401 Bodrogolaszi

187 0505926 Bódvaszilas

188 0525195 Bogács

189 0232151 Bogád

190 0221892 Bogádmindszent

191 1703425 Bogyiszló

192 0914137 Bojt

193 1107311 Bokod

194 1003452 Boldog

195 0514474 Boldogkõváralja

196 0508396 Boldva

197 1418120 Bolhó

198 0608192 Bordány

199 0206725 Borjád

200 0319327 Borota

201 2010056 Borsfa

202 0530669 Borsodbóta

203 0506707 Borsodivánka

204 0505315 Borsodnádasd

205 0530207 Borsodszentgyörgy

206 0516799 Borsodszirák

207 1209894 Borsosberény
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

208 1930252 Borzavár

209 1522239 Botpalád

210 1805476 Bõ

211 1426532 Böhönye

212 1511299 Bököny

213 1706558 Bölcske

214 0833950 Bõny

215 0806619 Börcs

216 0815501 Bõsárkány

217 0413471 Bucsa

218 2020613 Búcsúszentlászló

219 0332823 Bugac

220 1519707 Buj

221 1214234 Buják

222 1417358 Buzsák

223 0527890 Bükkaranyos

224 0223162 Bükkösd

225 1010621 Bükkszenterzsébet

226 0508022 Bükkszentkereszt

227 0532887 Bükkzsérc

228 0713152 Cece

229 1509681 Cégénydányád

230 1320640 Ceglédbercel

231 1203665 Cered

232 1622938 Cibakháza

233 0503939 Cigánd

234 1719284 Cikó

235 0815954 Cirák

236 0431334 Csabacsûd

237 0730544 Csabdi

238 1930924 Csabrendek

239 1512928 Csaholc

240 1916072 Csajág

241 1803911 Csákánydoroszló

242 0705360 Csákberény

243 0720002 Csákvár

244 0602121 Csanádalberti

245 0420455 Csanádapáca

246 0605379 Csanádpalota

247 1016841 Csány

248 0219901 Csányoszró

249 0622293 Csanytelek

250 1529416 Csaroda

251 1116416 Császár

252 0310472 Császártöltés
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

253 0326471 Csátalja

254 0316373 Csávoly

255 1230270 Csécse

256 1526107 Csegöld

257 1819488 Csehi

258 1812724 Csehimindszent

259 1305184 Csemõ

260 1823816 Csempeszkopács

261 0632285 Csengele

262 1530641 Csenger

263 1524095 Csengersima

264 1526851 Csengerújfalu

265 0312344 Csengõd

266 1809070 Csénye

267 0508493 Csenyéte

268 1613170 Csépa

269 1812140 Csepreg

270 0506974 Cserépfalu

271 1222594 Cserhátsurány

272 1605795 Cserkeszõlõ

273 0528459 Csernely

274 2007135 Cserszegtomaj

275 2002583 Csesztreg

276 1931699 Csetény

277 1318476 Csévharaszt

278 0315699 Csikéria

279 1730094 Csikóstõttõs

280 1826064 Csipkerek

281 0505333 Csobád

282 0520774 Csobaj

283 1306822 Csobánka

284 0721908 Csókakõ

285 1405971 Csokonyavisonta

286 1118926 Csolnok

287 0312025 Csólyospálos

288 1333118 Csomád

289 2031149 Csonkahegyhát

290 1902185 Csopak

291 0709779 Csór

292 0426709 Csorvás

293 1932878 Csót

294 1932814 Csögle

295 0912450 Csökmõ

296 1424314 Csököly

297 2029364 Csömödér
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

298 1822390 Csönge

299 0706734 Csõsz

300 1326985 Csõvár

301 1421315 Csurgó

302 1917172 Dabronc

303 1133163 Dad

304 1122910 Dág

305 1729230 Dalmand

306 1331811 Dánszentmiklós

307 1318397 Dány

308 1431352 Darány

309 0821865 Darnózseli

310 0734342 Daruszentmiklós

311 0914678 Darvas

312 0310533 Dávod

313 1724989 Decs

314 0504686 Dédestapolcsány

315 0732753 Dég

316 1212511 Dejtár

317 1309973 Délegyháza

318 1517756 Demecser

319 0207773 Dencsháza

320 0607834 Derekegyház

321 0624077 Deszk

322 0424819 Dévaványa

323 1932276 Devecser

324 1206743 Diósjenõ

325 0232373 Diósviszló

326 0433190 Doboz

327 0630535 Dóc

328 0525690 Domaháza

329 0613383 Domaszék

330 0424031 Dombegyház

331 1707685 Dombóvár

332 1514508 Dombrád

333 1304808 Domony

334 1007515 Domoszló

335 1030261 Dormánd

336 1224439 Dorogháza

337 1702565 Döbrököz

338 1503647 Döge

339 1329647 Dömsöd

340 0217419 Drávafok

341 0228608 Drávaszabolcs

342 0221698 Drávasztára
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343 1208156 Drégelypalánk

344 1902936 Dudar

345 1133835 Dunaalmás

346 1325362 Dunabogdány

347 0321069 Dunaegyháza

348 0312566 Dunafalva

349 0307861 Dunapataj

350 0821078 Dunaszeg

351 0209186 Dunaszekcsõ

352 1709539 Dunaszentgyörgy

353 0815875 Dunaszentpál

354 0314766 Dunatetétlen

355 0307612 Dunavecse

356 0304109 Dusnok

357 0914614 Ebes

358 0816708 Écs

359 1017181 Ecséd

360 1204251 Ecseg

361 0409432 Ecsegfalva

362 1324518 Ecser

363 0510728 Edelény

364 0228918 Egerág

365 1012821 Egerbakta

366 1026019 Egerbocs

367 1016610 Egercsehi

368 1002981 Egerfarmos

369 1013648 Egerszólát

370 2033428 Egervár

371 1828796 Egervölgy

372 0820288 Egyed

373 0915741 Egyek

374 1217659 Egyházasdengeleg

375 0815237 Egyházasfalu

376 0216498 Egyházasharaszti

377 0227401 Egyházaskozár

378 1825946 Egyházasrádóc

379 0432957 Elek

380 0720358 Elõszállás

381 0504677 Emõd

382 0533048 Encs

383 1532328 Encsencs

384 1225496 Endrefalva

385 0815033 Enese

386 0702802 Enying

387 1518528 Eperjeske
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388 1129638 Epöl

389 0522503 Erdõhorváti

390 1313480 Erdõkertes

391 1028556 Erdõkövesd

392 1222655 Erdõkürt

393 0218704 Erdõsmecske

394 1221795 Erdõtarcsa

395 1024235 Erdõtelek

396 1020118 Erk

397 1510852 Érpatak

398 0311864 Érsekcsanád

399 0333589 Érsekhalma

400 1221582 Érsekvadkert

401 0925469 Esztár

402 2006178 Eszteregnye

403 1106664 Ete

404 1215370 Etes

405 0702316 Etyek

406 1523250 Fábiánháza

407 0619974 Fábiánsebestyén

408 1718980 Fadd

409 0502741 Fáj

410 0303230 Fajsz

411 0833996 Farád

412 0534272 Farkaslyuk

413 1309122 Farmos

414 1616647 Fegyvernek

415 1518971 Fehérgyarmat

416 0806956 Fehértó

417 0732203 Fehérvárcsurgó

418 0729939 Felcsút

419 1020747 Feldebrõ

420 0622646 Felgyõ

421 0833251 Felpéc

422 1813587 Felsõcsatár

423 0509742 Felsõdobsza

424 0333598 Felsõlajos

425 1715820 Felsõnána

426 0532762 Felsõnyárád

427 1717914 Felsõnyék

428 1924369 Felsõörs

429 1306035 Felsõpakony

430 1224323 Felsõpetény

431 2021476 Felsõrajk

432 0302954 Felsõszentiván
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433 0208819 Felsõszentmárton

434 1823287 Felsõszölnök

435 1016328 Felsõtárkány

436 0531671 Felsõtelekes

437 0523533 Felsõvadász

438 0502848 Felsõzsolca

439 1522415 Fényeslitke

440 0809885 Fertõd

441 0809487 Fertõendréd

442 0812414 Fertõrákos

443 0302149 Foktõ

444 0517932 Fony

445 0633020 Forráskút

446 0530483 Forró

447 0609210 Földeák

448 0903258 Földes

449 0522123 Fulókércs

450 0916993 Furta

451 0706114 Füle

452 0922150 Fülöp

453 0333622 Fülöpjakab

454 0314058 Fülöpszállás

455 1717950 Fürged

456 0517109 Füzér

457 0511378 Füzérkomlós

458 0412256 Füzesgyarmat

459 0918175 Gáborján

460 1513727 Gacsály

461 0409511 Gádoros

462 2012991 Galambok

463 1225663 Galgaguta

464 1313295 Galgagyörk

465 1319503 Galgahévíz

466 1327128 Galgamácsa

467 1406451 Gamás

468 0715750 Gánt

469 0331848 Gara

470 0510904 Garadna

471 0710296 Gárdony

472 0326383 Gátér

473 1505801 Gávavencsellõ

474 1503629 Géberjén

475 0303577 Géderlak

476 1505670 Gégény

477 0523719 Gelej
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478 2008068 Gellénháza

479 2012089 Gelse

480 1513000 Gemzse

481 1824183 Gencsapáti

482 1826152 Gérce

483 0407393 Gerendás

484 0202857 Geresdlak

485 1705731 Gerjen

486 1830942 Gersekarát

487 0417394 Geszt

488 0515608 Gesztely

489 1528893 Geszteréd

490 0521564 Girincs

491 1309441 Gomba

492 0233233 Gödre

493 1430571 Gölle

494 0515936 Gönc

495 0518643 Göncruszka

496 0802060 Gönyû

497 0916568 Görbeháza

498 0230438 Görcsöny

499 1414599 Görgeteg

500 1529443 Gulács

501 2002097 Gutorfölde

502 0826860 Gyarmat

503 1430960 Gyékényes

504 2023302 Gyenesdiás

505 0218315 Gyód

506 0820400 Gyömöre

507 1811943 Gyöngyösfalu

508 1017534 Gyöngyöshalász

509 1013338 Gyöngyösoroszi

510 1008323 Gyöngyöspata

511 1019123 Gyöngyössolymos

512 1028088 Gyöngyöstarján

513 1730289 Gyönk

514 0808721 Gyõrasszonyfa

515 1725539 Györe

516 0505069 Györgytarló

517 1712326 Györköny

518 0813198 Gyõrladamér

519 0831316 Gyõrság

520 0819309 Gyõrsövényház

521 0815653 Gyõrszemere

522 1510126 Gyõrtelek
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523 0807481 Gyõrújbarát

524 0831787 Gyõrújfalu

525 1809724 Gyõrvár

526 0815228 Gyõrzámoly

527 1507676 Gyulaháza

528 1730359 Gyulaj

529 0715918 Gyúró

530 1533774 Gyüre

531 2010269 Hahót

532 0926170 Hajdúbagos

533 0912803 Hajdúdorog

534 0931097 Hajdúsámson

535 0917473 Hajdúszovát

536 1915361 Hajmáskér

537 0318759 Hajós

538 0826790 Halászi

539 1309690 Halásztelek

540 1907898 Halimba

541 0527942 Halmaj

542 0525104 Hangony

543 0723427 Hantos

544 1714164 Harc

545 0807649 Harka

546 0308350 Harkakötöny

547 1408837 Háromfa

548 0505847 Harsány

549 0318458 Harta

550 0812308 Hédervár

551 1416726 Hedrehely

552 0817905 Hegyeshalom

553 1832188 Hegyfalu

554 1818032 Hegyhátszentjakab

555 0818403 Hegykõ

556 1203993 Héhalom

557 0506655 Hejõbába

558 0504604 Hejõkeresztúr

559 0516780 Hejõpapi

560 0304093 Helvécia

561 0929391 Hencida

562 0530137 Hercegkút

563 0312937 Hercegszántó

564 1020242 Heréd

565 1111891 Héreg

566 1923658 Herend

567 1309849 Hernád
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568 0524165 Hernádkak

569 0531200 Hernádnémeti

570 0519840 Hernádvécse

571 1409928 Hetes

572 0207126 Hetvehely

573 1014526 Heves

574 1010241 Hevesaranyos

575 1313949 Hévízgyörk

576 0206798 Hidas

577 0511697 Hidasnémeti

578 0525672 Hidvégardó

579 0227933 Himesháza

580 0804020 Himod

581 0233932 Hobol

582 1513019 Hodász

583 0531167 Hollóháza

584 1233242 Hollókõ

585 0327845 Homokmégy

586 1419150 Homokszentgyörgy

587 0521236 Homrogd

588 1004145 Hort

589 0904118 Hortobágy

590 1816887 Horvátzsidány

591 0230836 Hosszúhetény

592 0906266 Hosszúpályi

593 1820880 Hosszúpereszteg

594 1726055 Hõgyész

595 0433297 Hunya

596 1525636 Ibrány

597 0525399 Igrici

598 1427784 Iharosberény

599 1811387 Ikervár

600 1303300 Iklad

601 0820604 Ikrény

602 1509654 Ilk

603 0308095 Imrehegy

604 0508086 Ináncs

605 1332106 Inárcs

606 1426301 Inke

607 1229319 Ipolyvece

608 1704701 Iregszemcse

609 1307807 Isaszeg

610 1010074 Istenmezeje

611 0831635 Iván

612 1831680 Ivánc
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613 1727711 Izmény

614 0321999 Izsák

615 0505591 Izsófalva

616 1813958 Ják

617 0317923 Jakabszállás

618 1415927 Jákó

619 1507843 Jánkmajtis

620 0309469 Jánoshalma

621 1811679 Jánosháza

622 1622859 Jánoshida

623 0526657 Járdánháza

624 1517589 Jármi

625 1917437 Jásd

626 1622929 Jászágó

627 1630711 Jászalsószentgyörgy

628 1622202 Jászapáti

629 1615811 Jászboldogháza

630 1617978 Jászdózsa

631 1623579 Jászfelsõszentgyörgy

632 1625186 Jászjákóhalma

633 1311004 Jászkarajenõ

634 1622798 Jászkisér

635 1621111 Jászladány

636 1613514 Jászszentandrás

637 0308378 Jászszentlászló

638 1623135 Jásztelek

639 1513143 Jéke

640 0715972 Jenõ

641 1208712 Jobbágyi

642 1417279 Juta

643 0812113 Kajárpéc

644 0721342 Kajászó

645 1714100 Kajdacs

646 1702033 Kakasd

647 1332230 Kakucs

648 1032179 Kál

649 1829957 Káld

650 1208642 Kálló

651 1531404 Kállósemjén

652 1406105 Kálmáncsa

653 1527225 Kálmánháza

654 0306442 Kalocsa

655 0716683 Káloz

656 0404279 Kamut

657 1502671 Kántorjánosi
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658 1405272 Kánya

659 1015307 Kápolna

660 1409098 Kaposfõ

661 1418227 Kaposmérõ

662 1718962 Kaposszekcsõ

663 1406424 Kaposszerdahely

664 1914270 Káptalanfa

665 0828334 Kapuvár

666 1005935 Karácsond

667 1405263 Karád

668 1218625 Karancsalja

669 1208855 Karancskeszi

670 1226897 Karancsság

671 0521218 Karcsa

672 2018041 Karmacs

673 0530508 Karos

674 1330696 Kartal

675 0330605 Kaskantyú

676 0422752 Kaszaper

677 0311280 Katymár

678 1327827 Káva

679 0513374 Kázsmárk

680 0319789 Kecel

681 1104525 Kecskéd

682 2032902 Kehidakustány

683 1528431 Kék

684 1514359 Kékcse

685 0327571 Kelebia

686 0512034 Kelemér

687 0318166 Kéleshalom

688 1519992 Kemecse

689 1812247 Kemenesmagasi

690 1813426 Kemenesmihályfa

691 0210542 Kémes

692 0505458 Kenézlõ

693 1607418 Kengyel

694 1809937 Kenyeri

695 1028079 Kerecsend

696 0322530 Kerekegyháza

697 1110995 Kerékteleki

698 1334166 Kerepes

699 1925654 Kerta

700 0412618 Kertészsziget

701 1231413 Keszeg

702 0529249 Kesznyéten
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703 1129577 Kesztölc

704 0403461 Kétegyháza

705 1411174 Kéthely

706 1619813 Kétpó

707 0403106 Kétsoprony

708 0208572 Kétújfalu

709 0431574 Kevermes

710 0814748 Kimle

711 0702343 Kincsesbánya

712 0220552 Királyegyháza

713 0613666 Királyhegyes

714 0712636 Kisapostag

715 1519424 Kisar

716 0822886 Kisbajcs

717 1424493 Kisbárapáti

718 0833695 Kisfalud

719 0522840 Kisgyõr

720 0528875 Kishuta

721 1018281 Kisköre

722 0309344 Kiskõrös

723 0728990 Kisláng

724 1528477 Kisléta

725 1930173 Kislõd

726 0915477 Kismarja

727 1333738 Kismaros

728 1012502 Kisnána

729 1305227 Kisnémedi

730 1329850 Kisoroszi

731 0512399 Kistokaj

732 1625919 Kisújszállás

733 1509265 Kisvárda

734 0626666 Kiszombor

735 0328158 Kisszállás

736 1102510 Kocs

737 1332771 Kocsér

738 1722433 Kocsola

739 1507445 Kocsord

740 1331361 Kóka

741 0917455 Kokad

742 1930182 Kolontár

743 0902167 Komádi

744 0516559 Komlóska

745 1527146 Komoró

746 1023995 Kompolt

747 0410287 Kondoros
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748 0811262 Kóny

749 0925964 Konyár

750 0806895 Kópháza

751 0824633 Koroncó

752 1327687 Kosd

753 1324679 Kóspallag

754 1523728 Kótaj

755 0528547 Kovácsvágás

756 0206336 Kozármisleny

757 1516665 Kölcse

758 1710463 Kölesd

759 0217899 Kölked

760 1014535 Kömlõ

761 1107630 Kömlõd

762 1523612 Kömörõ

763 0313806 Kömpöc

764 0526602 Köröm

765 0410764 Körösnagyharsány

766 0412900 Köröstarcsa

767 1332975 Kõröstetétlen

768 0931130 Körösszakál

769 0908943 Körösszegapáti

770 1820109 Kõszegszerdahely

771 1418148 Kötcse

772 0406804 Kötegyán

773 1611235 Kõtelek

774 0215538 Kõvágószõlõs

775 0519576 Krasznokvajda

776 0734209 Kulcs

777 0305856 Kunadacs

778 0416045 Kunágota

779 0306044 Kunbaja

780 0307728 Kunbaracs

781 1605254 Kuncsorba

782 0329027 Kunfehértó

783 1622567 Kunhegyes

784 1623171 Kunmadaras

785 0331918 Kunpeszér

786 0331893 Kunszállás

787 1632504 Kunszentmárton

788 1720507 Kurd

789 0511819 Kurityán

790 2019479 Kustánszeg

791 1428857 Kutas

792 1428291 Lábod
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793 1416258 Lad

794 0305786 Ladánybene

795 0707506 Lajoskomárom

796 0515857 Lak

797 0306202 Lakitelek

798 1411040 Lakócsa

799 0233330 Lánycsók

800 1521290 Laskod

801 1414863 Látrány

802 0804376 Lázi

803 1330809 Leányfalu

804 1125487 Leányvár

805 0833668 Lébény

806 0511660 Legyesbénye

807 0503531 Léh

808 2012575 Lenti

809 0707269 Lepsény

810 1921962 Lesenceistvánd

811 1917871 Lesencetomaj

812 0905768 Létavértes

813 2012122 Letenye

814 1322682 Letkés

815 0819239 Levél

816 1530979 Levelek

817 0222974 Lippó

818 1204871 Litke

819 1918856 Lókút

820 1526091 Lónya

821 1309140 Lórév

822 0719114 Lovasberény

823 2028167 Lovászi

824 1905087 Lovászpatona

825 0421209 Lõkösháza

826 1507995 Lövõpetri

827 1220190 Lucfalva

828 1202778 Ludányhalászi

829 0503902 Mád

830 0323357 Madaras

831 1729337 Madocsa

832 0206813 Mágocs

833 1516629 Magy

834 0727678 Magyaralmás

835 1410427 Magyaratád

836 0427906 Magyarbánhegyes

837 0225177 Magyarbóly
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838 0605962 Magyarcsanád

839 1226967 Magyargéc

840 1926374 Magyargencs

841 0903683 Magyarhomorog

842 1706017 Magyarkeszi

843 1803221 Magyarlak

844 0205412 Magyarmecske

845 1232407 Magyarnándor

846 1817288 Magyarszecsõd

847 0222600 Magyarszék

848 0227863 Majs

849 1304394 Makád

850 0519600 Makkoshotyka

851 1027696 Maklár

852 0527395 Mályi

853 1517826 Mándok

854 0723490 Mány

855 1418500 Marcali

856 1922220 Marcaltõ

857 0812283 Máriakálnok

858 0214483 Máriakéménd

859 1304570 Márianosztra

860 1519655 Máriapócs

861 0610515 Maroslele

862 0625733 Mártély

863 1518874 Mátészalka

864 1019965 Mátraballa

865 1014872 Mátraderecske

866 1220075 Mátramindszent

867 1219372 Mátranovák

868 1224332 Mátraszele

869 1233525 Mátraterenye

870 1230100 Mátraverebély

871 0716948 Mátyásdomb

872 0213444 Mecseknádasd

873 0827359 Mecsér

874 0420765 Medgyesbodzás

875 0430128 Medgyesegyháza

876 1730562 Medina

877 0521768 Megyaszó

878 0423931 Méhkerék

879 1529799 Méhtelek

880 0316018 Mélykút

881 1303692 Mende

882 0525618 Méra
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883 1507463 Mérk

884 1423630 Mernye

885 1630234 Mesterszállás

886 1416106 Mesztegnyõ

887 0513833 Mezõcsát

888 1430854 Mezõcsokonya

889 0717552 Mezõfalva

890 0404206 Mezõgyán

891 0411873 Mezõhegyes

892 0511323 Mezõkeresztes

893 0705689 Mezõkomárom

894 0430322 Mezõkovácsháza

895 0519433 Mezõkövesd

896 1532656 Mezõladány

897 1923560 Mezõlak

898 0518379 Mezõnagymihály

899 0511749 Mezõnyárád

900 0812812 Mezõörs

901 1025089 Mezõszemere

902 0706576 Mezõszentgyörgy

903 0729036 Mezõszilas

904 1031662 Mezõtárkány

905 0503443 Mezõzombor

906 2027526 Miháld

907 2002130 Mihályfa

908 1904668 Mihályháza

909 0821980 Mihályi

910 1420905 Mike

911 1324466 Mikebuda

912 0924217 Mikepércs

913 1031282 Mikófalva

914 0524253 Mikóháza

915 1830599 Mikosszéplak

916 1531750 Milota

917 0621555 Mindszent

918 0216285 Mindszentgodisa

919 0330632 Miske

920 1126930 Mocsa

921 1317783 Mogyoród

922 1128255 Mogyorósbánya

923 2021014 Molnári

924 0507825 Monok

925 1924040 Monostorapáti

926 0925894 Monostorpályi

927 1720701 Mórágy
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928 1431343 Mosdós

929 0833677 Mosonszentmiklós

930 0229540 Mozsgó

931 0521546 Múcsony

932 0502158 Muhi

933 2025210 Murakeresztúr

934 2033987 Muraszemenye

935 0411989 Murony

936 1519211 Nábrád

937 1806716 Nádasd

938 0713903 Nádasdladány

939 1415909 Nágocs

940 1927979 Nagyalásony

941 1504710 Nagyar

942 1421652 Nagybajom

943 0426028 Nagybánhegyes

944 0325955 Nagybaracska

945 1216391 Nagybárkány

946 1429063 Nagyberény

947 1421449 Nagyberki

948 1314775 Nagybörzsöny

949 0802495 Nagycenk

950 1522743 Nagycserkesz

951 1521485 Nagydobos

952 0233899 Nagydobsza

953 1718388 Nagydorog

954 1506488 Nagyecsed

955 0620914 Nagyér

956 1923180 Nagyesztergár

957 1026879 Nagyfüged

958 1527155 Nagyhalász

959 0202653 Nagyharsány

960 1621689 Nagyiván

961 0404242 Nagykamarás

962 2020589 Nagykapornak

963 0707001 Nagykarácsony

964 1313435 Nagykáta

965 0908907 Nagykereki

966 1727182 Nagykónyi

967 1432805 Nagykorpád

968 1309991 Nagykovácsi

969 1615574 Nagykörû

970 0732364 Nagylók

971 0832939 Nagylózs

972 0617233 Nagymágocs
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973 1714030 Nagymányok

974 0214650 Nagynyárád

975 1223986 Nagyoroszi

976 0219877 Nagypall

977 0227164 Nagypeterd

978 0906309 Nagyrábé

979 2014979 Nagyrécse

980 1031486 Nagyréde

981 1606318 Nagyrév

982 0533181 Nagyrozvágy

983 1127076 Nagysáp

984 1826143 Nagysimonyi

985 1425520 Nagyszakácsi

986 1706761 Nagyszékely

987 1527988 Nagyszekeres

988 0408244 Nagyszénás

989 0833543 Nagyszentjános

990 1323409 Nagytarcsa

991 1010418 Nagyút

992 1533783 Nagyvarsány

993 1919196 Nagyvázsony

994 0726134 Nagyvenyim

995 1028282 Nagyvisnyó

996 1508420 Napkor

997 1120163 Naszály

998 0528033 Nekézseny

999 2006169 Nemesapáti

1000 1823320 Nemescsó

1001 1407913 Nemesdéd

1002 1905652 Nemesgörzsöny

1003 1902787 Nemesgulács

1004 0332540 Nemesnádudvar

1005 1417561 Nemesvid

1006 1921759 Nemesszalók

1007 1715006 Németkér

1008 1133826 Neszmély

1009 1209797 Nézsa

1010 1410959 Nikla

1011 1204358 Nógrád

1012 1232300 Nógrádkövesd

1013 1212131 Nógrádmegyer

1014 1208387 Nógrádsáp

1015 1219497 Nógrádsipek

1016 1914757 Noszlop
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1017 1018810 Noszvaj

1018 2003355 Nova

1019 1029276 Novaj

1020 0527191 Novajidrány

1021 1229425 Nõtincs

1022 1323038 Nyáregyháza

1023 0323056 Nyárlõrinc

1024 1320066 Nyársapát

1025 0512885 Nyékládháza

1026 0932294 Nyírábrány

1027 0914003 Nyíracsád

1028 1924004 Nyirád

1029 0906187 Nyíradony

1030 1514845 Nyírbátor

1031 1515802 Nyírbéltek

1032 1531158 Nyírbogát

1033 1528802 Nyírbogdány

1034 1507904 Nyírcsaholy

1035 1525973 Nyírcsászári

1036 1528440 Nyírgelse

1037 1509238 Nyírgyulaj

1038 1514696 Nyíribrony

1039 1531477 Nyírjákó

1040 1518290 Nyírkarász

1041 1532452 Nyírkáta

1042 1525928 Nyírkércs

1043 1511095 Nyírlövõ

1044 1511271 Nyírlugos

1045 1512274 Nyírmada

1046 0932382 Nyírmártonfalva

1047 1523269 Nyírmeggyes

1048 1526365 Nyírmihálydi

1049 1510807 Nyírparasznya

1050 1533145 Nyírpazony

1051 1503878 Nyírpilis

1052 1528060 Nyírtass

1053 1513550 Nyírtelek

1054 1509256 Nyírtét

1055 1512098 Nyírtura

1056 1516522 Nyírvasvári

1057 0504215 Nyomár

1058 0812955 Nyúl

1059 1304075 Ócsa

1060 1522284 Ófehértó
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1061 2027775 Óhíd

1062 0419257 Okány

1063 1926514 Olaszfalu

1064 0531778 Olaszliszka

1065 0221704 Old

1066 0522558 Onga

1067 0522628 Ónod

1068 1527924 Ópályi

1069 0612797 Ópusztaszer

1070 1416823 Ordacsehi

1071 0316276 Ordas

1072 0211730 Orfû

1073 0316939 Orgovány

1074 0534069 Ormosbánya

1075 0815121 Osli

1076 1832629 Ostffyasszonyfa

1077 1027216 Ostoros

1078 1419770 Osztopán

1079 1705661 Ozora

1080 1708961 Õcsény

1081 1628006 Öcsöd

1082 1531769 Ököritófülpös

1083 1812043 Ölbõ

1084 1526550 Ömböly

1085 1509025 Õr

1086 1308545 Õrbottyán

1087 0308679 Öregcsertõ

1088 1407056 Öreglak

1089 1203249 Õrhalom

1090 1810630 Õriszentpéter

1091 1629382 Örményes

1092 1924068 Õsi

1093 1925450 Öskü

1094 0802635 Öttevény

1095 0631079 Öttömös

1096 0515893 Pácin

1097 2031741 Pacsa

1098 0318670 Páhi

1099 2029160 Páka

1100 2024271 Pakod

1101 0725751 Pákozd

1102 1709371 Pálfa

1103 0512362 Pálháza

1104 1434041 Pálmajor
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1105 0302705 Pálmonostora

1106 0210135 Palotabozsok

1107 1205883 Palotás

1108 1322248 Pánd

1109 1823108 Pankasz

1110 0824305 Pannonhalma

1111 1527748 Pap

1112 1911855 Pápakovácsi

1113 1931255 Pápateszér

1114 1907348 Papkeszi

1115 1007436 Parád

1116 0526745 Parasznya

1117 1531972 Paszab

1118 1207409 Pásztó

1119 1207199 Patak

1120 1512186 Pátroha

1121 1523685 Pátyod

1122 0721786 Pázmánd

1123 0812715 Pázmándfalu

1124 1922451 Pécsely

1125 0216115 Pellérd

1126 1019567 Pély

1127 1318689 Penc

1128 1517084 Penészlek

1129 0815529 Pér

1130 1328185 Perbál

1131 0823773 Pereszteg

1132 0719354 Perkáta

1133 0533419 Perkupa

1134 1321847 Péteri

1135 1012070 Pétervására

1136 1517224 Petneháza

1137 1033686 Petõfibánya

1138 0315431 Petõfiszállás

1139 1211590 Piliny

1140 1329601 Pilisborosjenõ

1141 1307144 Piliscsaba

1142 1121874 Piliscsév

1143 1334148 Pilisjászfalu

1144 1114669 Pilismarót

1145 1305290 Pilisszántó

1146 1318731 Pilisszentkereszt

1147 1308457 Pilisszentlászló

1148 1719585 Pincehely
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1149 1503391 Piricse

1150 0315398 Pirtó

1151 0606284 Pitvaros

1152 0911837 Pocsaj

1153 1511244 Pócspetri

1154 0217242 Pogány

1155 2021050 Pókaszepetk

1156 0717525 Polgárdi

1157 1517215 Porcsalma

1158 1022196 Poroszló

1159 1923515 Porva

1160 2009867 Pölöske

1161 1733570 Pörböly

1162 0521272 Prügy

1163 1513860 Pusztadobos

1164 0405397 Pusztaföldvár

1165 1719938 Pusztahencse

1166 1419026 Pusztakovácsi

1167 2006530 Pusztamagyaród

1168 0606354 Pusztamérges

1169 1615246 Pusztamonostor

1170 0729018 Pusztaszabolcs

1171 2026639 Pusztaszentlászló

1172 0628592 Pusztaszer

1173 1323083 Pusztavacs

1174 1315583 Pusztazámor

1175 0527410 Putnok

1176 0812964 Püski

1177 1321388 Püspökhatvan

1178 0910162 Püspökladány

1179 1807278 Püspökmolnári

1180 1304303 Püspökszilágy

1181 0833701 Rábacsécsény

1182 1826736 Rábagyarmat

1183 1803197 Rábahídvég

1184 0814793 Rábakecöl

1185 0825335 Rábapatona

1186 1826073 Rábapaty

1187 0824721 Rábapordány

1188 0815273 Rábaszentandrás

1189 0815422 Rábatamási

1190 0709900 Rácalmás

1191 0702015 Ráckeresztúr

1192 1317260 Ráckeve
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1193 1302370 Rád

1194 0506053 Ragály

1195 0826587 Rajka

1196 0529717 Rakaca

1197 0516133 Rakacaszend

1198 1514739 Rakamaz

1199 1614207 Rákóczifalva

1200 1612423 Rákócziújfalu

1201 1531857 Ramocsaháza

1202 0531909 Rásonysápberencs

1203 0512469 Rátka

1204 0821801 Ravazd

1205 1009609 Recsk

1206 1130012 Réde

1207 2031592 Rédics

1208 1715459 Regöly

1209 0326310 Rém

1210 0531884 Répáshuta

1211 0814438 Répceszemere

1212 1521573 Rétközberencs

1213 1905625 Révfülöp

1214 0509317 Révleányvár

1215 2023898 Rezi

1216 0519220 Ricse

1217 1228884 Rimóc

1218 1426754 Rinyaszentkirály

1219 1524581 Rohod

1220 1212195 Romhány

1221 0204516 Rózsafa

1222 1517428 Rozsály

1223 1027650 Rózsaszentmárton

1224 0613161 Röszke

1225 0523029 Rudabánya

1226 0534120 Rudolftelep

1227 1810597 Rum

1228 0603966 Ruzsa

1229 1212520 Ságújfalu

1230 1414942 Ságvár

1231 0503081 Sajóhídvég

1232 0514313 Sajókaza

1233 0526949 Sajókeresztúr

1234 0527173 Sajólád

1235 0516638 Sajópetri

1236 0523782 Sajópüspöki
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1237 0516054 Sajószentpéter

1238 0520738 Sajóvámos

1239 2027720 Salomvár

1240 0504729 Sály

1241 0631705 Sándorfalva

1242 0926116 Sáp

1243 0925007 Sáránd

1244 2008101 Sárhida

1245 1126903 Sárisáp

1246 0425168 Sarkadkeresztúr

1247 0731802 Sárkeresztes

1248 0725344 Sárkeresztúr

1249 2014906 Sármellék

1250 0725140 Sárosd

1251 0527474 Sárospatak

1252 1704747 Sárpilis

1253 0923940 Sárrétudvari

1254 0731538 Sárszentágota

1255 1720817 Sárszentlõrinc

1256 0711776 Sárszentmihály

1257 1007180 Sarud

1258 0232160 Sásd

1259 0502875 Sáta

1260 0505120 Sátoraljaújhely

1261 0233482 Sátorhely

1262 1402051 Sávoly

1263 1427368 Segesd

1264 0228741 Sellye

1265 1504491 Sényõ

1266 0720206 Seregélyes

1267 0532531 Serényfalva

1268 1725645 Sióagárd

1269 1008527 Sirok

1270 0812627 Sokorópátka

1271 0329115 Solt

1272 0318218 Soltszentimre

1273 0319983 Soltvadkert

1274 0223472 Somberek

1275 1926569 Somlóvásárhely

1276 0223807 Somogyapáti

1277 1418078 Somogyfajsz

1278 1420330 Somogygeszti

1279 0229142 Somogyhárságy

1280 1428963 Somogyjád
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1281 1412876 Somogymeggyes

1282 1415626 Somogysámson

1283 1428723 Somogysárd

1284 1418546 Somogyszob

1285 1404853 Somogyudvarhely

1286 1421856 Somogyvámos

1287 1419442 Somogyvár

1288 1201526 Somoskõújfalu

1289 0733321 Soponya

1290 1807171 Sorkifalud

1291 1829692 Sorokpolány

1292 1214881 Sóshartyán

1293 1306840 Sóskút

1294 1822983 Sótony

1295 2019080 Söjtör

1296 1824800 Söpte

1297 0714951 Sukoró

1298 1131990 Súr

1299 0321245 Sükösd

1300 1321713 Sülysáp

1301 1925593 Sümeg

1302 2021397 Sümegcsehi

1303 1108688 Süttõ

1304 0728705 Szabadbattyán

1305 0431325 Szabadkígyós

1306 0325061 Szabadszállás

1307 0215079 Szabadszentkirály

1308 1519169 Szabolcs

1309 1522053 Szabolcsbáka

1310 1503586 Szabolcsveresmart

1311 0208475 Szajk

1312 1605874 Szajol

1313 0503805 Szakáld

1314 1704464 Szakály

1315 1710083 Szakcs

1316 0319530 Szakmár

1317 1504774 Szakoly

1318 1133516 Szákszend

1319 0222257 Szalánta

1320 0531015 Szalaszend

1321 0319947 Szalkszentmárton

1322 0516753 Szalonna

1323 1513046 Szamosszeg

1324 0311794 Szank
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1325 0808536 Szany

1326 0719549 Szár

1327 0815714 Szárföld

1328 1133491 Szárliget

1329 1605777 Szászberek

1330 0233765 Szászvár

1331 1531237 Szatmárcseke

1332 1215325 Szátok

1333 0612007 Szatymaz

1334 1206628 Szécsény

1335 1233011 Szécsényfelfalu

1336 0205607 Szederkény

1337 1716814 Szedres

1338 0533817 Szegi

1339 0632489 Szegvár

1340 1531088 Székely

1341 0612265 Székkutas

1342 1833172 Szeleste

1343 1620428 Szelevény

1344 0509830 Szemere

1345 1204507 Szendehely

1346 0508077 Szendrõ

1347 0527456 Szendrõlád

1348 1415103 Szenna

1349 1425706 Szentbalázs

1350 1907922 Szentgál

1351 0522169 Szentistván

1352 0321120 Szentkirály

1353 1916267 Szentkirályszabadja

1354 0216355 Szentlászló

1355 0215866 Szentlõrinc

1356 1328653 Szentmártonkáta

1357 1821254 Szentpéterfa

1358 0919099 Szentpéterszeg

1359 2011165 Szentpéterúr

1360 2007700 Szepetnek

1361 0328820 Szeremle

1362 0933437 Szerep

1363 1326259 Szigetbecse

1364 1307870 Szigetcsép

1365 1326213 Szigetmonostor

1366 1315185 Szigetszentmárton

1367 1322114 Szigetújfalu

1368 1924891 Szigliget
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1369 1011013 Szihalom

1370 0819266 Szil

1371 1005643 Szilvásvárad

1372 0520871 Szin

1373 1221634 Szirák

1374 0509496 Szirmabesenyõ

1375 1324916 Szob

1376 1306947 Szokolya

1377 1122619 Szomód

1378 0518892 Szomolya

1379 1121421 Szomor

1380 1312690 Szõd

1381 1328866 Szõdliget

1382 0516179 Szögliget

1383 1411101 Szõlõsgyörök

1384 0511110 Szuhakálló

1385 0524606 Szuhogy

1386 1410986 Szulok

1387 1219044 Szurdokpüspöki

1388 1009982 Szûcsi

1389 1408590 Tab

1390 0714465 Tabajd

1391 0325432 Tabdi

1392 1308332 Táborfalva

1393 0729267 Tác

1394 1331963 Tahitótfalu

1395 1330720 Taksony

1396 0503708 Taktabáj

1397 0518245 Taktaharkány

1398 0528787 Taktakenéz

1399 0503133 Taktaszada

1400 1917321 Taliándörögd

1401 0512210 Tállya

1402 1724563 Tamási

1403 0814261 Táp

1404 1315015 Tápióbicske

1405 1317303 Tápiógyörgye

1406 1309405 Tápióság

1407 1331796 Tápiószecsõ

1408 1314146 Tápiószele

1409 1314571 Tápiószentmárton

1410 1302769 Tápiószõlõs

1411 1832045 Táplánszentkereszt

1412 0821971 Tápszentmiklós
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1413 1232896 Tar

1414 1416735 Tarany

1415 0521740 Tarcal

1416 0508165 Tard

1417 1130225 Tardos

1418 0433075 Tarhos

1419 1118935 Tarján

1420 1120987 Tárkány

1421 1032966 Tarnabod

1422 1013240 Tarnalelesz

1423 1023348 Tarnaméra

1424 1014128 Tarnaörs

1425 1016160 Tarnaszentmiklós

1426 1017163 Tarnazsadány

1427 1304154 Tárnok

1428 1504312 Tarpa

1429 0320525 Tass

1430 1404932 Taszár

1431 1108758 Tát

1432 0314544 Tataháza

1433 1327386 Tatárszentgyörgy

1434 0324998 Tázlár

1435 0923214 Téglás

1436 0412681 Telekgerendás

1437 0513763 Telkibánya

1438 1706901 Tengelic

1439 1432416 Tengõd

1440 1014076 Tenk

1441 0811457 Tényõ

1442 0931042 Tépe

1443 1533358 Terem

1444 1204844 Terény

1445 1224174 Tereske

1446 2008828 Teskánd

1447 0919691 Tetétlen

1448 1731459 Tevel

1449 0530447 Tibolddaróc

1450 1508952 Tiborszállás

1451 1930465 Tihany

1452 1524475 Timár

1453 1307108 Tinnye

1454 0324545 Tiszaalpár

1455 0502291 Tiszabábolna

1456 1517817 Tiszabecs
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1457 1503850 Tiszabercel

1458 1520172 Tiszabezdéd

1459 1610773 Tiszabõ

1460 1622770 Tiszabura

1461 0915644 Tiszacsege

1462 0529133 Tiszacsermely

1463 1506433 Tiszadada

1464 1616230 Tiszaderzs

1465 1512593 Tiszadob

1466 1509113 Tiszaeszlár

1467 1629726 Tiszafüred

1468 1630304 Tiszagyenda

1469 0930845 Tiszagyulaháza

1470 1628699 Tiszaigar

1471 1629346 Tiszajenõ

1472 1508554 Tiszakanyár

1473 0513976 Tiszakarád

1474 1504446 Tiszakerecseny

1475 0513888 Tiszakeszi

1476 1508794 Tiszakóród

1477 1630386 Tiszakürt

1478 0519381 Tiszaladány

1479 1523524 Tiszalök

1480 0528398 Tiszalúc

1481 1527252 Tiszanagyfalu

1482 1007083 Tiszanána

1483 1615787 Tiszaörs

1484 0508633 Tiszapalkonya

1485 1603373 Tiszapüspöki

1486 1510205 Tiszarád

1487 1620181 Tiszaroff

1488 1621494 Tiszasas

1489 1617695 Tiszasüly

1490 1513541 Tiszaszalka

1491 1622789 Tiszaszentimre

1492 1527544 Tiszaszentmárton

1493 0616966 Tiszasziget

1494 1607852 Tiszaszõlõs

1495 0530377 Tiszatarján

1496 1514447 Tiszatelek

1497 1609627 Tiszatenyõ

1498 0314094 Tiszaug

1499 1631866 Tiszavárkony

1500 1507597 Tiszavasvári
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1501 1321467 Tóalmás

1502 0518306 Tokaj

1503 1114155 Tokod

1504 1134023 Tokodaltáró

1505 0528051 Tolcsva

1506 1206381 Tolmács

1507 1711031 Tolnanémedi

1508 1609557 Tomajmonostora

1509 0514890 Tomor

1510 0328486 Tompa

1511 0721005 Tordas

1512 0518801 Tornanádaska

1513 1516957 Tornyospálca

1514 1829878 Torony

1515 1607490 Tószeg

1516 0416434 Tótkomlós

1517 2016382 Tótszentmárton

1518 2025113 Tótszerdahely

1519 1902714 Tótvázsony

1520 1324527 Tök

1521 1329823 Tököl

1522 0816674 Töltéstava

1523 0625900 Tömörkény

1524 1420093 Törökkoppány

1525 1322008 Törtel

1526 1513213 Tunyogmatolcs

1527 1309593 Tura

1528 1513602 Túristvándi

1529 1509919 Tuzsér

1530 2012609 Türje

1531 1904631 Tüskevár

1532 1531398 Tyukod

1533 1924767 Ugod

1534 0512487 Újcsanálos

1535 1533659 Újdombrád

1536 1526611 Újfehértó

1537 0923393 Újiráz

1538 1510117 Újkenéz

1539 0402352 Újkígyós

1540 1319682 Újlengyel

1541 0920419 Újléta

1542 0206062 Újpetre

1543 1615291 Újszász

1544 0614924 Újszentiván
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1545 0932568 Újszentmargita

1546 1317808 Újszilvás

1547 0911925 Újtikos

1548 2032197 Újudvar

1549 1923010 Ukk

1550 1127632 Úny

1551 1528981 Ura

1552 1821537 Uraiújfalu

1553 0717622 Úrhida

1554 1328644 Úri

1555 1920853 Úrkút

1556 0316294 Uszód

1557 0621412 Üllés

1558 1311934 Üröm

1559 1305917 Vácduka

1560 1330331 Vácegres

1561 1319886 Váchartyán

1562 1317668 Vácrátót

1563 1309104 Vácszentlászló

1564 0802237 Vág

1565 1518591 Vaja

1566 0530003 Vajdácska

1567 0228538 Vajszló

1568 0705829 Vál

1569 1317598 Valkó

1570 1506938 Vállaj

1571 1014580 Vámosgyörk

1572 1310737 Vámosmikola

1573 0908989 Vámospércs

1574 0515149 Vámosújfalu

1575 0812405 Vámosszabadi

1576 0916762 Váncsod

1577 1230915 Vanyarc

1578 1921777 Vanyola

1579 1709414 Várdomb

1580 1117251 Várgesztes

1581 1907065 Városlõd

1582 1229498 Varsány

1583 2014182 Várvölgy

1584 1322585 Vasad

1585 0202264 Vásárosdombó

1586 1518324 Vásárosnamény

1587 0328343 Vaskút

1588 1527100 Vasmegyer
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1589 1825982 Vassurány

1590 1804695 Vasvár

1591 1926648 Vaszar

1592 1829373 Vasszécseny

1593 1802246 Vát

1594 0431228 Végegyháza

1595 0725016 Velence

1596 0220279 Véménd

1597 1826426 Vép

1598 0703498 Vereb

1599 1333729 Verõce

1600 1024147 Verpelét

1601 0219725 Versend

1602 0702750 Vértesacsa

1603 0713897 Vértesboglár

1604 1115282 Vértessomló

1605 1129629 Vértestolna

1606 1131264 Vértesszõlõs

1607 1408183 Vése

1608 0822691 Veszprémvarsány

1609 0429531 Vésztõ

1610 1621157 Vezseny

1611 0228024 Villány

1612 0511581 Vilmány

1613 1915705 Vilonya

1614 0505096 Viss

1615 1807940 Viszák

1616 1003513 Visznek

1617 0825797 Vitnyéd

1618 1429780 Vízvár

1619 1210320 Vizslás

1620 0521087 Vizsoly

1621 0205892 Vokány

1622 2012919 Vonyarcvashegy

1623 0503063 Zádorfalva

1624 1614836 Zagyvarékas

1625 1021722 Zagyvaszántó

1626 1414623 Zákány

1627 1434403 Zákányfalu

1628 0605546 Zákányszék

1629 2017400 Zalaapáti

1630 2007579 Zalabaksa

1631 2024280 Zalabér

1632 2004002 Zalacsány
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1633 1912654 Zalahaláp

1634 2010348 Zalakomár

1635 2030313 Zalalövõ

1636 2022947 Zalaszabar

1637 2033288 Zalaszántó

1638 2018564 Zalaszentbalázs

1639 2032522 Zalaszentgrót

1640 2002608 Zalaszentiván

1641 2007232 Zalaszentlászló

1642 2018449 Zalaszentmihály

1643 2013736 Zalavár

1644 1406008 Zamárdi

1645 0730243 Zámoly

1646 1920826 Zánka

1647 1314960 Zebegény

1648 0531608 Zemplénagárd

1649 0215848 Zengõvárkony

1650 0734263 Zichyújfalu

1651 1926499 Zirc

1652 1721625 Zomba

1653 0519105 Zubogy

1654 0406257 Zsadány

1655 0904817 Zsáka

1656 1325034 Zsámbék

1657 1322035 Zsámbok

1658 0804622 Zsira

1659 0617765 Zsombó

5. melléklet a 169/2009. (XII. 18.) FVM rendelethez

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1 0717376 Aba

2 1327872 Abony

3 1906673 Ajka

4 1331653 Albertirsa

5 1310108 Áporka

6 0310719 Bácsalmás

7 0303522 Baja

8 1922813 Bakonyszentkirály

9 1407117 Balatonföldvár

10 1921175 Balatonfüred

11 1903559 Balatonvilágos
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

12 1108624 Bársonyos

13 1708864 Bátaszék

14 0409760 Békés

15 0710481 Bicske

16 1706497 Bonyhád

17 1312052 Budakeszi

18 1332027 Bugyi

19 1311341 Cegléd

20 1827094 Celldömölk

21 0605111 Csongrád

22 0804039 Csorna

23 1309247 Dabas

24 0915130 Debrecen

25 0905573 Derecske

26 1324013 Diósd

27 1731501 Dunaföldvár

28 1318616 Dunakeszi

29 0311606 Dunaszentbenedek

30 1020491 Eger

31 1330988 Érd

32 0815343 Fertõszentmiklós

33 1414632 Fonyód

34 1332610 Fót

35 1003276 Füzesabony

36 1323649 Göd

37 1325627 Gyál

38 0433455 Gyomaendrõd

39 1329735 Gyömrõ

40 1005236 Gyöngyös

41 0405032 Gyula

42 0903045 Hajdúböszörmény

43 0910393 Hajdúhadház

44 0922406 Hajdúnánás

45 0905175 Hajdúszoboszló

46 0221528 Harkány

47 0608314 Hódmezõvásárhely

48 1927818 Homokbödöge

49 1411192 Igal

50 0732018 Iszkaszentgyörgy

51 0829221 Jánossomorja

52 1622105 Jászárokszállás

53 0902307 Kaba

54 0721926 Kápolnásnyék

55 1221041 Karancslapujtõ

56 1604923 Karcag

288 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 4. szám



Sor-
szám

KSH Önkormányzat

57 1228389 Kazár

58 0506691 Kazincbarcika

59 0326684 Kecskemét

60 1617145 Kenderes

61 2018421 Keszthely

62 1117330 Kisbér

63 0320297 Kiskunfélegyháza

64 0332434 Kiskunhalas

65 1310816 Kiskunlacháza

66 0324396 Kiskunmajsa

67 1334157 Kistarcsa

68 0631024 Kistelek

69 0226408 Komló

70 1813532 Körmend

71 1130553 Környe

72 1415510 Kõröshegy

73 1816832 Kõszeg

74 0328130 Kunszentmiklós

75 0317677 Lajosmizse

76 1426675 Lengyeltóti

77 1904552 Litér

78 1030401 Lõrinci

79 1310922 Maglód

80 0607357 Makó

81 1602626 Martfû

82 0704659 Martonvásár

83 1029045 Mátraszentimre

84 0419628 Mezõberény

85 1604260 Mezõtúr

86 0530456 Miskolc

87 0223959 Mohács

88 1310551 Monor

89 0604349 Mórahalom

90 0804783 Mosonmagyaróvár

91 0928103 Nádudvar

92 1417941 Nagyatád

93 1122372 Nagyigmánd

94 1524785 Nagykálló

95 1319716 Nagykõrös

96 1331732 Nagymaros

97 1115352 Nyergesújfalu

98 1517206 Nyíregyháza

99 0423065 Orosháza

100 1130766 Oroszlány

101 0514492 Ózd
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

102 1305281 Örkény

103 1931945 Pápa

104 1304057 Pécel

105 0219415 Pécs

106 0210825 Pécsvárad

107 1309821 Pilis

108 1314340 Pilisvörösvár

109 0923117 Polgár

110 1306372 Pomáz

111 0717774 Pusztavám

112 0503504 Sajóbábony

113 1225788 Salgótarján

114 0723694 Sárbogárd

115 0428565 Sarkad

116 0525380 Selyeb

117 0205519 Siklós

118 1720783 Simontornya

119 1417631 Siófok

120 0808518 Sopron

121 1321458 Szada

122 0423870 Szarvas

123 0633367 Szeged

124 0421883 Szeghalom

125 1722761 Szekszárd

126 1315440 Szentendre

127 0614456 Szentes

128 0530739 Szerencs

129 1313277 Szigethalom

130 0226578 Szigetvár

131 0521351 Szikszó

132 1627854 Szolnok

133 1218786 Szügy

134 1929434 Tapolca

135 1120127 Tata

136 1118157 Tatabánya

137 0819035 Tét

138 1613815 Tiszaföldvár

139 0330623 Tiszakécske

140 1725274 Tolna

141 1627313 Törökszentmiklós

142 1628228 Túrkeve

143 1312894 Üllõ

144 1911439 Várpalota

145 1516203 Záhony
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6. melléklet a 169/2009. (XII. 18.) FVM rendelethez

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1 0634245 Algyõ
2 1132346 Almásfüzitõ
3 1323199 Alsónémedi
4 1119363 Bábolna
5 1903072 Balatoncsicsó
6 1728909 Bátaapáti
7 0415200 Békéscsaba
8 1528246 Beregdaróc
9 0231927 Beremend

10 0534290 Berente
11 0912788 Berettyóújfalu
12 1308891 Biatorbágy
13 0233154 Bóly
14 0505306 Bõcs
15 1303407 Budajenõ
16 1323463 Budakalász
17 1323278 Budaörs
18 0113578 Budapest Fõváros
19 1802431 Bük
20 0513596 Bükkábrány
21 2006132 Csapi
22 0425502 Csárdaszállás
23 1322804 Csömör
24 1009201 Detk
25 1110490 Dorog
26 1309584 Dunaharaszti
27 0827739 Dunakiliti
28 0703115 Dunaújváros
29 1320534 Dunavarsány
30 0723603 Ercsi
31 1125131 Esztergom
32 0831440 Fertõszéplak
33 1918193 Gógánfa
34 1332559 Gödöllõ
35 1106521 Gyermely
36 0825584 Gyõr
37 1011411 Halmajugra
38 1022309 Hatvan
39 1333552 Herceghalom
40 2003814 Hévíz
41 0713462 Iváncsa
42 1618209 Jászberény
43 1623339 Jászfényszaru
44 1426453 Kadarkút
45 1420473 Kaposvár
46 1105449 Komárom
47 0411615 Körösladány
48 0831626 Kunsziget

4. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 291



Sor-
szám

KSH Önkormányzat

49 1115255 Lábatlan
50 0831194 Lövõ
51 1920437 Magyarpolány
52 1310755 Majosháza
53 1016540 Markaz
54 1626286 Mezõhék
55 0718485 Mór
56 0828149 Mosonszolnok
57 0909478 Nagyhegyes
58 2030933 Nagykanizsa
59 0505245 Nemesbikk
60 1902194 Nemesvámos
61 0218555 Olasz
62 1704862 Paks
63 1315024 Páty
64 1934254 Pétfürdõ
65 0822831 Petõháza
66 1311396 Pilisszentiván
67 1830881 Répcelak
68 1223825 Rétság
69 0530340 Sajószöged
70 1821306 Sárvár
71 1307384 Solymár
72 0829090 Sopronhorpács
73 0825724 Sopronkövesd
74 0713259 Szabadegyháza
75 1317312 Százhalombatta
76 0714827 Székesfehérvár
77 1831583 Szentgotthárd
78 1307542 Szentlõrinckáta
79 1328954 Szigetszentmiklós
80 1803009 Szombathely
81 1534388 Szorgalmatos
82 1308280 Telki
83 0528352 Tiszaújváros
84 2005342 Tófej
85 1306859 Törökbálint
86 1306293 Újhartyán
87 1324934 Vác
88 0310667 Városföld
89 0530076 Vatta
90 1326815 Vecsés
91 1318342 Veresegyház
92 0804589 Veszkény
93 1911767 Veszprém
94 1328413 Visegrád
95 1031246 Visonta
96 2032054 Zalaegerszeg
97 2011785 Zalakaros
98 0315158 Zsana
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HATÁROZATOK

A miniszterelnök 107/2009. (XII. 15.) ME határozata
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Bizottsága elnöke megbízásáról

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról
szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alap-
ján – a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az okta-
tásért felelõs miniszter közös javaslatára –

Kollár László Péter akadémikust, egyetemi tanárt 2009.
december 10-ei hatállyal az Országos Tudományos Kuta-
tási Alapprogramok Bizottsága elnöki teendõinek ellátásá-
val – három éves idõtartamra – megbízom.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A külügyminiszter 28/2009. (XII. 15.) KüM
határozata

a kulturális kifejezések sokszínûségének védelmérõl
és elõmozdításáról szóló,

Párizsban 2005. év október 20. napján elfogadott
UNESCO egyezmény kihirdetésérõl szóló

2008. évi VI. törvény 2. és 3. §-ainak
hatálybalépésérõl

A 2008. évi VI. törvénnyel a Magyar Közlöny 2008/41.
számában kihirdetett, A kulturális kifejezések sokszínûsé-

gének védelmérõl és elõmozdításáról szóló, Párizsban
2005. év október 20. napján elfogadott UNESCO egyez-
mény a 29. cikk 1. bekezdése az alábbiak szerint
rendelkezik a hatálybalépésrõl:

„Jelen Egyezmény a harmincadik megerõsítõ, elfogadó,
jóváhagyó vagy csatlakozási okirat letétbe helyezését kö-
vetõ három hónap elteltével lép hatályba, azonban kizáró-
lag azon államok, vagy regionális gazdasági integrációs
szervezetek tekintetében, amelyek a vonatkozó megerõsí-
tõ, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratukat ezen
a napon, vagy ezt megelõzõen helyezték letétbe. Minden
más Fél tekintetében a megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó
vagy csatlakozási okiratuk letétbe helyezését követõ
három hónap elteltével lép hatályba.”

Megerõsítõ okirat letétbe helyezésének idõpontja:
2008. május 9.

A szerzõdés hatálybalépésének idõpontja: 2008. au-
gusztus 9.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2008. évi VI. tör-
vény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy A kulturá-
lis kifejezések sokszínûségének védelmérõl és elõmozdí-
tásáról szóló, Párizsban 2005. év október 20. napján elfo-
gadott UNESCO egyezmény kihirdetésérõl szóló 2008.
évi VI. törvény 2. és 3. §-ai 2008. 08. 09-én, azaz kettõ-
ezer-nyolc augusztus kilencedikén léptek hatályba.

Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter
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KÖZLEMÉNYEK

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása
az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatói (magasabb vezetõ) munkakörének betöltésére

A munkakör meghirdetésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján került sor.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, legfeljebb 5 évre, 2015-ig szól.
A munkavégzés helye: 1013 Budapest, Krisztina körút 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató feladata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ban megfogalmazottakon túlmenõen:
– az országos gyûjtõkörû szakmúzeum és tudományos intézet, valamint a Bajor Gizi Színészmúzeum irányítása, fo-

lyamatos mûködtetése és ellenõrzése, továbbá hazai és nemzetközi képviselete;
– a feladatellátáshoz szükséges tárgyi-anyagi, szervezeti és személyi keretek, továbbá mûködési rend kialakítása és

fenntartása;
– a múzeumi feladatrendszer vonatkozásában:
= a múzeum gyûjtõkörébe tartozó, illetõleg gyûjteményeiben õrzött kulturális javakra irányuló gyûjteményi, kuta-

tó-feldolgozó és publikációs tevékenység fenntartása, fejlesztése;
= a gyûjtemények állandó és idõszaki kiállítások, kiadványok formájában történõ bemutatása, kutathatóságuk biztosítása,
= a múzeumpedagógiai-közmûvelõdési feladatellátás biztosítása, és a múzeum bekapcsolása mind a formális, mind az

egész életen át tartó tanulás (LLL) folyamatába;
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– a tudományos intézeti feladatrendszer vonatkozásában:
= a kortárs magyar színházi élet tudományos dokumentálásával, feldolgozásával, publikálásával és az eredmények

hozzáférhetõvé tételével kapcsolatos tevékenységek fenntartása és fejlesztése;
= a hazai és határon túli magyar színjátszással való kapcsolattartás, szakmai támogatás nyújtása, annak folyamatos

fenntartása és fejlesztése.

A pályázónak középtávú szakmai fejlesztési koncepciót kell benyújtania, amely
– a múzeum vonatkozásában tartalmazza a Bajor Gizi Színészmúzeum mûködésének megújítását célzó (korszerû hazai és

nemzetközi mintákat felhasználó, a nyitott és szolgáltató múzeum szemléletét tükrözõ) koncepciót; a színháztörténet muzeo-
lógiai megközelítésének módszertani koncepcióját, kiemelt figyelemmel a gyûjteményi struktúrára, gyûjtési irányokra és fej-
lesztési lehetõségekre, továbbá (az intézmény ez irányú adott mozgásterét szem elõtt tartva) a kapcsolódó szervezeti és szemé-
lyi feltételekre, mely alapul szolgál egy, a megbízástól számított 1 éven belül kimunkálandó, intézkedési tervhez;

– a tudományos intézet vonatkozásban a hazai és határon túli magyar színjátszással való szakmai együttmûködés új
lehetõségeit vázoló, valamint az intézményi adatbázisok integrált rendszerének kialakítását, mûködtetését, fejlesztését
és széles körû hozzáférhetõvé tételét biztosító koncepciótervet.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a intézmény belsõ szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség, a Kjt. végrehajtásáról rendelkezõ 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglalt vonatkozó

hatályos feltételek,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– egy idegen nyelvbõl nyelvvizsga, tárgyalási szintû nyelvtudás,
– szakmai, vezetõi gyakorlat: legalább 3-5 év vezetõi tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
– jó szintû stratégiai gondolkodás, kommunikáció, a munkatársak fejlesztése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény szervezeti, mûködtetési és vezetési koncepciója,
– középtávú szakmai fejlesztési koncepció,
– részletes szakmai önéletrajz és tudományos-szakmai publikációs jegyzék,
– a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatai,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2010. február 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Hatházi Gábor szakmai fõtanácsadó nyújt a 795-4770-es

telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Oktatási és Kulturális Minisztérium címére történõ

megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10–14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: KSz-330/2009, valamint a munkakör megnevezését: OSzMI-igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: szükség esetén a pályázó személyes meghallgatása.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja – 2009. december 11.,
– Hivatalos Értesítõ – 2009. december 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, il-
letve az intézményre vonatkozó tájékoztatás az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyûjteményi Fõosztályán,
dr. Hatházi Gábor szakmai fõtanácsadótól a 795-4770-es telefonszámon kérhetõ.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oszmi.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2009. december 11.
A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK).

A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.



Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyeinek betöltésére

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR
pályázatot hirdet a
Gyógypedagógiai Kórtani Tanszékre
teljes munkaidõs, határozatlan idejû
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: az Anatómia I., II. címû tárgy oktatása a gyógypedagógus-képzés nappali tago-
zatán.
A munkakör legkorábban 2010. június 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– egyetemi végzettség,
– PhD-fokozat,
– legalább 8 év oktatási tapasztalat, legalább 5 éves elõzetes gyakorlat az Anatómia tárgy oktatásában valamely magyar
felsõoktatási intézményben,
– angol- és/vagy németnyelv-tudás.

Elõnyt élvez:
– habilitáció,
– Fejlõdéstan tárgy, kórtani tantárgy oktatási tapasztalata,
– külföldi szakmai gyakorlat,
– idegen nyelvi oktatási tapasztalat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot, tartalmazva a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását,
– végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
– tudományos fokozat és nyelvvizsga-bizonyítványok másolatát,
– eddigi tudományos munkák jegyzékét (elõadások, cikkek, könyv/részletek),
– minden olyan dokumentumot, amely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe vehetõ le-
het,
– írásos nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek,
– külsõ pályázók esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán tör-
ténõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar dékánja
(1097 Budapest, Ecseri út 3.) részére.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejét követõ 30 napon belül történik.

Társadalomtudományi Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékvezetõ feladata: oktatási feladatok ellátása a fõiskolai (BA) és egyetemi (MA) szintû gyógypeda-
gógus-képzésben: Általános szociológia, Gyógypedagógiai szociológia, Gazdaságszociológia címû tanegységek oktatá-
sa nappali és esti tagozatokon, képzési anyagok készítése, kutatási tevékenység a gyógypedagógiai szociológia témakö-
reiben, nemzetközi összehasonlító vonatkozásokban is, a tanszék oktatási és kutatási tevékenységének koordinálása és
nemzetközi kapcsolatainak kiépítése.
Pályázatot nyújthatnak be a karon teljes munkaidõs közalkalmazotti jogviszonyban álló habilitált egyetemi tanárok, do-
censek, illetve fõiskolai tanárok.
A vezetõi megbízás legkorábban 2010. június 1-jétõl tölthetõ be. A megbízás 3-5 éves idõtartamig szólhat.
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A pályázat feltételei:
– egyetemi végzettség a közgazdaságtudomány vagy szociológia területén,
– habilitáció,
– legalább 10 éves, a gyógypedagógus-képzésben eltöltött oktatói és vezetõi gyakorlat,
– rendszeres publikációs tevékenységben megmutatkozó oktatói és kutatói eredmények,
– legalább középfokú C típusú állami nyelvvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó vezetõi programját,
– publikációs jegyzéket,
– végzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolatát,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagába az erre jogosult bizottságok és testületek betekint-
hetnek.

A pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán tör-
ténõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar dékánja
(1097 Budapest, Ecseri út 3.) részére.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejét követõ 30 napon belül történik.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
igazgatói tisztségének betöltésére

Az intézetigazgató feladatait az ELTE SzMSz I. kötet, a Szervezeti és Mûködési Rend 17–19. §-ában foglaltaknak meg-
felelõen, a dékán felügyelete alapján látja el.
Az intézetigazgatói megbízásra az ELTE Társadalomtudományi Karán közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezõ teljes
munkaidõben foglalkoztatott egyetemi tanárok, habilitált fõiskolai tanárok és habilitált egyetemi docensek pályázathat-
nak, akik 2010-ben nem töltik még be 62. életévüket.
A pályázat elbírálása az ELTE és a kar szabályzatai alapján történik, legkésõbb a pályázat benyújtási határidejét követõ
30 napon belül.
A vezetõi megbízás 2010. július 1. napjától 3 éves idõtartamra szól.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– publikációs jegyzéket,
– szakmai-vezetõi programot,
– nyilatkozatot arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevõ bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázatokat mellékleteivel együtt a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
(KSZK) internetes oldalán történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül a TáTK Dékáni Hivatalában címezve kell be-
nyújtani (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A), valamint elektronikus formában a titkarsag@tatk.elte.hu címre.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor
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A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
MÉRNÖKI KAR
dékáni tisztségének betöltésére

A megbízandó dékán feladatai: a karon folyó képzési, kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenység irányítása, szervezé-
se és ellenõrzése. Feladata továbbá a kar vezetése és képviselete, fejlesztési stratégia kidolgozása, nemzetközi kapcsola-
tok ápolása és bõvítése, a kar mûködését és fejlesztését biztosító hatékony gazdálkodási rendszer mûködtetése, a kari hu-
mánpolitikai munka irányítása, a munkáltatói jogok gyakorlása, a kar szervezeti egységei tevékenységének irányítása, a
kari tanács üléseinek vezetése és döntéseinek végrehajtása.
A pályázó rendelkezzék vezetõ oktatói kinevezéssel, mértékadó publikációs tevékenységgel, jelentõs tudományos
és/vagy ipari kapcsolatokkal, megfelelõ szintû vezetõi tapasztalattal. Rendelkezzék elhivatottsággal és koncepcióval a
kar átfogó irányítására, stratégiájának kidolgozására, a kar képviseletére, hatékony mûködésének biztosítására, a kari
gazdálkodás felügyeletére, a karon folyó képzési programok megvalósítására, fejlesztésére, a tudományos kutatás felté-
teleinek javítására, a hazai és nemzetközi kapcsolatok bõvítésére. A pályázatnak tartalmaznia kell [a Pannon Egyetem
Humánpolitikai Szabályzatának 8.1. (6)–(7) bekezdésében elõírtak mellett] a pályázó dékáni megbízással kapcsolatos
stratégiai elképzeléseit, vezetési elveit.
A dékáni megbízás 2010. július 1-jétõl legfeljebb 4 év idõtartamra szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2010. június 30-áig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624-236].

oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

A megbízandó dékánhelyettes feladata a kar dékánjának iránymutatása szerint a kar oktatási, akkreditációs és minõség-
biztosítási feladatainak felügyelete és irányítása, különös tekintettel az általános oktatási feladatokra. Felelõs e területek
stratégiájának, valamint belsõ szabályzatainak kidolgozásáért, karbantartásáért. Feladata továbbá a dékán megbízás
szerinti egyéb teendõk ellátása.
A pályázó rendelkezzék vezetõ oktatói kinevezéssel, mértékadó publikációs tevékenységgel, tudományos és/vagy ipari
kapcsolatokkal. A pályázatnak tartalmaznia kell [a Pannon Egyetem Humánpolitikai Szabályzatának 8.1. (6)–(7) bekez-
désében elõírtak mellett] a dékánhelyettesi feladatokkal kapcsolatos elképzeléseket.
A dékánhelyettesi megbízás 2010. július 1-jétõl legfeljebb 4 év idõtartamra szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2010. június 30-áig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624-236].

gazdasági dékánhelyettesi tisztségének betöltésére

A megbízandó dékánhelyettes feladata a kar dékánjának iránymutatása szerint a kar gazdasági tevékenységének felügye-
lete és irányítása, a szakok mûködéséhez szükséges humánerõforrás-gazdálkodás koordinálása. Feladata továbbá a dé-
kán megbízása szerinti egyéb teendõk ellátása.
A pályázó rendelkezzék vezetõ oktatói kinevezéssel, mértékadó publikációs tevékenységgel, tudományos és/vagy ipari
kapcsolatokkal. A pályázatnak tartalmaznia kell [a Pannon Egyetem Humánpolitikai Szabályzatának 8.1. (6)–(7) bekez-
désében elõírtak mellett] a dékánhelyettesi feladatokkal kapcsolatos elképzeléseket.
A dékánhelyettesi megbízás 2010. július 1-jétõl legfeljebb 4 év idõtartamra szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2010. június 30-áig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624-236].
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Számviteli és Controlling Tanszékén
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezett tanszékvezetõ feladata: a számvitel és kontrollingismeretek oktatásának szervezése, szakmai irányítása, az
oktatói és kutatói tevékenység összehangolása, a tanszék oktatási tevékenységéhez szervesen hozzá tartozó szakszemi-
náriumi és tanfolyami képzés. Kiemelt feladata továbbá a munkatársak szakmai fejlõdésének irányítása, a tanszéki kuta-
tásokhoz szükséges gazdasági háttér megteremtése.
Kutatási területen központi feladata a számvitelhez és controllinghoz kapcsolódó témakörben folyó kutatási munkák irá-
nyítása.
A pályázó rendelkezzék közgazdaság-tudományi egyetemi végzettséggel és számvitel tudományterületén tudományos
fokozattal, felsõoktatásban szerzett hosszabb oktatói gyakorlattal, legalább egy idegen nyelvbõl államilag elismert kö-
zépfokú komplex nyelvvizsgával, jelentõs hazai és nemzetközi kapcsolatokkal, publikációs tevékenységgel.
Tudományos munkásságát a tanszék által mûvelt kutatási területeken fejtse ki.
Az elbírálásnál elõnyt jelent a közgazdász-tanári végzettség.
A megbízás 2010. szeptember 1-jétõl legfeljebb 3 évig terjed.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2010. augusztus 31-éig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624-236].

GEORGIKON KAR
NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZETÉBEN
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata a növénykórtan tudományterület diszciplínáiban, általános és részletes növény-
kórtan témaköreiben elõadások tartása, gyakorlatok vezetése, tananyag összeállítása, fejlesztése; jegyzet, tankönyv írá-
sa. Irányítja a TDK- és szakdolgozat-készítõk munkáját, részt vesz a doktori iskola munkájában, a doktori (PhD) képzés-
ben tantárgyfelelõsként és témavezetõként. Aktívan bekapcsolódik és vesz részt az egyetemi, illetve a hazai és nemzet-
közi tudományos közéletben. Részt vesz a Növényvédelmi Intézetben folyó növénykórtani, növényvirológiai kutatások-
ban, továbbá pályázati tevékenységet folytat. Tudományos eredményeit hazai és nemzetközi folyóiratokban publikálja.
Felelõs a Növényegészségügyi, -károsító diagnosztikai laboratórium növénykórtani vizsgálóhelyén folyó szakmai
munkáért.
A pályázó rendelkezzék agrármérnöki egyetemi végzettséggel és felsõfokú növényvédelmi képesítéssel, PhD- vagy azzal
egyenértékû tudományos fokozattal, a növénykórtan területén oktatási és kutatói tapasztalattal, rendszeres magyar és
idegen nyelvû publikációs tevékenységgel, valamint széles körû hazai és külföldi kapcsolatrendszerrel. Elvárás az angol
és még egy világnyelv elõadói szintû ismerete. A szakterületnek megfelelõ habilitáció elõnyt jelent.
A pályázat elbírálásának várható határideje: 2010. április 30.
A kinevezés várható kezdõ idõpontja: 2010. május 1.
A pályázat beadási határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624-236].

MÉRNÖKI KAR
VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZETÉBEN
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet MOL Ásványolaj- és Széntech-
nológiai Intézeti Tanszékén a MOL-csoportnál történõ beruházásokat elõkészítõ tervezésben, továbbá a motorhajtó-
anyag-fejlesztés és a kõolajipari technológiák hatékonyságnövelése (energiahatékonyság és kapacitáskihasználás-növe-
lés) területén folyó kutatásokban aktív részvétel. A Kémiai technológiák, az Eljárástervezés, a Kõolajipari tervezés, a
Veszteségmegelõzés a vegyiparban címû tárgyak oktatása, illetve ezek oktatásában való részvétel. A kinevezendõ egye-
temi docens feladata a MOL-kurzus adminisztratív irányítása és szervezése, részvétel a MOL-kurzus beiskolázási fel-
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adataiban. Ezen a területen tartson közvetlen kapcsolatot a MOL Nyrt. illetékeseivel. Vegyen részt az intézet érdekeltsé-
gi körébe tartozó doktori képzésben témák vezetésével és a doktori kurzus néhány tárgyának oktatásával.
A pályázó teljesítse az egyetemi docensi követelményrendszert, rendelkezzen PhD-fokozattal, szakterülete magas szin-
tû, átfogó ismeretével, széles körû ipari és nemzetközi kapcsolatokkal, továbbá kapcsolatépítõ és -fejlesztõ képességek-
kel. A pályázó rendelkezzen többéves oktatói és tudományos munkássággal, illetve kutató-fejlesztõi gyakorlattal.
A kinevezés 2010. június 1-jétõl határozatlan idõtartamra szól.
A pályázatok elbírálására legkésõbb 2010. május 31-ig kerül sor.
A pályázatok beadási határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázatokhoz szükséges formanyomtatványok, további tájékoztatás a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624-236].

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
MEZÕGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR dékánja
pályázatot hirdet a
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZETBE
egyetemi docensi állás betöltésére

Általános követelmények: a pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírása-
inak, illetve a Szent István Egyetem szervezeti és mûködési szabályzatának 4. sz. mellékletét képez, az egyetem foglal-
koztatási követelményrendszerében foglalt feltételeknek.
Az egyetemi docens feladata az oktatás területén: SZIE, MKK, mezõgazdasági mérnök, kertészmérnök és környezetmér-
nök szakokon vízgazdálkodási témakörben (Agroklimatológia, Agrometeorológia és vízgazdálkodás, az EU vízstratégi-
ája) BSc és MSc szintû tárgyak oktatása, fejlesztése. Angol nyelvû oktatási programokba való bekapcsolódás és azok fej-
lesztése. Diplomaterves és PhD-hallgatók munkájának irányítása. Kutatás területén: hazai és nemzetközi kutatási prog-
ramok pályázása, koordinálása, a tanszék és a csoport kutatási forrásainak megteremtése. A tanszék/csoport klímaalkal-
mazkodási, illetve öntözési szaktanácsadási tevékenységének fejlesztése.
A docensi megbízás elnyerésére pályázhatnak: PhD-fokozattal és publikációkkal igazolt tudományos munkássággal ren-
delkezõk, a meteorológia és az éghajlat-modellezés területén a környezet vagy kémia tudományban. A munkakör betöl-
téséhez szükséges habilitációval dokumentált egyetemi oktatói gyakorlat, elõadóképes angolnyelv-ismeret, magyar ál-
lampolgárság, büntetlen elõélet. A jelölt rendelkezzék vezetõ oktatói feladatok ellátására alkalmas képességekkel
(tárgyfelelõsi, elõadói, diplomamunka irányítása stb.). Elõnyt jelent áru-, anyagismeret és termékminõsítéssel kapcsola-
tos képzettség és szakmai gyakorlat, továbbá a talaj/növény/légkör nitrogénciklusainak kutatásában szerzett legalább
tízéves gyakorlat.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a pályázó önéletrajzát, amely tartalmazza a szakmai-tudományos tevékenységét, oktató- és tudományos kutatói mun-
kájának részletes leírását,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját,
– amennyiben lehetõség van rá, hazai és külföldi referenciák másolatait,
– vezetõ oktatói, valamint tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit, részletes elképzeléseit.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– teljes publikációjának (impaktfaktoros cikk esetén az impaktfaktor megjelölésével) és citációinak jegyzékét,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt, nyelvvizsgákat igazoló oklevelek és bizonyítványok má-
solatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a kar dékáni hivatalában beszerezhetõ személyi adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pá-
lyázati anyag kezelésérõl.
Az egyetemi docensi kinevezés teljes munkaidõben történõ foglalkoztatást jelent és határozatlan idõre szól.
A pályázat beadási határideje az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.
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A pályázatokat a kar dékánjának kell benyújtani 5 példányban.
A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.
A pályázatokkal kapcsolatos részletes felvilágosítást a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Dékáni Hivatala ad.
Szent István Egyetem Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar, 2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1. Telefon: (28)
522-005.

Dr. Csányi Sándor s. k.,
egyetemi tanár, dékán

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



Óvodavezetõ

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

1 2 3 4

Budakeszi
Önkormányzat
2092 Budakeszi,
Fõ u. 179.
Tel: (23) 535-717
Fax: (23) 535-712

Budakeszi Pitypang
Óvoda
2092 Budakeszi,
Ifjúság u. 1.
Óvodavezetõ
Lf.: az intézmény irá-
nyítása és képviselete a
vonatkozó jogszabá-
lyok, belsõ szabályza-
tok és az alapító
rendelkezései szerint az
intézmény alaptevé-
kenységébe tartozó fel-
adatok vezetõ
irányítása, továbbá az
önállóan mûködõ költ-
ségvetési szerv hatás-
körébe tartozó
gazdálkodási feladatok.
Az óvodavezetõ felelõs
az intézmény szakszerû
és törvényes mûködésé-
ért, a takarékos gazdál-
kodásért, gyakorolja a
munkáltatói jogokat,
dönt az intézmény mû-
ködésével kapcsolat-
ban, minden olyan
ügyben, amelyet jog-
szabály vagy kollektív
szerzõdés (közalkalma-
zotti szabályzat) nem
utal más hatáskörébe.
Ellátja a Közokt.
tv.-ben meghatározott
más lényeges feladato-
kat.

Büntetlen elõélet, cselek-
võképesség, óvodapeda-
gógusi v., legalább 5 év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy., pedagó-
gus-szakvizsga, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elõny: vgy., nyelv-
ismeret.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 1-jéig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: a 30 napos véleményezési
határidõ lejártától számított 30.
napot követõ elsõ rendes testü-
leti ülés.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a jogszabályi elõírások-
nak megfelelõen a pályázat elbí-
rálását a Oktatási, Kulturális,
Sport és Ifjúsági Bizottság ké-
szíti elõ, a képviselõ-testület
dönt.
Juttatás: ill. a Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai, fényképes ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, b.,
szakmai végzettséget igazoló
om., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban, zárt
borítékban, A/4es méretû össze-
fûzött gépelt oldalak mûanyag
borítással ellátva, személyesen
vagy postai úton, „Pályázat óvo-
davezetõi álláshelyre” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc.: Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Polgármesteri
Hivatala

Budakeszi Város
Német Önkormányzata
2092 Budakeszi,
Fõ u. 179.
Tel.: (23) 535-714
Fax: (23) 451-522

Tarkabarka-Kunterbunt
Óvoda
2092 Budakeszi,
Fõ u. 72.
Óvodavezetõ

Büntetlen elõélet, cselek-
võképesség, német nem-
zetiségi óvodapedagógusi
v., legalább 5 év pedagó-
gus munkakörben szerzett
szgy., pedagógus szak-
vizsga, vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elõny: intézményvezetõi
szakképzettség, vgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételétõl számított 30. nap.

Pehi: a 30 napos véleményezési
határidõ lejártát követõ elsõ tes-
tületi ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
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A pályázathoz csatolni kell:
szakmai, fényképes ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, b.,
szakmai végzettséget igazoló
om., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot magyar és német
nyelven, 2 példányban, zárt borí-
tékban, A4-es méretû összefûzött
gépelt oldalak mûanyag borítás-
sal ellátva kell benyújtani.
Pc.: Budakeszi Város Német
Önkormányzatának Polgármes-
teri Hivatala

Budapest Fõváros
XIV. Kerület Zugló
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.
Tel.: (1) 467-9203

Óperenciás Óvoda
1148 Budapest,
Bolgárkertész u. 12.
Tel.: (1) 363-0607
Óvodavezetõ

Hétszínvirág Óvoda
1141 Budapest,
Egressy út 182.
Tel.: (1) 273-1488
Óvodavezetõ

Narancs Óvoda
1144 Budapest,
Gvadányi u. 40–42.
Tel.: (1) 364-3216
Óvodavezetõ

Zuglói Tihany Óvoda
1141 Budapest,
Tihany tér 39.
Tel.: (1) 467-0159
Óvodavezetõ

Napraforgó Óvoda
1145 Budapest,
Újvidék sétány 2. –
Emma u. 18.
Tel.: (1) 363-5290
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapedagó-
gusi v. és szakképzett-
ség, pedagógus
szakvizsga, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártától számított 30. napot kö-
vetõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint, va-
lamint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell: hi-
teles om., b., 5 év szgy. igazolá-
sa, szakmai ön., az óvoda
elfogadott nevelési programját
alapul vevõ vpr., nyilatkozat,
hogy a vezetõi megbízás elnye-
rése esetén, a pályázóval szem-
ben a Kjt. 41. § szerinti
összeférhetetlenség nem áll
fenn, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen (ügy-
félszolgálati irodán keresztül)
vagy postai úton, a pályázott in-
tézmény megjelölésével kell be-
nyújtani.
Pc.: Budapest–Zugló Polgár-
mesteri Hivatal Oktatási és Mû-
velõdési Osztály
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Mezõkovácsháza
Városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 176.
Tel.: (68) 381-011
Tel./fax: (68) 381-656

Négy Évszak Óvoda
5800 Mezõkovácsháza,
Ifjúsági ltp. 1.
Tel.: (68) 381-832
Óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, peda-
gógus szakvizsga, 5 év
szgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2020. júl. 31-ig,
10 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, alapbér
+ vp. min. 230%.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., b., képesítési
és egyéb feltételeket igazoló
om., pályázó nyilatkozata, hogy
hozzájárul-e pályázata nyilvá-
nos tárgyalásához, adatvédelmi
nyilatkozat.
Pc., f.: Bakos István
polgármester
Tel.: (68) 381-216
A KSZK honlapján való közzé-
tétel ideje: 2010. febr. 15.

Nyugat-magyarországi
Egyetem
9400 Sopron,
Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Tel.: (99) 518-142
Fax:(99) 312-240

Aranykapu Gyakorló
Óvoda
Sopron
Óvodavezetõ, óvodape-
dagógus munkakörben

Lf.: a gyakorló óvoda
nevelõ-oktató munkájá-
nak irányítása, szerve-
zése; az óvoda
törvényes és szakszerû
mûködésének biztosítá-
sa; gyermek- és ifjúság-
védelmi feladatok
szervezése; az óvoda-
pedagógiai gyakorlati
képzés feltételeinek
biztosításában együtt-
mûködés a Benedek
Elek Pedagógiai Karral;
a szakmai továbbképzé-
sek esetében a gyakor-
lati feladatok
elvégzéséhez – a felté-
telek biztosításában –
együttmûködés az
egyetemmel.

Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, felsõ-
fokú óvodapedagógus v.,
közoktatás-vezetõi szak-
vizsga, vagy közoktatási
menedzser pedagógus
szakvizsga, legalább
10 év óvodapedagógiai
szgy., legalább 5 év gya-
korlat az óvodapedagó-
giai gyakorlati képzés
vezetésében, elismert
szakmai és közéleti tevé-
kenység.
A pályázónak meg kell
felelnie a Kt.-ben, a
Korm. rendeletben fog-
lalt feltételeknek, vala-
mint a Nyugat-magyar-
országi Egyetem
Aranykapu Gyakorló
Óvoda Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatában
meghatározott követel-
ményeknek.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. aug. 15-ig
szól.
Az óvodavezetõi megbízásra a
Nyugat-magyarországi Egyetem
Aranykapu Gyakorló Óvoda
személyi állományában létesí-
tendõ, illetve fennálló határozat-
lan idejû – óvodapedagógus
munkakörre szóló – közalkal-
mazotti jogviszony mellett, ha-
tározott idõre kerül sor.
Pbhi: a KSZK honlapján való
közzétételt követõen az ott meg-
jelölt idõtartamig.
Pehi: a pályázat benyújtására
elõírt határidõ utolsó napját kö-
vetõ 60 napon belül.
Juttatás: ill., vp. a hatályos jog-
szabályok, illetve fenntartói
döntés alapján kerül megállapí-
tásra.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó jelenlegi munkahelyét,
beosztását, munkaköri besorolá-
sát, vezetõi megbízását, iskolai
végzettségét, szakképzettségét,
idegennyelv-ismeretét, egyéb
fennálló munkaviszonyát,
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közalkalmazotti/köztisztviselõi
jogviszonyát, munkavégzésre
irányuló további jogviszonyát,
azok idõtartamát, eddigi szak-
mai vezetõi tevékenységét, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., szakkép-
zettséget tanúsító om., vpr., b.,
személyi adatlap (2 pld), adatvé-
delmi nyilatkozat.
A pályázatot írásban, 2 példány-
ban, „Pályázat a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem
Aranykapu Gyakorló Óvoda
óvodavezetõi megbízatására,
óvodapedagógus munkakörben”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor
f.: Nyugat-magyarországi Egye-
tem fõtitkára
Tel.: (99) 518-128,
Gazdasági Fõigazgatóság
Humánerõforrás-gazdálkodási
Csoportja
Tel.: (99) 518-624

Szombathely Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
9700 Szombathely,
Kossuth L. u. 1–3.
Tel.: (94) 520-100
Fax: (94) 520-112

Hétszínvirág Óvoda
9700 Szombathely,
Bem J. u. 33.
Tel.: (94) 501-555
Óvodavezetõ

Játéksziget Óvoda
9700 Szombathely,
Gyõzelem u. 1/a
Tel.: (94) 501-574
Óvodavezetõ

A jogszabályokban meg-
határozott v., szakkép-
zettség, szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakképzettség, illet-
ve azzal egyenértékû
képzettség.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. márc. 8.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázatot 5 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Dr. Ipkovich György
polgármester
f.: Oktatási, Ifjúsági és Sport
Osztály
Tel.: (94) 520-214

304 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 4. szám



1 2 3 4

Mesevár Óvoda
Cuvarnica Carobni
Dvorac
9700 Szombathely,
Gagarin u. 10.
Tel.: (94) 501-565
Óvodavezetõ
Az intézmény horvát
nemzetiségi nevelést is
folytat.

A jogszabályokban meg-
határozott v., szakkép-
zettség, szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakképzettség, illet-
ve azzal egyenértékû
képzettség, horvát nyelv-
tudás és a horvát nemze-
tiségi kultúra ismerete.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. márc. 8.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázatot 6 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Dr. Ipkovich György
polgármester
f.: Oktatási, Ifjúsági és Sport
Osztály
Tel.: (94) 520-214

Weöres Sándor Óvoda
9700 Szombathely,
Márton Á. u. 58.
Tel.: (94) 312-881
Óvodavezetõ

A jogszabályokban meg-
határozott v., szakkép-
zettség, szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakképzettség, illet-
ve azzal egyenértékû
képzettség.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. márc. 8.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázatot 5 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Dr. Ipkovich György
polgármester
f.: Oktatási, Ifjúsági és Sport
Osztály
Tel.: (94) 520-214

Iskolaigazgató

Budapest, III. Kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1033 Budapest,
Fõ tér 3.
Tel.: (1) 437-8653
Fax: (1) 437-8656

Csillaghegyi Általános
Iskola
1038 Budapest,
Dózsa György u. 42.
Igazgató

Krúdy Gyula Általános
Iskola
1037 Budapest,
Gyógyszertár u. 22–24.
Igazgató
Dr. Szent-Györgyi
Albert Általános Iskola
1033 Budapest,
Szérûskert u. 40.
Igazgató

Tanárképzõ fõiskolai v.,
legalább 5 év szgy., bün-
tetlen elõélet, közokta-
tás-vezetõi szakvizsga.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: pbhi. után 3 hónappal.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., hitelesített om.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 5 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzat Polgármesteri Hiva-
tal Oktatási és Kulturális
Fõosztály
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Kerék Általános Iskola
és Gimnázium
1035 Budapest,
Kerék u. 18–20.
Igazgató

Óbudai Gimnázium
1033 Budapest,
Szentlélek tér 10.
Igazgató

Egyetemi v., legalább
5 év szgy., büntetlen elõ-
élet, közoktatás-vezetõi
szakvizsga.

1033 Budapest,
Laktanya u. 4.
Tel.: (1) 437-8653
f.: Tel.: (1) 437-8657

Budapest Fõváros
XIV. Kerület Zugló
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.
Tel.: (1) 467-9203

Jókai Mór Általános
Iskola
1145 Budapest,
Erzsébet királyné útja
35–37.
Tel.: (1) 467-0919
Igazgató

Dr. Mezõ Ferenc
Általános Iskola
1144 Budapest,
Ond vezér park 5.
Tel.: (1) 383-8206
Igazgató

Szent István Király
Zenemûvészeti Szakkö-
zépiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
1145 Budapest,
Columbus u. 11.
Tel.: (1) 467-0788
Igazgató

Fõiskolán, egyetemen
szerzett pedagógus v. és
szakképzettség, pedagó-
gus szakvizsga, legalább
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy.,
büntetlen elõélet.

Egyetemi szintû szakirá-
nyú tanári v. és szakkép-
zettség, pedagógus
szakvizsga, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártától számított 30. napot kö-
vetõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet alap-
ján.
A pályázathoz csatolni kell: hi-
teles om., b., 5 év szgy. igazolá-
sa, szakmai ön., az óvoda
elfogadott nevelési programját
alapul vevõ vpr., nyilatkozat,
hogy a vezetõi megbízás elnye-
rése esetén, a pályázóval szem-
ben a Kjt. 41. § szerinti
összeférhetetlenség nem áll
fenn, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen (ügy-
félszolgálati irodán keresztül)
vagy postai úton, a pályázott in-
tézmény megjelölésével kell be-
nyújtani.
Pc.: Budapest–Zugló Polgár-
mesteri Hivatal Oktatási és
Mûvelõdési Osztály
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Budapest Fõváros XV.
Kerületi Önkormányzat
1153 Budapest,
Bocskai u. 1–3.
Tel.: (1) 305-3127
Fax: (1) 305-3226

Czabán Általános
Iskola és Óvoda
1152 Budapest,
Széchenyi tér 13.
Elnök-igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: az intézmény törvé-
nyes mûködésének biz-
tosítása, a pedagógiai
munka szakmai irányí-
tása.

Károly Róbert Kereske-
delmi Szakközépiskola,
Általános Iskola és
Óvoda
1151 Budapest,
Szõdliget u. 24–30.
Elnök-igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: az intézmény törvé-
nyes mûködésének biz-
tosítása, a pedagógiai
munka szakmai irányí-
tása.

Fõiskolai v., szakvizsgá-
zott pedagógus, legalább
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy., va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, bün-
tetlen elõélet.

Egyetemi v., szakvizsgá-
zott pedagógus, legalább
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy., va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, bün-
tetlen elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. márc. 16.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vala-
mint Budapest Fõváros XV.
Kerületi Önkormányzat intéz-
ményeinél munkaviszonyban
álló közalkalmazottak
[a Kt. 401/2009. (VI. 24.) sz.
határozatával elfogadott] juttatá-
si szabályzata rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: az
elõírt szgy-t is igazoló szakmai
ön., az elõírt iskolai végzettsé-
get igazoló om., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, b., adatvédel-
mi nyilatkozat.
A pályázatot 3 példányban, sze-
mélyesen vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 65/2009., va-
lamint a munkakör megnevezé-
sét: intézményvezetõ.
Pc.: Budapest Fõváros XV.
Kerületi Önkormányzat
f.: Lindner Gusztáv, az Oktatási,
Mûvelõdési, Ifjúsági és Sport
Osztály vezetõje
www.bpxv.hu

Hajdúhadház Városi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4242 Hajdúhadház,
Bocskai tér 1.
Tel.: (52) 384-103
Fax: (52) 384-295

Bocskai István Két
Tanítási Nyelvû
Általános Iskola
4242 Hajdúhadház,
Szilágyi Dániel u. 2–4.
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség
(Kt. 16–18. §), legalább
5 év, a Kt. 18. §-a által
elismerhetõ szgy., peda-
gógus szakvizsga.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap
16.00 óra.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint,
egyéb juttatások jogszabály, il-
letve fenntartói döntés alapján.
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A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, b., hitelesített
om., nyilatkozat arról, hogy a
pályázó nyílt vagy zárt ülésen
kéri a pályázat megtárgyalását,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 eredeti példány-
ban kell benyújtani.
Pc.: Vincze András Hajdúhad-
ház Városi Önkormányzat
címzetes fõjegyzõje
f.: oktatási referens
Tel.: 52/384-103/113 mellék

Karácsond Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3281 Karácsond,
Szent István út 42.
Tel./fax: (37) 322-001

Általános Mûvelõdési
Központ
3281 Karácsond,
Szent István út 40.
Igazgató

A Közokt.tv. 17–18.
§-ban meghatározottak
szerint: felsõfokú v. és
szakképzettség, pedagó-
gus szakvizsga, pedagó-
gus munkakörben
szerzett 5 év szgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. ápr. 15.
Pehi: 2010. jún. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, adatvé-
delmi nyilatkozat.
Pc.: Debrei Mátyás
polgármester

Bács-Kiskun Megyei
Közgyûlés
6000 Kecskemét,
Deák F. tér 3.

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Alapfo-
kú Mûvészetoktatási
Intézménye
6400 Kiskunhalas,
Köztársaság u. 17.
Igazgató

Lf.: a Közokt.tv. 54. §,
55. § (2) bekezdésében
foglaltak. Az intézmény
felelõs vezetése, irányí-
tása, a jogszabályban
meghatározottak szerin-
ti szakszerû mûködés,
magas színvonalú szak-
mai munka biztosítása,
szervezése, ellenõrzése.
A költségvetési szervek
vezetõi számára jogsza-
bályban elõírt

Büntetlen elõélet, cselek-
võképesség, legalább
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy., a
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú is-
kolai v. és szakképzett-
ség, továbbá pedagógus
szakvizsga, a nevelé-
si-oktatási intézményben
pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, másodszor
és további alkalommal

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján való
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: a pályázat véleményezési
határidejének lejártát követõ 30.
napot követõ elsõ testületi ülés.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., büntetlen elõéletet
igazoló b., iskolai végzettséget
igazoló hiteles om., vpr. a szak-
mai helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléssel, pályázó
nyilatkozata arról, hogy megbí-
zása esetén vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségének
eleget tesz, adatvédelmi nyilat-
kozat.

308 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 4. szám



1 2 3 4

pénzügyi-gazdasági fel-
adatok és jogkörök fe-
lelõsségteljes ellátása.
A jogszabályban és a
fenntartó által elõírt
szabályzatok, tervek,
szakmai programok ki-
dolgozása, pályázat-
készítés.

történõ megbízás esetén
a pedagógus szakvizsga
keretében szerzett intéz-
ményvezetõi szakkép-
zettség.

A pályázatot 1 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Bányai Gábor megyei köz-
gyûlés elnöke
f.: Tamási László, a Bács-Kiskun
Megyei Közgyûlés Hivatal
Intézményirányítási Fõosztály
vezetõje
Tel.: (76) 513-869

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Vári
Szabó István Szakkö-
zépiskolája, Szakisko-
lája és Kollégiuma
6400 Kiskunhalas,
Kazinczy u. 5.
Igazgató

Lf.: a Közokt.tv. 54. §,
55. § (2) bekezdésében
foglaltak. Az intézmény
felelõs vezetése, irányí-
tása, a jogszabályban
meghatározottak szerin-
ti szakszerû mûködés,
magas színvonalú szak-
mai munka biztosítása,
szervezése, ellenõrzése.
A költségvetési szervek
vezetõi számára jogsza-
bályban elõírt pénz-
ügyi-gazdasági
feladatok és jogkörök
felelõsségteljes ellátása.
A jogszabályban és a
fenntartó által elõírt
szabályzatok, tervek,
szakmai programok ki-
dolgozása, pályázat-
készítés.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján való
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: a pályázat véleményezési
határidejének lejártát követõ 30.
napot követõ elsõ testületi ülés.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., büntetlen elõéletet
igazoló b., iskolai végzettséget
igazoló hiteles om., vpr. a szak-
mai helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléssel, pályázó
nyilatkozata arról, hogy megbí-
zása esetén vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségének
eleget tesz, adatvédelmi nyilat-
kozat.
A pályázatot 1 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Bányai Gábor, a megyei
közgyûlés elnöke
f.: Petõ István, a Bács-Kiskun
Megyei Közgyûlés Hivatal In-
tézményirányítási Fõosztály
osztályvezetõje
Tel.: (76) 513-840

Mezõkovácsháza
Városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 176.
Tel.: (68) 381-011

Csanád Vezér Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 184.
Tel.: (68) 381-366
Igazgató

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, peda-
gógus szakvizsga, 5 év
szgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2020. júl. 31-ig,
10 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján való
elsõ megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, alapbér
+ vp. min. 230%.
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A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., b., képesítési
és egyéb feltételeket igazoló
om., pályázó nyilatkozata arról,
hogy hozzájárul-e pályázata
nyilvános tárgyalásához, adat-
védelmi nyilatkozat.
Pc.: Bakos István polgármester
Tel.: (68) 381-216
A KSZK honlapon történõ meg-
jelenés ideje: 2010. febr. 15.

Nyíregyháza Megyei
Jogú Város
Közgyûlése
4401 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.
Tel.: (42) 524-530
Fax: (42) 524-531

Benczúr Gyula
Általános Iskola
4401 Nyíregyháza,
Kert köz 6.
Igazgató

Móra Ferenc Általános
Iskola
4401 Nyíregyháza,
Fazekas J. t. 8.
Igazgató

Zelk Zoltán Általános
Iskola
4401 Nyíregyháza,
Krúdy Gy. u. 29.
Igazgató

Vikár Sándor
Zeneiskola
4401 Nyíregyháza,
Kürt u. 5–11.
Igazgató

Bencs László Szakisko-
la és Általános Iskola
4401 Nyíregyháza,
Tiszavasvári u. 12.
Igazgató

Felsõfokú pedagógus v.
és szakképzettség, 5 év
szgy., pedagógus szak-
vizsga, a sikeres
pályázónak vagyonnyi-
latkozat-tételi
kötelezettség.

Egyetemi pedagógus v.,
5 év szgy., pedagógus
szakvizsga, a sikeres pá-
lyázónak vagyonnyilat-
kozat-tételi
kötelezettség.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. ápr. 1.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint,
megegyezéssel.
A pályázathoz csatolni kell: a
Korm. rendelet 5. § (8) bekezdé-
sében elõírt mellékletek, iskolai
végzettséget igazoló om., b., ko-
rábbi munkaviszonyokra vonat-
kozó igazolások, adatvédelmi
nyilatkozat.
Pc.: dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ
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Bánki Donát Mûszaki
Középiskola
és Kollégium
4401 Nyíregyháza,
Korányi F. u. 15.
Igazgató

Inczédy György Közép-
iskola Szakiskola és
Kollégium
4401 Nyíregyháza,
Árok u. 53.
Igazgató

Mûvészeti Középiskola
és Kollégium
4401 Nyíregyháza,
Búza u. 1.
Igazgató

Vásárhelyi Pál Építõ-
ipari és Környezetvé-
delmi-Vízügyi
Szakközépiskola
4401 Nyíregyháza,
Vasvári P. u. 16.
Igazgató

Wesselényi Miklós Kö-
zépiskola, Szakiskola
és Kollégium
4401 Nyíregyháza,
Dugonics u. 10–12.
Igazgató

Nyugat-magyarországi
Egyetem
9400 Sopron,
Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Tel.: (99) 518-142
Fax: (99) 312-240

Bolyai János Gyakorló
Általános Iskola és
Gimnázium
Szombathely
Igazgató, tanár munka-
körben

Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, szak-
irányú egyetemi szintû
v., közoktatás-vezetõi
szakvizsga vagy tudomá-
nyos fokozat, ide-
gen-nyelv ismeret,
legalább 5 év szgy., vgy.,
elismert szakmai és köz-
életi tevékenység.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. aug. 15-ig
szól.
Az igazgatói megbízásra a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Bo-
lyai János Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium személyi
állományában létesítendõ, illet-
ve fennálló határozatlan idejû
– tanári munkakörre szóló –
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Lf.: a Bolyai János
Gyakorló Általános Is-
kola és Gimnázium ok-
tatási, nevelési,
szakmai, gazdálkodási
és személyügyi munká-
jának vezetése, irányí-
tása; az iskola
közoktatási tevékenysé-
gének, valamint gya-
korló iskolai
tevékenységének szer-
vezése, koordinálása; a
Nyugat-magyarországi
Egyetemmel, mint
fenntartó intézménnyel
való hatékony együtt-
mûködés; felügyeleti
szervvel, társintézmé-
nyekkel, a Savaria
Egyetemi Központ ka-
raival való szakmai
kapcsolattartás, és
mindazon feladatok,
melyeket az intézmény
Szervezeti és Mûködési
Szabályzata
meghatároz.

A pályázónak meg kell
felelnie a Kt.-ben, a
Korm. rendeletben fog-
lalt feltételeknek,
valamint a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem
Bolyai János Gyakorló
Általános Iskola és Gim-
názium Szervezeti és
Mûködési Szabályzatá-
ban meghatározott
követelményeknek.

közalkalmazotti jogviszony
mellett, határozott idõre kerül
sor.
Pbhi: a KSZK honlapján való
közzétételt követõen az ott meg-
jelölt idõtartamig.
Pehi: a pályázat benyújtására
elõírt határidõ utolsó napját kö-
vetõ 60 napon belül.
Juttatás: ill., vp. a hatályos jogsza-
bályok, illetve fenntartói döntés
alapján kerül megállapításra.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes szakmai ön., a pályázó
jelenlegi munkahelyét, beosztá-
sát, munkaköri besorolását, ve-
zetõi megbízását, iskolai
végzettségét, szakképzettségét,
tudományos fokozatát, egyéb
fennálló munkaviszonyát, közal-
kalmazotti/köztisztviselõi jogvi-
szonyát, munkavégzésre
irányuló további jogviszonyát,
azok idõtartamát, eddigi szak-
mai vezetõi tevékenységét, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel.
A pályázathoz csatolni kell: rész-
letes szakmai ön., iskolai végzett-
séget, szakképzettséget
(tudományos fokozatot), ide-
gen-nyelv ismeretet tanúsító om.,
intézménytõl beszerzett és kitöl-
tött személyi adatlapot (2 pld), b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot írásban, 2 példány-
ban, „Pályázat a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Bolyai
János Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium tanár munkakör-
ben, igazgatói magasabb vezetõi
megbízatására” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc.: Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor
f.: Nyugat-magyarországi
Egyetem fõtitkára
Tel.: (99) 518-128,
Gazdasági Fõigazgatóság
Humánerõforrás-gazdálkodási
Csoportja
Tel.: (99) 518-624
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Roth Gyula Gyakorló
Szakközépiskola és
Kollégium
Sopron
Igazgató, tanár munka-
körben

Lf.: a Roth Gyula Gya-
korló Szakközépiskola
és Kollégium oktatási,
nevelési, szakmai, gaz-
dálkodási és személy-
ügyi munkájának
vezetése, irányítása; az
iskola közoktatási tevé-
kenységének, valamint
gyakorló iskolai tevé-
kenységének szervezé-
se, koordinálása; a
Nyugat-magyarországi
Egyetemmel, mint
fenntartó intézménnyel
való hatékony együtt-
mûködés; felügyeleti
szervvel, társintézmé-
nyekkel, erdõ- és faipa-
ri gazdaságokkal való
szakmai kapcsolattar-
tás, és mindazon felada-
tok, melyeket az
intézmény Szervezeti és
Mûködési Szabályzata
meghatároz.

Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, szak-
irányú egyetemi szintû
v., közoktatás-vezetõi
szakvizsga, legalább 5 év
szgy., vgy., elismert
szakmai és közéleti tevé-
kenység.
A pályázónak meg kell
felelnie a Kt.-ben, a
Korm. rendeletben fog-
lalt feltételeknek,
valamint a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem
Roth Gyula Gyakorló
Szakközépiskola és
Kollégium Szervezeti és
Mûködési Szabályzatá-
ban meghatározott
követelményeknek.

ÁEI: 2010. júl. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Az igazgatói megbízásra a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem
Roth Gyula Gyakorló Szakkö-
zépiskola és Kollégium szemé-
lyi állományában létesítendõ,
illetve fennálló határozatlan ide-
jû – tanári munkakörre szóló –
közalkalmazotti jogviszony
mellett, határozott idõre kerül
sor.
Pbhi: a KSZK honlapján való
közzétételt követõen az ott meg-
jelölt idõtartamig.
Pehi: a pályázat benyújtására
elõírt határidõ utolsó napját kö-
vetõ 60 napon belül.
Juttatás: ill., vp. a hatályos jogsza-
bályok, illetve fenntartói döntés
alapján kerül megállapításra.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes szakmai ön., a pályázó
jelenlegi munkahelyét, beosztá-
sát, munkaköri besorolását, ve-
zetõi megbízását, iskolai
végzettségét, szakképzettségét,
tudományos fokozatát, egyéb
fennálló munkaviszonyát, közal-
kalmazotti/köztisztviselõi jogvi-
szonyát, munkavégzésre
irányuló további jogviszonyát,
azok idõtartamát, eddigi szak-
mai vezetõi tevékenységét, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., iskolai
végzettséget, szakképzettséget,
tudományos fokozatot tanúsító
om., intézménytõl beszerzett és
kitöltött személyi adatlapot
(2 pld), b., adatvédelmi nyilat-
kozat.
A pályázatot írásban, 2 példány-
ban, „Pályázat a Nyugat-
magyarországi Egyetem Roth
Gyula Gyakorló Szakközépisko-
la és Kollégium tanár munka-
körben, igazgatói magasabb
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vezetõi megbízatására” megje-
löléssel kell benyújtani.
Pc.: Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor
f.: Nyugat-magyarországi
Egyetem fõtitkára
Tel.: (99) 518-128,
Gazdasági Fõigazgatóság
Humánerõforrás-gazdálkodási
Csoportja
Tel.: (99) 518-624

Szombathely Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
9700 Szombathely,
Kossuth L. u. 1–3.
Tel.: (94) 520-100
Fax: (94) 520-112

Dési Huber István
Általános Iskola
Dési Huber István
Grundschule
9700 Szombathely,
Kõrösi Cs. S. u. 5.
Tel.: (94) 501-254
Igazgató

Paragvári Utcai
Általános Iskola
9700 Szombathely,
Paragvári u. 2–4.
Tel.: (94) 314-090
Igazgató

Reguly Antal Általános
Iskola
Reguly Antal
Grundschule
9700 Szombathely,
Rákóczi F. u. 79.
Tel.: (94) 501-233
Igazgató

Az iskola német ki-
sebbségi közoktatási in-
tézmény a Közokt.tv.
121. § (6) bekezdése
alapján.

Élelmiszeripari és
Földmérési Szakképzõ
Iskola és Kollégium
9700 Szombathely,
Szent László király u. 10.
Tel.: (94) 513-510
Igazgató

A jogszabályokban meg-
határozott v., szakkép-
zettség, szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakképzettség, illet-
ve azzal egyenértékû
képzettség.

A jogszabályokban meg-
határozott v., szakkép-
zettség, szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakképzettség, illet-
ve azzal egyenértékû
képzettség, német nyelv
felsõfokú ismerete.

A jogszabályokban meg-
határozott v., szakkép-
zettség, szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakképzettség, illet-
ve azzal egyenértékû
képzettség.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. márc. 8.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázatot 5 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Dr. Ipkovich György
polgármester
f.: Oktatási, Ifjúsági és Sport
Osztály
Tel.: (94) 520-214

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. márc. 8.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázatot 6 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Dr. Ipkovich György
polgármester
f.: Oktatási, Ifjúsági és Sport
Osztály
Tel.: (94) 520-214
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Gépipari, Informatikai
Mûszaki Szakképzõ Is-
kola és Kollégium
9700 Szombathely,
Rohonci u. 1.
Tel.: (94) 505-228
Igazgató

Puskás Tivadar Fém- és
Villamosipari Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium
9700 Szombathely,
Petõfi S. u. 1.
Tel.: (94) 501-813
Igazgató

Egyéb vezetõ

Budapest Fõváros
XIV. Kerület Zugló
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.
Tel.: (1) 467-9203

Zuglói Nevelési
Tanácsadó
1147 Budapest,
Fûrész u. 64–66.
Tel.: (1) 460-0971
Igazgató

Pszichológus, gyermek-
pszichiáter vagy gyógy-
pedagógus szakképesítés,
pszichológus szakképesí-
téssel rendelkezõ pályá-
zónak klinikai,
pedagógiai vagy tanács-
adói szakvizsga, gyógy-
pedagógus
szakképesítéssel rendel-
kezõ pályázónak pedagó-
gus szakvizsga, legalább
5 év szakképesítésnek
megfelelõ munkakörben
szerzett szgy., büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártától számított 30. napot kö-
vetõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint, va-
lamint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell: hi-
teles om., b., 5 év szgy. igazolá-
sa, szakmai ön., az óvoda
elfogadott nevelési programját
alapul vevõ vpr., nyilatkozat,
hogy a vezetõi megbízás elnye-
rése esetén, a pályázóval szem-
ben a Kjt. 41. § szerinti
összeférhetetlenség nem áll
fenn, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen (ügy-
félszolgálati irodán keresztül)
vagy postai úton, a pályázott in-
tézmény megjelölésével kell be-
nyújtani.
Pc.: Budapest–Zugló Polgár-
mesteri Hivatal Oktatási és
Mûvelõdési Osztály
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Budapest Fõváros XV.
Kerületi Önkormányzat
1153 Budapest,
Bocskai u. 1–3.
Tel.: (1) 305-3127
Fax: (1) 305-3226

Száraznád NOK, Óvo-
da, Általános Iskola,
Szakiskola, Pedagógiai
Szakszolgálat és
Gyógypedagógiai
Szakmai Szolgáltató
1152 Budapest,
Pattogós u. 6–8.
Elnök-igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: az intézmény törvé-
nyes mûködésének biz-
tosítása, a pedagógiai
munka szakmai irányí-
tása.

Fõiskolai v., szakvizsgá-
zott pedagógus, legalább
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy., va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, bün-
tetlen elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. márc. 16.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vala-
mint Budapest Fõváros XV.
Kerületi Önkormányzat intéz-
ményeinél munkaviszonyban
álló közalkalmazottak [a Kt.
401/2009. (VI. 24.) sz. határoza-
tával elfogadott] juttatási sza-
bályzata rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: az
elõírt szgy-t is igazoló szakmai
ön., az elõírt iskolai végzettsé-
get igazoló om., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, b., adatvédel-
mi nyilatkozat.
A pályázatot 3 példányban, sze-
mélyesen vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 65/2009., va-
lamint a munkakör megnevezé-
sét: intézményvezetõ.
Pc.: Budapest Fõváros XV.
Kerületi Önkormányzat
f.: Lindner Gusztáv, az Oktatási,
Mûvelõdési, Ifjúsági és Sport
Osztály vezetõje
www.bpxv.hu

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

Városi Pedagógiai
Szakszolgálat
4029 Debrecen,
Faraktár u. 65.
Intézményvezetõ

Lf.: a Városi Pedagógi-
ai Szakszolgálat tevé-
kenységi körébe tartozó
feladatok vezetõi irá-
nyítása, különös tekin-
tettel a Közokt.tv.-ben,
az MKM rendeletben,

Jogszabályok szerinti v.,
szakképzettség, szgy.,
pedagógus szakvizsga.
A pályáztató minõsíti a
pályázó: szakmai kon-
cepcióját, vezetõi képes-
ségeit, rátermettségét,
pályázatának Debrecen
város intézkedési tervé-
hez és az Önkormányzat
Minõségirányítási Prog-
ramjához való illeszke-
dését.

ÁEI: 2010. febr. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a KSZK honlapján való
elsõdleges közzétételtõl számí-
tott 30. nap.
Pehi: a pályázati határidõ lejár-
tát követõ elsõ ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épü-
lõ, fejlesztési elképzeléseket is
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a képzési kötelezettség-
rõl és a pedagógiai
szakszolgálatokról szó-
ló 14/1994. (VI. 24.)
MKM rendeletben, va-
lamint az államháztar-
tásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv.-ben fog-
laltakra.

részletezõ programot, különös
figyelemmel Debrecen város
közoktatási, feladat-ellátási, in-
tézményhálózat-mûködtetési és
fejlesztési tervében és az Önkor-
mányzat Minõségirányítási
Programjában foglaltakra, isko-
lai végzettséget és szakképzett-
séget, amennyiben van:
tudományos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló om., b.,
nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázó hozzájárul-e ahhoz, hogy
a pályázatot véleményezõ, elbí-
ráló testületek a személyét érin-
tõ ügy tárgyalásakor nyilvános
ülést tartsanak, adatvédelmi nyi-
latkozat.
A pályázatot 6 példányban
(1 pld. valamennyi tartalmi ele-
met, 5 pld. – amelyek közül 1
elektronikus adathordozó nyúj-
tandó be – csak az intézmény
vezetésére vonatkozó szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléseket részletezõ
programot tartalmazza).
Pc.: dr. Bene Edit, Debrecen
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Humán Fõosztály
vezetõje
4024 Debrecen,
Kálvin tér 11.
f.: DMJV Polgármesteri Hivata-
la Humán Fõosztálya
A költségvetési szervet bemuta-
tó alapdokumentumok kérhetõk,
illetve átvehetõk.
4024 Debrecen,
Kálvin tér 11., 1. emelet,
106. iroda
Tel.: (52) 517-601,
(52) 517-607

Kaszaper Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5948 Kaszaper,
Szent Gellért tér 1.
Tel.: (68) 423-000

Kaszaperi Humán Szol-
gáltató és Gondozási
Központ
5948 Kaszaper,
Árpád u. 19.
Intézményvezetõ

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rend. 3. melléklet szerinti
szakirányú szakképzett-
ség, valamint a 15/1998.
(IV. 30.) NM rend.
2. számú mellékletében
elõírt képesítés,

ÁEI: 2010. máj. 1.
A megbízás 2015. ápr. 30-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Újonnan létesített jogviszony
esetén – a Kjt. 21/A. §
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Az intézmény tevékeny-
ségi köre: étkeztetés, há-
zi segítségnyújtás,
családsegítés, tanya-
gondnoki szolgáltatás,
idõsek nappali ellátása,
gyermekjóléti szolgálta-
tás, védõnõi szolgálta-
tás, fogorvosi
szolgáltatás, iskola-
egészségügyi ellátás.

257/2000. (XII. 26.)
Korm. rend. 3. § (3) bek.
szerinti szgy., büntetlen
elõélet.

(4) bekezdésében foglaltak ki-
vételével – 3 hónap próbaidõ ki-
kötésével.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben, valamint a Szociá-
lis és Munkaügyi Közlönyben
történõ közzététel után, a késõb-
bi megjelenést követõ
30 napon belül.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártát követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., büntetlen elõéletet igazo-
ló b., képesítést igazoló om., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, a pályá-
zó nyilatkozatát arról, hogy a
gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll
fenn, szociális szakvizsga bizo-
nyítvány, vagy a pályázó nyilat-
kozata arról, hogy a kinevezést
követõ 2 éven belül vállalja a
szakvizsga letételét, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó kéri-e zárt
ülés tartását, adatvédelmi nyilat-
kozat.
A pályázatot 1 példányban kell
benyújtani.
A kiíró képviselõ-testület jogo-
sult a pályázatot érvénytelenné
vagy eredménytelenné nyilvání-
tani.
Pc.: Csürhés István
polgármester
f.: telefonon.

Bács-Kiskun Megyei
Közgyûlés
6000 Kecskemét,
Deák F. tér 3.

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Általá-
nos Iskolája Elõkészítõ
Szakiskolája és Nevelé-
si Tanácsadója
6400 Kiskunhalas,
Köztársaság u. 17.
Igazgató

Büntetlen elõélet, cselek-
võképesség, legalább
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy., a
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú is-
kolai v. és szakképzett-
ség, továbbá pedagógus

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján való
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: a pályázat véleményezési
határidejének lejártát követõ 30.
napot követõ elsõ testületi ülés.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
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Lf.: a Közokt.tv. 54. §,
55. § (2) bekezdésében
foglaltak. Az intézmény
felelõs vezetése, irányí-
tása, a jogszabályban
meghatározottak szerinti
szakszerû mûködés, ma-
gas színvonalú szakmai
munka biztosítása, szer-
vezése, ellenõrzése.
A költségvetési szervek
vezetõi számára jogsza-
bályban elõírt pénz-
ügyi-gazdasági feladatok
és jogkörök felelõsség-
teljes ellátása. A jogs
zabályban és a fenntartó
által elõírt szabályzatok,
terve, szakmai progra-
mok kidolgozása, pályá-
zatkészítés.

szakvizsga, a nevelé-
si-oktatási intézményben
pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, másodszor
és további alkalommal
történõ megbízás esetén
a pedagógus szakvizsga
keretében szerzett intéz-
ményvezetõi szakkép-
zettség.

A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., büntetlen elõéletet
igazoló b., iskolai végzettséget
igazoló hiteles om., vpr. a szak-
mai helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléssel, pályázó
nyilatkozata arról, hogy megbí-
zása esetén vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségének
eleget tesz, adatvédelmi nyilat-
kozat.
A pályázatot 1 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Bányai Gábor, a megyei
közgyûlés elnöke
f.: Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyûlés Hivatal Intézményirányí-
tási Fõosztály
Bodnár Tibor
Tel.: (76) 513-895

Nyíregyháza Megyei
Jogú Város
Közgyûlése
4401 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.
Tel.: (42) 524-530
Fax: (42) 524-531

Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
4401 Nyíregyháza,
Krúdy köz 4–10.
Intézményvezetõ

Egyetemi pszichológus
vagy gyermekpszichiáter
v., 5 év szgy., pedagógus
szakvizsga, a sikeres pá-
lyázónak vagyonnyilat-
kozat-tételi
kötelezettség.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. ápr. 1.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint,
megegyezéssel.
A pályázathoz csatolni kell: a
Korm. rendelet 5. § (8) bekezdé-
sében elõírt mellékletek, iskolai
végzettséget igazoló om., b., ko-
rábbi munkaviszonyokra vonat-
kozó igazolások, adatvédelmi
nyilatkozat.
Pc.: dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ

Szombathely Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
9700 Szombathely,
Kossuth L. u. 1–3.
Tel.: (94) 520-100
Fax: (94) 520-112

Aranyhíd Nevelési-Ok-
tatási Integrációs Köz-
pont – Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény,
Óvoda, Általános
Iskola és Speciális
Szakiskola
9700 Szombathely,
Dózsa Gy. u. 6.
Tel.: (94) 327-955
Igazgató

A jogszabályokban meg-
határozott v., szakkép-
zettség, szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakképzettség, illet-
ve azzal egyenértékû
képzettség.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. márc. 8.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázatot 5 példányban kell
benyújtani.
Pc.: dr. Ipkovich György
polgármester
f.: Oktatási, Ifjúsági és Sport
Osztály
Tel.: (94) 520-214
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Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási in-
tézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.

Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Pedagógus

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

1 2 3 4

Károly Róbert Keres-
kedelmi Szakközépis-
kola, Általános Iskola
és Óvoda
1151 Budapest,
Szõdliget u. 24–30.
Tel.: (1) 307-7185

Utazásügyintézõ
szakmai tanár
(határozatlan idõre)

Felsõfokú v., szgy. ÁEI: 2010. jan. 4.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc.: Károly Róbert Kereskedel-
mi Szakközépiskola, Általános
Iskola és Óvoda

Széchenyi István Szak-
képzõ Iskola
8300 Tapolca,
Móricz Zsigmond u. 8.
Tel.: (87) 411-287
Fax: (87) 412-766
E-mail: szechenyisz-
ki@keri-tapolca.sulinet
.hu

Matematika–fizika
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2010. márc. 1.
Pbhi: 2010. jan. 30.
Pehi: 2010. febr. 28.
Pc.: Szollár Gyula igazgató
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1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tema-
tikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll mó-
dunkban megjelentetni.



1 2 3 4

Fekete László Zeneis-
kola – Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
5350 Tiszafüred,
Piac tér 4.
Tel.: (59) 511-274
Fax: (59) 511-275

Ütõ szakos tanár
(határozatlan idõre,
részmunkaidõs,
heti 10 óra)

Fõiskolai v., magyar ál-
lampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõ-
képesség.

ÁEI: 2010. jan. 6.
Pbhi: 2010. jan. 4.
Pehi: 2010. jan. 5.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, útikölt-
ség-térítés.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om., szak-
mai ön., b.
A pályázatot postai vagy elekt-
ronikus úton kell benyújtani.
Pc.: Fekete László Zeneiskola –
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
E-mail: igazgato@feketel-tfu-
red.sulinet.hu
f.: Szõkéné Csorba Erzsébet
intézményvezetõ
Tel.: (59) 511-275

Czabán Samu Általá-
nos Iskola és Óvoda
5931 Nagyszénás,
Táncsics u. 24/1.
Tel.: (68) 443-086

Szabadidõ-szervezõ
(határozott idõre,
részmunkaidõs)

Fõiskolai v. ÁEI: pehi-t követõen azonnal.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben való megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: pbhi-t követõ 15. nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Ráczné Gálik Márta
intézményvezetõ

Pályázati felhívás
kulturális intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 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
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ny: nyilatkozat a pályázatnak a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésén történõ tárgyalásáról
ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program

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

1 2 3 4

Békés Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága
5600 Békéscsaba,
Gyulai út 1.
Tel./fax: 66/323-377

Békés Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága
Erkel Ferenc Múzeuma
Gyula,
Kossuth u. 17.
Igazgató

Szakirányú egyetemi v.,
5 év szgy., kiemelkedõ
tudományos tevékeny-
ség, büntetlen elõélet.
Elõny: idegen nyelv
ismerete.

ÁEI: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30 napon belül.
A megbízás 2014. dec. 31-ig
szól.
Pbhi: a pályázat megjelenésétõl
számított 30. nap.
Juttatás: ill. alap + vp.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., publikációk jegy-
zéke, szakmai és vpr., om., b.
f.: telefonon.

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

Csapókerti Közösségi
Ház
4028 Debrecen,
Süveg u. 3.
Intézményvezetõ

Lf.: az önállóan mûkö-
dõ, elõirányzatai felett
részjogkörrel rendelke-
zõ Csapókerti Közössé-
gi Ház (közszolgáltató
intézmény) tevékenysé-
gi körébe tartozó fel-
adatok vezetõi
irányítása, különös te-
kintettel a muzeális in-
tézményekrõl, a
nyilvános könyvtári el-
látásról és a közmûve-
lõdésrõl szóló 1997. évi
CXL. törvényben, az

Az egyes kulturális köz-
alkalmazotti munkakö-
rök betöltéséhez
szükséges képesítési és
egyéb feltételekrõl szóló
2/1993. (I. 30.) MKM
rendeletben meghatáro-
zott szakirányú egyetemi
v., vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfokú
szakirányú munkaköri
szakvizsga, fõiskolai
közmûvelõdési képzett-
ség, legalább 5 év szgy.,
tekintettel a Kjt. végre-
hajtásáról a mûvészeti, a
közmûvelõdési és a köz-
gyûjteményi területen
foglalkoztatott közalkal-
mazottak jogviszonyával
összefüggõ egyes kérdé-
sek rendezésérõl szóló

ÁEI: 2010. febr. 11.
A megbízás 2015. febr. 11-ig
szól.
Pbhi: a KSZK honlapján való
elsõdleges közzétételtõl számí-
tott 30. nap.
Pehi: 2010. febr. 10.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokat a pályáz-
tató által összehívott szakmai
bizottság és a Kulturális Bizott-
ság véleményének kikérésével
Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyûlése
bírálja el.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., iskolai végzett-
séget és szakképzettséget,
amennyiben van: tudományos
fokozatot, állami nyelvvizsgát
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1 2 3 4

államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII.
törvényben, valamint az
államháztartás mûködé-
si rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendeletben fog-
laltakra. A költség-
vetési szerv
pénzügyi-gazdasági fel-
adatait a Debreceni Fil-
harmonikus Zenekar és
Kodály Kórus látja el.

150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 6. §
(9) bekezdésében foglal-
takra, továbbá kiemelke-
dõ szakmai vagy
tudományos tevékeny-
ség.

igazoló om., vpr., nyilatkozatot
arról, hogy a pályázó hozzájá-
rul-e ahhoz, hogy a pályázatot
véleményezõ, elbíráló testületek
a személyét érintõ ügy tárgyalá-
sakor nyilvános ülést tartsanak,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot zárt borítékban,
3 példányban (1 db eredeti, 2 db
másolat), személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: dr. Bene Edit, Debrecen
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Humán Fõosztály
vezetõje
4024 Debrecen,
Kálvin tér 11.
f.: DMJV Polgármesteri Hivata-
la Kulturális Osztálya
A költségvetési szervet bemuta-
tó alapdokumentumok kérhetõk,
illetve átvehetõk.
4024 Debrecen,
Kálvin tér 11., 2. emelet
Tel.: (52) 517-701

Keszthely Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8360 Keszthely,
Fõ tér 1.
Tel.: (83) 505-506
Fax: (83) 505-501

Fejér György Városi
Könyvtár
8360 Keszthely,
Zeppelin tér 3.
Igazgató

Szakirányú egyetemi v.,
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfokú
szakirányú munkaköri
szakvizsga, fõiskolai
könyvtárosi, közmûvelõ-
dési képzettség, és leg-
alább 5 év szgy.,
kiemelkedõ szakmai
vagy tudományos tevé-
kenység, büntetlen elõ-
élet.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2010. máj. 1.
A megbízás 2015. ápr. 30-ig
szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: a benyújtást követõ 30 na-
pon belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., om., b., nyi-
latkozat arról, hogy a pályázatá-
nak zárt vagy nyílt ülésen
történõ tárgyalását kéri, adatvé-
delmi nyilatkozat.
Pc.: Keszthely Város
polgármestere
f.: személyesen a Polgármesteri
Hivatal Titkárságán, vagy tele-
fonon.
Tel.: 83/505-520
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A közlöny zárása után érkezett felhívás, közlemények, pályázati felhívások

A Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola
és Gimnázium Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorlóhelye

felhívása
budapesti versmondó versenyre

A korábbi évekhez hasonlóan, ebben az évben is megrendezzük budapesti szintû versmondó versenyünket.
A verseny témája: A hazafias költészet a magyar irodalomban.
Nevezni lehet egy szabadon választott verssel ebben a témában, négy kategóriában.
5–6. osztályosok (10–12 évesek)
7–8. osztályosok (13–14 évesek)
9–10. osztályosok (15–16 évesek)
11–12. osztályosok (17–18 évesek)

Jelentkezni lehet iskolánként és kategóriánként maximum 2-2 versenyzõvel.
Idõpont: 2010. március 10., szerda 10 óra (gyülekezés: 9 órától).
Helyszín: a Magyar Kultúra Alapítvány székháza (I. kerület, Szentháromság tér 6.).
Jelentkezési határidõ: 2010. március 4.
Jelentkezni lehet levélben: Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Gyakorlóhelye, 1181 Budapest, Vörösmarty u. 64., telefon/fax: 294-4193, 291-5312, email: igazga-
to@vmzene.hu, titkarsag@vmzene.hu.
A szakmai zsûri színmûvészekbõl, elõadómûvészekbõl, pedagógusokból áll.
A verseny kb. 14 óráig tart és ünnepélyes eredményhirdetéssel, díjkiosztással zárul.
Szeretettel várjuk a versenyzõket, pedagógusokat, szülõket, érdeklõdõket.

Járainé dr. Bõdi Györgyi s. k.,
igazgató

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleményei

I.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.
évi I. törvény (Rttv.) 52. § (6) bekezdésének megfelelõen közszemlére bocsátja az Ajka 88,8 MHz, a Baja 94,3 MHz, a
Balatonfüred 91,8 MHz, a Cegléd 92,5 MHz, a Debrecen 92,3 MHz, a Derecske 94,7 MHz, a Dunaföldvár 106,5 MHz,
az Eger 101,9 MHz, az Esztergom 92,5 MHz, az Esztergom 98,1 MHz, a Fonyód 101,3 MHz, a Göd 97,3 MHz, a Gyön-
gyös 101,7 MHz, a Hajdúböszörmény 98,9 MHz, a Hatvan 87,9 MHz, a Heves 93,7 MHz, a Hódmezõvásárhely 97,6
MHz, a Jászberény 97,7 MHz, a Kalocsa 100,0 MHz, a Kaposvár 99,9 MHz, a Keszthely 92,2 MHz, a Kiskunfélegyháza
91,1 MHz, a Kiskunmajsa 88,2 MHz, az Orosháza 88,6 MHz, az Orosháza 90,2 MHz, a Paks 107,5 MHz, a Pápa 92,7
MHz, a Salgótarján 100,4 MHz, a Siófok 92,6 MHz, a Szeged 95,4 MHz, a Szeged 100,2 MHz, a Székesfehérvár 94,5
MHz, a Székesfehérvár 99,2 MHz, a Szekszárd 91,1 MHz, a Szekszárd 105,1 MHz, a Szentendre 91,1 MHz, a Szentes
95,7 MHz, a Szentes 106,1 MHz, a Szolnok 90,4 MHz, a Szolnok 92,2 MHz, a Tapolca 101,8 MHz, a Tatabánya 96,7
MHz, a Tatabánya 97,8 MHz, a Tatabánya 107,0 MHz, a Tiszakécske 102,2 MHz, a Törökszentmiklós 96,4 MHz, a
Veszprém 90,6 MHz, és a Veszprém 94,6 MHz rádiós mûsorszolgáltatási jogosultságok frekvenciatervét, valamint ezt
követõen nyilvános meghallgatást tart.

Közszemle:
A fenti mûsorszolgáltatási jogosultság alapvetõ mûszaki paramétereit a Nemzeti Hírközlési Hatóság 1133 Budapest,
Visegrádi utca 106. szám alatti ügyfélszolgálati irodájában lehet megtekinteni 2010. február 17. és 2010. március 3. nap-
ja között munkanapokon, az alábbi idõpontokban:

Hétfõ: 08–12 óráig
Szerda: 13–16 óráig
Péntek: 08–12 óráig
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Nyilvános meghallgatás:
Az Országos Rádió és Televízió Testület a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál közszemlére bocsátott mûsorszolgáltatási jo-
gosultság frekvenciatervének nyilvános meghallgatását az alábbi helyen és idõpontban tartja:

1088 Budapest, Reviczky u. 5. P 14. terem
2010. március 16. napján 10.00 órai kezdettel.

Budapest, 2010. január 27.

Országos Rádió és Televízió Testület

II.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 84. §-ának (2) bekez-
dése alapján 2009. április 24-én pályázati felhívást bocsátott ki a helyi és körzeti mûsorszolgáltatási jogosultsággal ren-
delkezõ rádiós mûsorszolgáltatók – sportmûsort is tartalmazó – hírmûsor, illetve közérdekû szolgáltató magazinmûsorai
készítésének 2009. évi támogatására.

A Testület 2010. január 20-ai döntésével a pályázati eljárást lezárta.

A kedvezményezetté nyilvánított pályázatokról részletes információ a Mûsorszolgáltatási Alap honlapján
(http://www.alap.ortt.hu/) található.

Dr. Dömény Péter s. k.,
a Mûsorszolgáltatási Alap igazgatója

III.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:
Rttv.) 84. §-ának (2) bekezdése alapján 2009. április 24-én pályázati felhívást bocsátott ki A) televíziós közéleti maga-
zinmûsor, B) televíziós hírmûsor és kulturális magazinmûsor készítésének 2009. évi támogatására.

Az ORTT 2010. január 20-ai döntésével a pályázati eljárást lezárta.

A kedvezményezetté nyilvánított pályázatokról részletes információ a Mûsorszolgáltatási Alap honlapján
(http://www.alap.ortt.hu/) található.

Dr. Dömény Péter s. k.,
a Mûsorszolgáltatási Alap igazgatója

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.
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Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodavezetõ

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

1 2 3 4

Balatonföldvári Kistér-
ségi Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8623 Balatonföldvár,
Gábor Áron u. 1.
Tel./fax: (84) 340-013

Mesevár Óvoda
8623 Balatonföldvár,
Kõröshegyi út 13.
Intézményegység-
vezetõ

Lf.: a Közokt.tv.
54. §-a és 55. § (2) be-
kezdése alapján.

Óvodapedagógus v. és
szakképzettség, 10 év
óvodapedagógus munka-
körben szerzett szgy., va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. márc. 10.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap után a
Balatonföldvári Kistérségi Óvo-
da, Általános Iskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény
Igazgatótanácsának elsõ ülése.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint, va-
lamint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, szakképzett-
séget igazoló om., szgy-t
igazoló om., b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc.: Balatonföldvári Kistérségi
Óvoda, Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
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Budapest Fõváros
XI. Kerület Újbuda
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1113 Budapest,
Bocskai út 39–41.

Cseperedõ Óvoda
1119 Budapest,
Albert u. 28–30.
Óvodavezetõ

Fürkész Óvoda
1117 Budapest,
Bogdánfy u. 1/b
Óvodavezetõ

Gesztenyéskert Óvoda
1113 Budapest,
Badacsonyi u. 20–22.
Óvodavezetõ

Karolina Óvoda
1113 Budapest,
Karolina u. 64–72.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapedagó-
gusi v., legalább 5 év
szgy.

EI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a megjelenéstõl számított
90. nap.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szolgálati idõ beszámítását tar-
talmazó hiteles munkáltatói
igazolást.
A pályázatot papíron és CD-n
vagy floppy lemezen is be kell
nyújtani.
Pc.: Budapest Fõváros XI. Ke-
rület Újbuda Önkormányzata,
Humánszolgálati Igazgatóság
1113 Budapest,
Zsombolyai u. 4.

Ceglédbercel ÁMK
Igazgatótanácsa
2737 Ceglédbercel,
Pesti út 160.
Tel./fax: (53) 378-007

Általános Mûvelõdési
Központ Napsugár
Óvodája
2737 Ceglédbercel,
Pesti út 103.
Intézményegység-
vezetõ

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, óvodape-
dagógus, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., pedagógus
szakvizsga.
Elõny: német nemzetisé-
gi óvodapedagógusi v.,
német „C” típusú közép-
fokú vagy felsõfokú
nyelvvizsga, német ki-
sebbségi nevelést folyta-
tó óvodában szerzett
pedagógusi gyakorlat,
közoktatás-vezetõi szak-
vizsga, vgy.

5 évre szóló intézményegy-
ség-vezetõi megbízás, határozat-
lan idejû óvodapedagógus
munkakörbe történõ kinevezés.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.

Pehi: 2010. máj. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., végzettséget
igazoló om., motivációs levél,
szakmai program, vezetési kon-
cepció, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 1 példányban
nyomtatott formában, 1 pél-
dányban elektronikus adathor-
dozón kell benyújtani.
Pc.: dr. Nagy Gáborné
ÁMK vezetõ
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Iskolaigazgató

1 2 3 4

Balatonföldvári Kistér-
ségi Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8623 Balatonföldvár,
Gábor Áron u. 1.
Tel./fax: (84) 340-013

Ránki György
Zeneiskola
Intézményegység-
vezetõ

Zenetanári v. és szakkép-
zettség, 10 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., 5 év vgy., vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. márc. 10.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap után a
Balatonföldvári Kistérségi Óvo-
da, Általános Iskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény
Igazgatótanácsának elsõ ülése.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint, va-
lamint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, szakképzett-
séget igazoló om., szgy-t, vgy-t
igazoló om., b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Balatonföldvári Kistérségi
Óvoda, Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény

Budapest Fõváros XI.
Kerület Újbuda
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1113 Budapest,
Bocskai út 39–41.

Domokos Pál Péter
Általános Iskola
1119 Budapest,
Sopron u. 50.
Igazgató

Bocskai István
Általános Iskola
1113 Budapest,
Bocskai út 47–49.
Igazgató

Újbudai Grosics Gyula
Sport Általános Iskola
1119 Budapest,
Bikszádi u. 11–15.
Igazgató

Egyetemi vagy fõiskolai
szintû v. és szakképzett-
ség, legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a megjelenéstõl számított
90. nap.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szolgálati idõ beszámítását tar-
talmazó hiteles munkáltatói
igazolást.
A pályázatot papíron és CD-n
vagy floppy-lemezen is be kell
nyújtani.
Pc.: Budapest Fõváros XI. Ke-
rület Újbuda Önkormányzata,
Humánszolgálati Igazgatóság
1113 Budapest,
Zsombolyai u. 4.
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Farkasréti Általános
Iskola
1112 Budapest,
Érdi u. 2.
Igazgató

ÁEI: 2010. jún. 17.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a megjelenéstõl számított
90. nap.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szolgálati idõ beszámítását tar-
talmazó hiteles munkáltatói
igazolást.
A pályázatot papíron és CD-n
vagy floppy-lemezen is be kell
nyújtani.
Pc.: Budapest Fõváros XI. Ke-
rület Újbuda Önkormányzata,
Humánszolgálati Igazgatóság
1113 Budapest,
Zsombolyai u. 4.

Õrmezei Általános
Iskola
1112 Budapest,
Menyecske u. 2.
Igazgató

Teleki Blanka
Általános Iskola
Teleki-Blanka
Grundschule
1119 Budapest,
Bikszádi u. 61–63.
Igazgató

Újbudai Speciális
Szakiskola
1119 Budapest,
Leiningen u. 27–35.
Igazgató

Montágh Imre Általá-
nos Iskola, Óvoda és
Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola
1119 Budapest,
Fogócska u. 4.
Igazgató

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a megjelenéstõl számított
90. nap.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szolgálati idõ beszámítását tar-
talmazó hiteles munkáltatói
igazolást.
A pályázatot papíron és CD-n
vagy floppy-lemezen is be kell
nyújtani.
Pc.: Budapest Fõváros XI. Ke-
rület Újbuda Önkormányzata,
Humánszolgálati Igazgatóság
1113 Budapest,
Zsombolyai u. 4.
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Miskolc Megyei Jogú
Város Közgyûlése
3525 Miskolc,
Városház tér 8.
Tel.: (46) 512-700

Berzeviczy Gergely
Szakközépiskola és
Szakképzõ Központ
3525 Miskolc,
Hõsök tere 1.
Igazgató

Bláthy Ottó Villamos-
ipari Szakközépiskola
3527 Miskolc,
Soltész Nagy Kálmán
u. 7.
Igazgató

Diósgyõri Gimnázium
és Városi Pedagógiai
Intézet
3534 Miskolc,
Kiss tábornok u. 42.
Igazgató

Gábor Áron
„Mûvészeti Iskola”
Szakközépiskola
3520 Miskolc,
Bolyai Farkas u. 10.
Igazgató

Lf.: a Közokt.tv. 18. §
(1) bekezdése és a
128. § (22) bekezdése,
valamint a pedagó-
gus-továbbképzésrõl, a
pedagógus szakvizsgá-
ról, valamint a tovább-
képzésben részt vevõk
juttatásairól és kedvez-
ményeirõl szóló
277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet
20. §-ának (2) és (5) be-
kezdése alapján.

Az adott nevelési-oktatá-
si intézményben pedagó-
gus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagó-
gus szakvizsga, középis-
kolában egyetemi szintû
tanári v. és szakképzett-
ség, pedagógus szakvizs-
ga, legalább 5 év – a
(6) bekezdésben
meghatározott kivétellel
– pedagógus munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, vgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
A megbízás vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefolytatásához
kötött.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenést követõ 30 napon
belül.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill., magasabb vp. Kjt.
szerint, valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, végzettséget
igazoló eredeti om., vagy azok
hiteles másolata, b., vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettség tel-
jesítésére vonatkozó
szándéknyilatkozat, a pályázó
nyilatkozata arra vonatkozóan,
hogy vele szemben a Kjt. 41. §
(2) bekezdése szerinti összefér-
hetetlenség nem áll fenn, adat-
védelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban,
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Káll Sándor polgármester
f.: tel.: (46) 512-778
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Lurkó Oktatási
Alapítvány
2112 Veresegyház,
Gyermekliget 1.
Tel.: (28) 559-655

Montessori Általános
Iskola
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagó-
gus szakvizsga, 5 év pe-
dagógus munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: kompetencia elvû
oktatás bevezetésében,
alkalmazásában szerzett
gyakorlat.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenést
követõ 30. nap.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 45. nap.
Juttatás: ill. megegyezés szerint,
irányadó a Kjt. 1. sz. melléklete.

A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, om., b.
A pályázatot írásban, max. 5
A4 oldal terjedelemben kell be-
nyújtani.
Pc.: Lurkó Oktatási Alapítvány
f.: Sebestyén Csaba elnök
Tel.: 06 (30) 933-6695

Pályázati felhívás
kulturális intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Rövidítések:
adv: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, illet-
ve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
héfe: helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ny: nyilatkozat a pályázatnak a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésén történõ tárgyalásáról
ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
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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

Ceglédbercel ÁMK
Igazgatótanácsa
2737 Ceglédbercel,
Pesti út 160.
Tel./fax: (53) 378-007

Általános Mûvelõdési
Központ Dózsa György
Mûvelõdési Ház és
Könyvtára
2737 Ceglédbercel,
Pesti út 96.
Intézményegység-
vezetõ

Felsõfokú szakirányú v.,
népmûvelõ vagy mûvelõ-
désszervezõ vagy andra-
gógus, legalább 3 év
közmûvelõdésben szer-
zett szgy.
Elõny: összevont intéz-
ménynél szerzett
gyakorlat, vgy.

A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.

Pehi: 2010. máj. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., végzettséget
igazoló om., motivációs levél,
szakmai program, vezetési kon-
cepció, adatvédelmi nyilatkozat.

A pályázatot 1 példányban
nyomtatott formában, 1 pél-
dányban elektronikus adathor-
dozón kell benyújtani.
Pc.: dr. Nagy Gáborné
ÁMK vezetõ
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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 VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

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

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

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

Érvényes 2010. január 1-jétõl

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy
szakma, ágazat képviselõinek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfi-
zetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remittenda így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát
nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszere-
sen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos közleményeken kívül üz-
leti célú hirdetések is elhelyezhetõk.

A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként
62 400 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái (áfával) a következõk:

1/1 belív (174 x 240 mm) 309 000

hátsó borító 385 500

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 163 500

álló (87 x 240 mm) 163 500

1/4 álló (87 x 120 mm) 88 500

Hirdetmények, közlemények díja (áfával) a közlönyökben (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 21 450

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 18 150

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész
film hiányában 10% technikai költséget számítunk fel. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoztatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó
fenntartja a jogot, hogy jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítsa.

Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Egészségügyi Közlöny 25

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Oktatási és Kulturális Közlöny 36

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális és Munkaügyi Közlöny 12

Ügyészségi Közlöny 12

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12
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OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: Mátyásné dr. Patócs Andrea.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
1394 Budapest, 62. Pf. 357 (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), valamint a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és a Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136,
fax: 321-5275).
2010. évi éves elõfizetési díj: 36 288 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 18 144 Ft áfával, egy példány ára 1335 Ft áfával.

HU ISSN 2060-5390

Formakészítés: Sprint Kft.
10.0361 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2010. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelö-
léssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon meg-
küldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézke-
dünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó
által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyv-
kiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges (levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó,
1394 Budapest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2010. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 176 400 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 32 004 Ft/év

Belügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 47 376 Ft/év
Oktatási és Kulturális Közlöny 36 288 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 54 180 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 11 088 Ft/év
Bûnügyi Szemle 14 616 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.

A CD 2010. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 147 600 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 216 600 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 285 600 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 492 600 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 837 600 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2010. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 102 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 225 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 369 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 480 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 813 000 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD)
EU jogszabálytárral, cégfigyeléssel és vírusvédelmi rendszerrel kibõvített hatályos jogszabályok

hivatalos számítógépes gyûjteményének 2010. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 150 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 255 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 330 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 540 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 690 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 1 185 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2009-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével,
de könnyen kezelhetõen.

Ára: 18 480 Ft + áfa.
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