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JOGSZABÁLYOK

2011. évi XIX. tör vény
a saj tó sza bad ság ról és a mé dia tar tal mak alap ve tõ

sza bá lya i ról  szóló 2010. évi CIV. tör vény
és a mé dia szol gál ta tá sok ról 

és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról  szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról*

1. A saj tó sza bad ság ról és a mé dia tar tal mak alap ve tõ
sza bá lya i ról  szóló 

2010. évi CIV. tör vény mó do sí tá sa

1.  §

(1) A saj tó sza bad ság ról és a mé dia tar tal mak alap ve tõ sza -
bá lya i ról  szóló 2010. évi CIV. tör vény (a to váb bi ak ban:
Smtv.) 1.  § 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Mé dia szol gál ta tás: az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 56. és 57. cik ké ben meg ha tá ro zott, ön ál ló, 
üz let sze rû en – rend sze re sen, nye re ség el éré se ér de ké ben,
gaz da sá gi koc ká zat vál la lás mel lett – vég zett gaz da sá gi
szol gál ta tás, ame lyért egy mé dia szol gál ta tó szer kesz tõi fe -
le lõs sé get vi sel, amely nek el sõd le ges cél ja mû sor szá mok -
nak tá jé koz ta tás, szó ra koz ta tás vagy ok ta tás cél já ból
a nyil vá nos ság hoz  való el jut ta tá sa va la mely elekt ro ni kus
hír köz lõ há ló za ton keresztül.”

(2) Az Smtv. 1.  § 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„6. Saj tó ter mék: a na pi lap és más idõ sza ki lap egyes
szá mai, va la mint az in ter ne tes új ság vagy hír por tál, ame -
lyet gaz da sá gi szol gál ta tás ként nyúj ta nak, amely nek tar -
tal má ért va la mely ter mé sze tes vagy jo gi sze mély, il let ve
jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság
szer kesz tõi fe le lõs sé get vi sel, és amely nek el sõd le ges cél -
ja szö veg bõl, il let ve ké pek bõl ál ló tar tal mak nak a nyil vá -
nos ság hoz  való el jut ta tá sa tá jé koz ta tás, szó ra koz ta tás
vagy ok ta tás cél já ból, nyom ta tott for má tum ban vagy va la -
mely elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za ton ke resz tül. A szer -
kesz tõi fe le lõs ség a mé dia tar ta lom ki vá lasz tá sa és össze ál -
lí tá sa so rán meg valósuló tény le ges el len õr zé sért  való fe le -
lõs sé get je len ti, és nem ered mé nyez szük ség sze rû en jo gi
fe le lõs sé get a saj tó ter mék te kin te té ben. Gaz da sá gi szol -
gál ta tás az önál ló, üz let sze rû en – rend sze re sen, nye re ség el -
éré se ér de ké ben, gaz da sá gi koc ká zat vál la lás mel lett – vég -
zett szol gál ta tás.”

2.  §

Az Smtv. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2011. már ci us 7-i ülés nap ján fo gad ta el.

„10.  § Min den ki nek jo ga van ar ra, hogy meg fe le lõ en tá -
jé koz tas sák a he lyi, az or szá gos és az eu ró pai köz élet
ügye i rõl, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság pol gá rai és a ma -
gyar nem zet tag jai szá má ra je len tõ ség gel bí ró ese mé nyek -
rõl. A mé dia rend szer egé szé nek fel ada ta a hi te les, gyors,
pon tos tá jé koz ta tás ezen ügyek rõl és ese mé nyek rõl.”

3.  §

Az Smtv. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § A tá jé koz ta tá si te vé keny sé get vég zõ li ne á ris mé -

dia szol gál ta tá sok kö te le sek a köz ér dek lõ dés re szá mot tar -
tó he lyi, or szá gos, nem ze ti és eu ró pai, va la mint a Ma gyar
Köz tár sa ság pol gá rai és a ma gyar nem zet tag jai szá má ra
je len tõ ség gel bí ró ese mé nyek rõl, vi ta tott kér dé sek rõl
az ál ta luk köz zé tett tá jé koz ta tó, il let ve hí re ket szol gál ta tó
mû sor szá mok ban sok ol da lú an, tény sze rû en, idõ sze rû en,
tár gyi la go san és ki egyen sú lyo zot tan tá jé koz tat ni. E kö te -
le zett ség rész le tes sza bá lya it tör vény az ará nyos ság és
a de mok ra ti kus köz vé le mény biz to sí tá sa kö ve tel mé nye i nek 
meg fe le lõ en ál la pít ja meg.”

2. A mé dia szol gál ta tá sok ról 
és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról  szóló 

2010. évi CLXXXV. tör vény mó do sí tá sa

4.  §

A mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról
 szóló 2010. évi CLXXXV. tör vény (a to váb bi ak ban:
Mttv.) 41.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(2) Az e tör vény ha tá lya alá tar to zó, a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén le te le pe dett mé dia szol gál ta tó ál tal nyúj tott
le kér he tõ mé dia szol gál ta tást, ki egé szí tõ mé dia szol gál ta -
tást és a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén le te le pe dett ki adó
ál tal ki adott saj tó ter mé ket – a szol gál ta tás, il let ve a te vé -
keny ség meg kez dé sét kö ve tõ hat van na pon be lül – nyil -
ván tar tás ba vé tel cél já ból be kell je len te ni a Hi va tal hoz.
A nyil ván tar tás ba vé tel nem fel té te le e szol gál ta tás, il let ve
te vé keny ség meg kez dé sé nek.”

5.  §

(1) Az Mttv. 45.  § (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A le kér he tõ mé dia szol gál ta tás nyil ván tar tás ba vé te lét
an nak mé dia szol gál ta tó ja kez de mé nyez he ti.”

(2) Az Mttv. 45.  § (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A le kér he tõ mé dia szol gál ta tást a Hi va tal har minc
na pon be lül nyil ván tar tás ba ve szi.

(4) A nyil ván tar tás ba vé telt a Hi va tal vissza von ja, ha
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a) a be je len tõ vel szem ben össze fér he tet len sé gi ok áll
fenn, vagy

b) a be je len tett mé dia szol gál ta tás el ne ve zé se egy ko -
ráb ban nyil ván tar tás ba vett, és a be je len tés idõ pont já ban
a nyil ván tar tás ban sze rep lõ le kér he tõ mé dia szol gál ta tás
el ne ve zé sé vel azo nos, il let ve ah hoz az össze té veszt he tõ -
sé gig ha son lít.”

(3) Az Mttv. 45.  § (5) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A le kér he tõ mé dia szol gál ta tást tö röl ni kell a nyil ván -
tar tás ból, ha]

„a) a (4) be kez dés alap ján a nyil ván tar tás ba vé tel
vissza vo ná sá nak len ne he lye,”

(4) Az Mttv. 45.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) Amennyi ben a nyil ván tar tás ba vé tel re vo nat ko zó
sza bá lyo kat a mé dia szol gál ta tó meg sér ti, a Hi va tal
– a 185.  § (2) be kez dés ben fog lalt el vek figyelembevéte -
lével – egy mil lió fo rin tig ter je dõ bír sá got szab hat ki.”

6.  §

(1) Az Mttv. 46.  § (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A saj tó ter mék nyil ván tar tás ba vé te lét an nak ki adó ja
kez de mé nyez he ti.”

(2) Az Mttv. 46.  § (4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A saj tó ter mé ket a Hi va tal ti zen öt na pon be lül nyil -
ván tar tás ba ve szi.

(5) A nyil ván tar tás ba vé telt a Hi va tal vissza von ja, ha
a) a be je len tõ vel szem ben össze fér he tet len sé gi ok áll

fenn, vagy
b) a be je len tett saj tó ter mék cí me egy ko ráb ban nyil -

ván tar tás ba vett, és a be je len tés idõ pont já ban a nyil ván tar -
tás ban sze rep lõ saj tó ter mék cí mé vel azo nos, il let ve ah hoz
az össze té veszt he tõ sé gig ha son lít.”

(3) Az Mttv. 46.  § (6) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A saj tó ter mé ket tö röl ni kell a nyil ván tar tás ból, ha]
„a) az (5) be kez dés alap ján a nyil ván tar tás ba vé tel

vissza vo ná sá nak len ne he lye,”
(4) Az Mttv. 46.  §-a a kö vet ke zõ (8a) be kez dés sel egé -

szül ki:
„(8a) Amennyi ben a nyil ván tar tás ba vé tel re vo nat ko zó

sza bá lyo kat a ki adó vagy az ala pí tó meg sér ti, a Hi va tal
– a 185.  § (2) be kez dés ben fog lalt el vek figyelembevéte -
lével – egy mil lió fo rin tig ter je dõ bír sá got szab hat ki.”

7.  §

Az Mttv. 176.  § (1) be kez dé sé nek nyi tó szö veg ré sze he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Amennyi ben más tag ál lam ban le te le pe dett mé dia szol -
gál ta tó li ne á ris au di o vi zu á lis mé dia szol gál ta tá sa a Ma gyar 
Köz tár sa ság te rü le té re irá nyul, a Mé dia ta nács ha tá ro za tá -
val a jog sér tés fenn ál lá sá ig, de leg fel jebb száz nyolc van
na pig, ki zá ró lag a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ter jesz -
tett mé dia szol gál ta tás te kin te té ben a 187.  § (3) be kez dés
c)–d) pont ja sze rin ti jog kö vet kez mé nye ket al kal maz hat ja,
amennyi ben a kö vet ke zõ fel té te lek fenn áll nak:”

8.  §

Az Mttv. 177.  § (1) be kez dé sé nek nyi tó szö veg ré sze he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Amennyi ben más tag ál lam ban le te le pe dett mé dia szol -
gál ta tó le kér he tõ au di o vi zu á lis mé dia szol gál ta tá sa a Ma -
gyar Köz tár sa ság te rü le té re irá nyul, il let ve ter jesz té se
vagy köz zé té te le a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nik,
a Mé dia ta nács ha tá ro za tá val a jog sér tés fenn ál lá sá ig, de
leg fel jebb száz nyolc van na pig, ki zá ró lag a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén ter jesz tett mé dia szol gál ta tás te kin te té -
ben a 187.  § (3) be kez dés c)–d) pont ja sze rin ti jog kö vet -
kez mé nye ket al kal maz hat ja, amennyi ben a kö vet ke zõ fel -
té te lek fennállnak:”

9.  §

Az Mttv. a 179.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel
egé szül ki:

„El já rás a más tag ál lam ban le te le pe dett mé dia tar ta -
lom-szol gál ta tó val szem ben jog meg ke rü lés ese tén”

10.  §

(1) Az Mttv. 203.  § 40. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„40. Mé dia szol gál ta tás: az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 56. és 57. cik ké ben meg ha tá ro zott, ön ál ló, 
üz let sze rû en – rend sze re sen, nye re ség el éré se ér de ké ben,
gaz da sá gi koc ká zat vál la lás mel lett – vég zett gaz da sá gi
szol gál ta tás, ame lyért egy mé dia szol gál ta tó szer kesz tõi fe -
le lõs sé get vi sel, amely nek el sõd le ges cél ja mû sor szá mok -
nak tá jé koz ta tás, szó ra koz ta tás vagy ok ta tás cél já ból
a nyil vá nos ság hoz  való el jut ta tá sa va la mely elekt ro ni kus
hír köz lõ há ló za ton keresztül.”

(2) Az Mttv. 203.  § 60. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„60. Saj tó ter mék: a na pi lap és más idõ sza ki lap egyes
szá mai, va la mint az in ter ne tes új ság vagy hír por tál, ame -
lyet gaz da sá gi szol gál ta tás ként nyúj ta nak, amely nek tar -
tal má ért va la mely ter mé sze tes vagy jo gi sze mély, il let ve
jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság
szer kesz tõi fe le lõs sé get vi sel, és amely nek el sõd le ges cél -
ja szö veg bõl, il let ve ké pek bõl ál ló tar tal mak nak a nyil vá -
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nos ság hoz  való el jut ta tá sa tá jé koz ta tás, szó ra koz ta tás
vagy ok ta tás cél já ból, nyom ta tott for má tum ban vagy va la -
mely elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za ton ke resz tül. A szer -
kesz tõi fe le lõs ség a mé dia tar ta lom ki vá lasz tá sa és össze ál -
lí tá sa so rán meg valósuló tény le ges el len õr zé sért  való fe le -
lõs sé get je len ti, és nem ered mé nyez szük ség sze rû en jo gi
fe le lõs sé get a saj tó ter mék te kin te té ben. Gaz da sá gi szol -
gál ta tás az ön ál ló, üz let sze rû en – rend sze re sen, nye re ség
el éré se ér de ké ben, gaz da sá gi koc ká zat vál la lás mel lett
– vég zett szol gál ta tás.”

11.  §

(1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lé võ ügyek ben is al -
kal maz ni kell.

(2) Az Mttv. 176.  § (1) be kez dés a) pont já ban az „Smtv.
17.  §-át” szö veg rész he lyé be az „Smtv. 17.  § (1) be kez dé -
sét” szö veg, a 178.  § (1) be kez dé sé nek nyi tó szö veg ré szé -
ben a „b)-c) pont sze rin ti jog kö vet kez mé nye ket” szö veg -
rész he lyé be a „c) pont sze rin ti jog kö vet kez ményt” szö -
veg, 181.  § (1) be kez dé sé ben az „Smtv. 13.  § (2) be kez dé -
sé ben” szö veg rész he lyé be az „Smtv. 13.  §-ában” szö veg,
182.  § u) pont já ban és 184.  § (1) be kez dés e) pont já ban
az „Smtv. 13.  § (2) be kez dés” szö veg rész he lyé be
az „Smtv. 13.  §” szö veg lép.

(3) Ha tá lyát vesz ti az Smtv. 17.  § (2) be kez dé sé ben
a „nyílt vagy bur kolt meg sér té sé re,” szö veg rész.

12.  §

E tör vény a tag ál la mok au di o vi zu á lis mé dia szol gál ta tá -
sok nyúj tá sá ra vo nat ko zó egyes tör vé nyi, ren de le ti vagy
köz igaz ga tá si ren del ke zé se i nek össze han go lá sá ról  szóló
2010. már ci us 10-i 2010/13/EU eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi irány elv nek  való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kö vér Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2011. évi XXXVI. tör vény
a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem lé te sí té sé rõl*

Az Or szág gyû lés fel is mer ve, hogy a köz szol gá la ton be lül
a pol gá ri köz igaz ga tás, a rend vé de lem, a hon vé de lem és
a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok sze mé lyi ál lo má nyá ban
a hi va tás tu dat és a szak ér te lem erõ sí té se össze han golt és
ter ve zett után pót lás kép zést tesz szük sé ges sé, to váb bá

a pá lya el ha gyás he lyett a tár sa da lom szá má ra ha té kony
mun ka vég zés biz to sí tá sá ra a köz szol gá la ti élet pá lya mo -
dellt tá mo ga tó to vább kép zé si rend szert kell mû köd tet ni,
a köz szol gá la ti fel sõ fo kú szak em ber kép zést egy sé ges in -
téz mé nyi ala pok ra kí ván ja he lyez ni. En nek ér de ké ben
a kö vet ke zõ tör vényt alkotja:

I. FEJEZET

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LÉTESÍTÉSE

1.  §

(1) Az Or szág gyû lés a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket és kart – az át ala ku lás sal lé te -
sü lõ új ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény egy ide jû jog utód lá -
sá val – ala kít ja át.

(2) A jog utód in téz mény
a) a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem (a továb -

biakban: ZMNE) és
b) a Rend õr tisz ti Fõ is ko la (a to váb bi ak ban: RTF) át ala -

ku lá sá val, va la mint
c) a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem bõl (a to váb bi ak ban:

BCE) ki vá ló Köz igaz ga tás tu do má nyi Kar (a to váb bi ak -
ban: Kar) csat la ko zá sá val 2012. ja nu ár 1-jén jön lét re.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve ze tek (a to -
váb bi ak ban együtt: jog elõd) ál ta lá nos jog utód ja 2012. ja -
nu ár 1-jé tõl a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem (a továb -
biakban: Egye tem).

(4) Az Egye tem szék he lye: Bu da pest.

2.  §

(1) Az Egye tem fenn tar tói jo ga it Fenn tar tói Tes tü let
(a to váb bi ak ban: FT) út ján

a) a köz igaz ga tás-fej lesz té sért,
b) a ren dé sze tért és
c) a hon véd ele mért
fe le lõs mi nisz te rek kö zö sen gya ko rol ják.
(2) Az Egye te met il le tik meg a jog elõd jo gai, és ter he lik

azok kö te le zett sé gei.
(3) A Kar, a ZMNE és az RTF az Egye tem egye te mi ka -

ra ként mû kö dik to vább.
(4) A ka rok gaz dál ko dá si ön ál ló sá gát biz to sí tó dé ká ni

kö te le zett ség vál la lá si jo go sult sá got a szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály zat ban kell meg ha tá roz ni. Az Egye tem ka ra
ön ál ló elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá val ren del ke -
zik, és en nek ke re té ben ön ál ló an gaz dál ko dik.

(5) A jog elõd nél 2012. ja nu ár 1-je elõtt ke let ke zett
adós ság, il let ve kö te le zett ség vál la lás a 13.  § (3) be kez dés
sze rint el ké szí tett költ ség ve té si ja vas lat ban a jog elõd bõl
lét re jö võ kart ter he li.
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3.  §

(1) A jog elõd al kal ma zot ta i nak fog lal koz ta tás ra irá nyu -
ló jog vi szo nya és hall ga tó i nak hall ga tói jog vi szo nya
az Egye te men fo lya ma tos.

(2) Az Egye te men – a jog elõd nél in dult alap- vagy mes -
ter sza ko kon, szak irá nyú to vább kép zé si sza ko kon, szak kép -
zé si prog ra mok ban, va la mint dok to ri kép zé se ken – a kép zés 
foly ta tá sá nak fel té te le it biz to sí ta ni kell ad dig, amíg
a 2011–2012. tan év re, il let ve ko ráb ban fel vett hall ga tók
nem fe je zik be ta nul má nya i kat azon a sza kon, ame lyen azt
meg kezd ték.

II. FEJEZET

AZ ÁTALAKULÁS SZABÁLYAI

1. Ál ta lá nos ren del ke zé sek

4.  §

(1) A BCE-bõl ki vá ló és az Egye tem hez csat la ko zó Kar
át ala ku lá sát a BCE rek to ra ké szí ti elõ.

(2) A BCE sze ná tu sa a Kar ka ri ta ná csá val együtt az in -
téz mény szer ve ze té ben mû kö dõ, a Kar költ ség ve té si elõ -
irány za ta i ról, va la mint va gyo ni ér té kû jo ga i ról és kö te le -
zett sé ge i rõl 2011. áp ri lis 30-ig lel tárt ké szít (a to váb bi ak -
ban: va gyon meg osz tá si ja vas lat).

(3) A va gyon meg osz tá si ja vas lat nak a 2011. ja nu ár
1-jén a BCE és a Kar te kin te té ben fenn állt tény le ges va -
gyon meg osz lá si és hasz ná la ti vi szo nyo kat kell tük röz nie.

(4) A BCE sze ná tu sa és a Kar ka ri ta ná csa ál tal jó vá ha -
gyott va gyon meg osz tá si ja vas la tot a rek tor a (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig el kül di

a) az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter nek és
b) az ál la mi va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter nek.
(5) A (4) be kez dés ben meg je lölt mi nisz te rek 2011. má -

jus 15-ig együt te sen dön te nek a va gyon meg osz tá si ja vas -
lat alap ján az ál la mi va gyon nak a BCE és a Kar kö zöt ti
meg osz tá sá ról, amely dön tés rõl a Ma gyar Nem ze ti Va -
gyon ke ze lõ Zrt.-t (a to váb bi ak ban: MNV Zrt.) az ál la mi
va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter tá jé koz tat ja.

(6) Amennyi ben a va gyon meg osz tá si ja vas lat a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ re nem ké szül el,
az MNV Zrt. az ál la mi va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi -
nisz ter egyet ér té se mel lett a BCE va gyon ke ze lõi szer zõ dé -
sé ben meg ha tá ro zott ál la mi va gyon ra vo nat ko zó va gyon -
ke ze lõi jo got vissza von ja.

(7) A va gyon meg osz tá si ja vas lat ban a Ka ron fo lyó kép -
zés hez és a mû kö dés hez, a ki vá lás elõt ti szín vo nal fenn tar -
tá sá hoz szük sé ges, anya gi és tár gyi fel té te le ket 2011. évi
szin ten biz to sí ta ni kell.

(8) Az Egye te met a va gyon meg osz tá si ja vas lat ban meg -
ha tá ro zott mér ték ben il le tik meg jo gok, il let ve ter he lik kö -

te le zett sé gek. A va gyon meg osz tá si ja vas lat mel lék le te tar -
tal maz za a jog utód lás tár gyát ké pe zõ szak in dí tá si en ge dé -
lyek fel so ro lá sát.

(9) A BCE sze ná tu sa a Kar ka ri ta ná csá val együtt 2011.
má jus 31-ig dönt a BCE és a Kar kö zött a ki vá lást kö ve tõ
idõ szak ra vo nat ko zó együtt mû kö dé si meg ál la po dá si ja -
vas lat ról. Az együtt mû kö dé si meg ál la po dás az Ide ig le nes
Sze ná tus (a to váb bi ak ban: ISZ) jó vá ha gyá sa után 2012. ja -
nu ár 1-jé tõl ér vé nyes. Az együtt mû kö dé si meg ál la po dás
ki ter jed ku ta tá si prog ra mok, pá lyá za tok és kép zé si prog ra -
mok kö zös mû köd te té sé re, va la mint a Ka ron 2011. ja nu ár
1-jei ál la pot sze rint foly ta tott kép zé sek sze rin ti – alap-,
mes ter- és szak irá nyú to vább kép zé si – sza kok kal kap cso -
la tos szak in dí tá si jo go sult ság nak az Egye tem ré szé re tör -
té nõ át adá sá ra.

5.  §

(1) A ZMNE és az RTF rek to ra a 2011. ja nu ár 1-jén
meg ha tá ro zott ál la pot sze rint 2011. áp ri lis 30-ig a fenn tar -
tó val egyet ér tés ben va gyon lel tárt ké szít.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig az in -
téz mény rek to ra a va gyon lel tárt meg kül di a fenn tar tó nak,
majd a fenn tar tó to váb bít ja az ál la mi va gyon fel ügye le té -
ért fe le lõs mi nisz ter nek, aki azt az MNV Zrt. ré szé re to -
váb bít ja.

6.  §

Az MNV Zrt. 2012. ja nu ár 1-jé ig tel je sí ti az ál la mi va -
gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény ben, az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény ben fog lalt irány -
adó fel ada ta it, ide ért ve az Egye tem mel a va gyon ke ze lé si
szer zõ dé sek, il let ve a va gyon hasz ná la tot és a va gyo ni jo -
gok kal kap cso la tos egyéb jo go kat rög zí tõ meg ál la po dá sok 
meg kö té sét. A szer zõ dé sek meg kö té sé re a fenn tar tók kal
egyet ér tés ben ke rül sor.

2. A Fenn tar tói Tes tü let

7.  §

Az FT 2011. áp ri lis 15-ig meg tart ja ala ku ló ülé sét.
Az ala ku ló ülést a köz igaz ga tás-fej lesz té sért fe le lõs mi -
nisz ter hív ja össze. Az FT az ál ta la el fo ga dott ügy rend sze -
rint mû kö dik.

8.  §

(1) Az Egye tem költ ség ve té sét a köz igaz ga tás-fej lesz té -
sért fe le lõs mi nisz ter költ ség ve té si fe je ze té ben kell biz to -
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sí ta ni. A fenn tar tók meg ál la po dá sa alap ján ki egé szí tõ jel -
leg gel költ ség ve té si tá mo ga tást az FT tag jai sa ját költ ség -
ve té si fe je ze tük ben biz to sí ta nak.

(2) Az Egye tem gaz da sá gi fõ igaz ga tó já nak sze mé lyé rõl 
az FT az ál la mi va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter
egyet ér té sé vel dönt. A dé kánt a rek tor az FT elõ zetes
egyet ér té sé vel bíz za meg.

3. Az Elõ ké szí tõ Tes tü let

9.  §

A Kar, a ZMNE és az RTF kö zös Elõ ké szí tõ Tes tü le tet
(a to váb bi ak ban: ET) hoz lét re, amely nek mû kö dé si rend -
jét e tör vény sza bá lyoz za.

10.  §

(1) Az ET 12 ta gú tes tü let. Az ET tag ja i vá a ZMNE és
az RTF sze ná tu sá nak, va la mint a Kar ka ri ta ná csá nak nem
hall ga tó tag jai két ok ta tót és hall ga tó tag jai egy hall ga tót
vá lasz ta nak. Ta gok to váb bá a ZMNE és RTF rek to rai, va -
la mint a Kar dé kán ja.

(2) Az ET ala ku ló ülé sét 2011. áp ri lis 15-ig tart ja meg.
(3) Az ala ku ló ülést a kor el nök nyit ja meg, és el lát ja

az el nö ki fel ada to kat az ET ve ze tõ jé nek meg vá lasz tá sá ig.
(4) Az ET ve ze tõ jét a ta gok ma guk kö zül a je len lé võk

több mint fe lé nek igen sza va za tá val vá laszt ják meg.
Amennyi ben egy je lölt sem kap ja meg a sza va za tok több -
sé gét, a két leg több sza va za tot ka pott je lölt tel új ra le kell
foly tat ni a sza va zást. Az is mé telt sza va zá son a több sza va -
za tot ka pott je lölt vá lik az ET el nö ké vé, azo nos sza va zat -
szám ese tén a sza va zást mind ad dig meg kell is mé tel ni,
míg a két je lölt kö zül az egyik az egy sze rû több sé get meg
nem szer zi.

(5) Az ET ha tá ro zat ké pes, ha tag ja i nak leg alább több
mint fe le je len van. Az ET ha tá ro za tát a je len lé võk szá má -
nak fe lé nél több igen sza va zat tal (szó több ség gel) hoz za
meg. Sza va zat egyen lõ ség ese tén az el nök sza va za ta dönt.
Ha tá ro zat kép te len ség ese tén, vál to zat lan na pi rend del, leg -
alább 3 nap el tel té vel újabb ülést kell tar ta ni, amely a meg -
je len tek szá má tól füg get le nül ha tá ro zat ké pes. E be kez dés -
ben fog lal tak kal el len té te sen ho zott ha tá ro zat ér vény te len.

(6) Az ülé se ket az ET el nö ke hív ja össze, ame lyek re
a ta go kat írás ban, az ülést meg elõ zõ en leg alább 3 nap pal,
a na pi rend köz lé sé vel meg kell hív ni. Az ET ülé se i nek ál -
lan dó meg hí vott jai a 2.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt mi -
nisz te rek kép vi se lõi.

(7) Az ET az ISZ meg ala ku lá sá ig mû kö dik.

11.  §

(1) Az ET fel ada tai:
a) 2011. áp ri lis 20-ig Gaz dál ko dá si Elõ ké szí tõ Bi zott sá -

got (a to váb bi ak ban: GEB) hoz lét re;
b) el ké szí ti és meg kül di az FT-nek az ISZ vá lasz tá si

sza bály za tát;
c) a vá lasz tá si sza bály zat sze rint elõ ké szí ti és le bo nyo -

lít ja az Egye tem ISZ-ének meg vá lasz tá sát.
(2) Az ET 2011. má jus 15-ig az FT-nek jó vá ha gyás ra

elõ ter jesz ti az ISZ vá lasz tá si sza bály za tát. Az ISZ-t 2011.
jú li us 31-ig kell meg ala kí ta ni. Az ISZ mû kö dé sé nek sza -
bá lya it 2011. de cem ber 31-ig e tör vény és az ISZ ál tal el fo -
ga dott ügy rend ha tá roz za meg.

4. A Gaz dál ko dá si Elõ ké szí tõ Bi zott ság

12.  §

(1) A GEB az ET ál tal vá lasz tott 10 ta gú tes tü let. Tag jai
a Kar gaz da sá gi ve ze tõ je, a ZMNE és az RTF gaz da sá gi
fõ igaz ga tó ja. A GEB to váb bi 3 tag ját az ET vá laszt ja.
A GEB tag jai a 2.  § (1) be kez dés ben fel so rolt mi nisz te rek,
va la mint az ál la mi va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter
kép vi se lõ je is. Az ülé sek ál lan dó meg hí vott ja a BCE gaz -
da sá gi fõ igaz ga tó ja.

(2) A GEB-ben az Egye tem jog elõ de i nek egyen lõ kép -
vi se le tét biz to sí ta ni kell.

13.  §

(1) A GEB a Kar, a ZMNE és az RTF va gyo ni jo ga i nak
és kö te le zett sé ge i nek az összeg zé sét ké szí ti el, a va gyon -
mér leg és a fõ köny vi vizs gá lat, va la mint az in téz mé nyi
költ ség ve tés alap ján. A GEB 2011. jú li us 15-ig va gyon át -
ve võ je len tést ké szít a jog elõ dök ak tu á lis va gyo ni hely ze -
té rõl, ame lyet meg küld az FT-nek.

(2) A GEB mû kö dé si rend jé re az ET mû kö dé sé re vo nat -
ko zó sza bá lyo kat kell meg fe le lõ en al kal maz ni. A GEB
a va gyon át ve võ je len tést az ISZ vé le mé nye zé sét kö ve tõ en
meg kül di az FT-nek. A GEB je len té sét az ISZ vé le mé nyé -
nek fi gye lem be vé te lé vel az FT fo gad ja el.

(3) A Kar, a ZMNE és az RTF költ ség ve té si ter vei alap -
ján az ISZ 2011. au gusz tus 31-ig az Egye tem 2012. évi
költ ség ve té sé re vo nat ko zó ja vas la tot be nyújt ja az FT-nek.

5. Az Ide ig le nes Sze ná tus

14.  §

(1) Az ISZ-ben a jog elõ dök nek az egyen lõ szá mú kép vi -
se le tét biz to sí ta ni kell.
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(2) Az ISZ 2012. ja nu ár 1-jé tõl gya ko rol ja az Egye tem
sze ná tu sá nak jog kö re it. Az Egye tem 2012. de cem ber
31-ig új sze ná tust vá laszt.

(3) Az ISZ 2011. szep tem ber 15-ig el ké szí ti és meg kül -
di az FT-nek az Egye tem rek to rá nak és gaz da sá gi fõ igaz -
ga tó já nak pá lyá za ti ki írá sát. Az ISZ kez de mé nye zé sé re
az FT egyéb ve ze tõi pá lyá za tok ki írá sá ról is in téz ked het.

(4) Az FT 2011. szep tem ber 30-ig ki ír ja a rek to ri és
a gaz da sá gi fõ igaz ga tói pá lyá za to kat. 2011. no vem ber
10-ig az ISZ a be ér ke zett pá lyá za tok rang so ro lá sá val ja -
vas la tot fo gal maz meg az Egye tem rek to rá nak és gaz da sá -
gi fõ igaz ga tó já nak sze mé lyé rõl, és kez de mé nye zi a meg -
bí zá su kat. Az FT – az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter út ján –
2011. no vem ber 30-ig elõ ter jesz ti a rek tor sze mé lyé re vo -
nat ko zó ja vas la tot a meg bí zás ra jo go sult nak.

(5) A rek to ri pá lyá zat ered mény te len sé ge ese tén az FT
ide ig le ne sen a jog elõ dök egyi ké nek ve ze tõ jét bíz za meg
a rek to ri fel ada tok el lá tá sá val. A meg bí zott rek tor dé ká ni
meg bí zá sa a rek to ri meg bí za tá sá nak vé gé ig szü ne tel, er re
az idõ re ka rán a dé ká ni fel ada to kat az ISZ ál tal ki je lölt dé -
kán he lyet tes lát ja el. A meg bí zott rek tor a dön té sét a ka ri
dé ká nok kal egyet ér tés ben hoz za meg.

(6) Az RTF rek to ra, a Kar dé kán ja, va la mint a ZMNE
hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki je lölt ve ze tõ je
az Egye te men a jog elõd nek meg fe le lõ kar dé kán ja ként,
he lyet te se ik dé kán he lyet tes ként foly tat ják ve ze tõi meg bí -
zá su kat.

(7) A jog elõd nél in dult ve ze tõi meg bí zá sok 2012. ja nu -
ár 1-je után az Egye tem ka rán a meg bí zás le jár tá ig fo lya -
ma to sak. Azok a ve ze tõi meg bí zá sok, ame lyek 2012. de -
cem ber 31. után jár nak le, 2013. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg -
szûn nek. Az új ve ze tõi meg bí zá sok ról a (2) be kez dés ben
és a 15.  § (1) be kez dés ben meg fe le lõ en új ra vá lasz tott tes -
tü le tek dön te nek.

(8) Az ISZ 2011. szep tem ber 30-ig meg kül di az FT-nek
az Egye tem in téz mé nyi do ku men tu ma it.

(9) 2011. no vem ber 30-ig az FT a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek nyil ván tar tá sá ért fe le lõs szerv nél, va la mint a törzs -
köny vi nyil ván tar tást ve ze tõ szerv nél kez de mé nye zi
az Egye tem nyil ván tar tás ba vé te lét, és be nyújt ja az eh hez
szük sé ges in téz mé nyi do ku men tu mo kat. A fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ért fe le lõs szerv, va la mint
a törzs köny vi nyil ván tar tást ve ze tõ szerv az Egye te met
2012. ja nu ár 1-jei ha tállyal nyil ván tar tás ba ve szi.
Az Egye tem nyil ván tar tás ba vé te lé re és a mû kö dés en ge -
dé lye zé sé re szak ér tõi vé le mény be ké ré se nél kül ke rül sor.

(10) Az ISZ a fel ada tai el lá tá sá ra tes tü le tet hoz hat lét re.
A tes tü let mû kö dé sé nek sza bá lya it az ISZ ha tá roz za meg.

(11) Az ISZ ülé se i nek ál lan dó meg hí vott jai a 2.  § (1) be -
kez dé sé ben fel so rolt mi nisz te rek kép vi se lõi.

15.  §

(1) A ZMNE és az RTF sze ná tu sa, va la mint a Kar ka ri
ta ná csa az Egye tem ka ra i nak ka ri ta ná csa i ként mû köd nek

to vább. Az Egye tem sze ná tu sá nak meg ala ku lá sá val egy -
ide jû leg az Egye tem szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta
sze rint va la mennyi ka ri ta ná csot új ra kell vá lasz ta ni.

(2) A ka ri ta ná csok ban az Egye tem sza bály za ta i nak át -
ala kí tá sá val a ki ala kult hall ga tói arány nem csök kent he tõ.

(3) Az Egye te men min den új in téz mé nyi ve ze tõi meg bí -
zást el sõ meg bí zás nak kell te kin te ni.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16.  §

(1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 1.  §-a, 2.  § (2)–(5) be kez dé se, 3.  §-a,
15.  §-a, és 17–18.  §-a 2012. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

17.  §

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
(a to váb bi ak ban: Ftv.) 1. szá mú mel lék le té nek „Ál la mi
egye te mek” al cí me a ma gyar ábé cé ál tal meg ha tá ro zott
fel so ro lás rend je sze rint ki egé szül a „Nem ze ti Köz szol gá -
la ti Egye tem, Bu da pest” szö veg gel.

18.  §

Ha tá lyát vesz ti az Ftv. 1. szá mú mel lék le té nek

a) „Ál la mi egye te mek” al cí mé ben „Zrí nyi Mik lós Nem -
zet vé del mi Egye tem, Bu da pest” szö veg ré sze, va la mint

b) „Ál la mi fõ is ko lák” al cí mé ben „Rend õr tisz ti Fõ is ko la,
Bu da pest” szö veg rész.

19.  §

Az igaz ga tá si fel sõ ok ta tás ban kép zés a köz igaz ga tás
fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter elõ zetes en ge dé lyé vel,
a rend vé del mi fel sõ ok ta tás ban a ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter, to váb bá a ka to nai fel sõ ok ta tás ban a hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter elõ zetes en ge dé lye alap ján in dul hat. 
A köz igaz ga tás-fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter elõ zetes en -
ge dé lyé re a 2013–2014-es tan év tõl új be lé põk szá má ra in -
du ló kép zé sek ese tén van szük ség.
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20.  §

Ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a fel sõ ok ta tás -
ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény ren del ke zé se it kell
al kal maz ni.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kö vér Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány 29/2011. (III. 16.) Korm. ren de le te
az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl 

és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék mó do sí tá sá nak
el já rás rend jé rõl  szóló 

133/2010. (IV. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

A Kor mány a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör -
vény 57.  § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban

meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

1.  §

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos Kép zé -
si Jegy zék mó do sí tá sá nak el já rás rend jé rõl  szóló 133/2010. 
(IV. 22.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1. mel lék le -
té nek 1. Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék (2010.) pont já ban
fog lalt táb lá za ta e ren de let mel lék le te sze rint mó do sul.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály -
ba és a ha tály ba lé pést kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelethez

10.szám
O

K
T

A
T

Á
S

I
É

S
K

U
L

T
U

R
Á

L
IS

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
937

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
1
2
3

4 szint
tanul-
mányi
terület

sor-
szám

alap-
szak-
képe-
sítés

rész-
szak-
képe-
sítés

elágazás ráépülés szint sor-
szám szint sor-

szám szint sor-
szám

5 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
6 Bádogos 4

7 0 0 1 0 31 01
Épület- és 
építmény
bádogos

2 év
2000 óra 7633

8 0 0 1 0 31 02
Ipari 
szigetel -
bádogos

2 év
2000 óra 7633

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
1
2
3

4 szint
tanul-
mányi
terület

sor-
szám

alap-
szak-
képe-
sítés

rész-
szak-
képe-
sítés

elágazás ráépülés szint sor-
szám szint sor-

szám szint sor-
szám

5 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

6 33 815 01 Fodrász 1 0 0 0 2 év 2000 
óra

7 0 0 0 1 33 01 Parókakészít 1000 óra

szakkép-
zésért és 
feln tt-

képzésért 
felel s 

miniszter"

1. 3.

"354. 19 2010. 5311

FEOR
szám

A szakképe-
sítésért 
felel s 

miniszter]

Szakképesítés-ráépülés
Azonosító

megne-
vezés

Azonosító

megne-
vezés

Azonosító

megnevezés

1.) Az R. 1. számú mellékletének 197. sora helyébe a következ  szöveg lép:

1.) Az R. 1. számú mellékletének 354. sora helyébe a következ  szöveg lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Azonosító szám Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszer-
ben

oktatható

Maximális
képzési id

9 2010. -

szakkép-
zésért és 
feln tt-

képzésért 
felel s 

miniszter"

Azonosító

3.

FEOR
szám

A szakképe-
sítésért 
felel s 

miniszter]

Azonosító szám Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás

"197. 31 582 07

Azonosító

megne-
vezés

Szakképesítések köre

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

1.

megne-
vezés

Azonosító

megnevezés

Szakképesítés-ráépülés

Maximális
képzési id

Kizárólag
iskolai

rendszer-
ben

oktatható

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

éve
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
1
2
3

4 szint
tanul-
mányi
terület

sor-
szám

alap-
szak-
képe-
sítés

rész-
szak-
képe-
sítés

elágazás ráépülés szint sor-
szám szint sor-

szám szint sor-
szám

5 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

6 "425. 55 810 02 Fogyasztóvédelmi 
szakasszisztens 0 0 0 0 19 2010. i 2 év 3129

szakkép-
zésért és 
feln tt-

képzésért 
felel s 

miniszter"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
1
2
3

4 szint
tanul-
mányi
terület

sor-
szám

alap-
szak-
képe-
sítés

rész-
szak-
képe-
sítés

elágazás ráépülés szint sor-
szám szint sor-

szám szint sor-
szám

5 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

6 "426. 31 521 28 Járm ipari 
fémalkatrész-gyártó 0 0 0 0 5 2010. - 2 év 2000 

óra 7415

szakkép-
zésért és 
feln tt-

képzésért 
felel s 

miniszter"

Azonosító

megne-
vezés

Kizárólag
iskolai

rendszer-
ben

oktatható

Maximális
képzési id

Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

éve

Azonosító

megne-
vezés

FEOR
szám

A szakképe-
sítésért 
felel s 

miniszter]

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

1. 3.

Azonosító szám Részszakképesítés
Azonosító

megnevezés

1.) Az R. 1. számú melléklete az alábbi 426. sorral egészül ki:

3.

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

1.

Azonosító

megne-
vezés

Azonosító A szakképe-
sítésért 
felel s 

miniszter]

Azonosító szám Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés
Azonosító

megne-
vezés

Szakképesítések köre

megnevezés

1.) Az R. 1. számú melléklete az alábbi 425. sorral egészül ki:

FEOR
szám

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszer-
ben

oktatható

Maximális
képzési id



A Kor mány 31/2011. (III. 17.) Korm. ren de le te
a né pi ipar mû vé szet tel kap cso la tos ál la mi

fel ada tok ról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg ál -
la pí tott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben és a 40.  § (2) be kez -
dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

1.  §

A né pi ipar mû vé szet te rü le tén je lent ke zõ ál la mi fel ada -
to kat a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi -
nisz ter) a Ha gyo má nyok Há za út ján lát ja el.

2.  §

(1) A né pi ipar mû vé szet te rü le tén je lent ke zõ ál la mi fel -
ada tok a kö vet ke zõk:

a) a né pi ipar mû vé sze ti al ko tá sok mi nõ sí té se (zsûri -
zése);

b) a „Né pi Ipar mû vész” mi nõ sí tõ cím ado má nyo zá sa;
c) A Ma gyar Né pi Ipar mû vé sze ti Mú ze um nak, mint or -

szá gos szak mú ze um nak a fenn tar tá sa, állománygyarap -
ítása;

d) az or szá gos né pi ipar mû vé sze ti pá lyá za tok ki írá sa,
a pá lya mun kák ér té ke lé se, a pá lya mun kák ból ké szült ki ál -
lí tá sok ren de zé se, a né pi ipar mû vé sze ti ér té kek bel föl di
nép sze rû sí té se;

e) né pi kéz mû ves szak mák ok ta tá sá nak el mé le ti és gya -
kor la ti se gí té se, mód szer ta ni ta nács adás, szol gál ta tás;

f) a ma gyar né pi ipar mû vé szet ér té ke i nek meg õr zé se és
nép sze rû sí té se ér de ké ben a nem zet kö zi kap cso la tok ki ala -
kí tá sa és ápo lá sa.

(2) Az (1) be kez dés a)–b) pont ban, és a 3.  §-ban sza bá -
lyo zott el já rá sok ban a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény sza bá lyai al kal ma zan dók az zal, hogy az el -
já rá sok so rán az elekt ro ni kus kap cso lat tar tás le he tõ sé ge
ki zárt.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott el já rá sok ban
a Ha gyo má nyok Há za or szá gos ha tás kör ben el já ró el sõ fo -
kú ha tó ság. A fel leb be zés el bí rá lá sá ra a mi nisz ter jo go sult.

3.  §

(1) A Ha gyo má nyok Há za a „Né pi Ipar mû vész” mi nõ sí -
tõ cím rõl  szóló ha tó sá gi iga zol vány ki ál lí tá sá ra jo go sult.

(2) Az iga zol vány tar tal maz za:
a) az iga zol vány szá mát,
b) a jo go sult ne vét,
c) a jo go sult any ja szü le té si csa lá di és utó ne vét,
d) a jo go sult la kó he lyét,
e) a fog lal ko zá si ágat,

f) a „Né pi Ipar mû vész nek”  való el is me rés té nyét,
g) a mi nõ sí tés meg szer zé sé nek dá tu mát,
h) a Ha gyo má nyok Há za fõ igaz ga tó já nak alá írá sát és

Ha gyo má nyok Há za hi va ta los pe csét jé nek le nyo ma tát,
i) az iga zol vány ha tá lyos sá gá nak dá tu mát.

4.  §

Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter ar ra, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg a 2.  §-ban fog lalt fel ada tok ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat, a „Né pi Ipar mû vész” mi nõ sí tõ cím -
rõl  szóló ha tó sá gi iga zol vány ki ál lí tá sá val, meg hosszab bí -
tá sá val, va la mint a né pi ipar mû vé sze ti al ko tá sok mi nõ sí té -
sé vel (zsû ri zé sé vel) kap cso la tos el já rás rend jét.

5.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba.

6.  §

Ha tá lyát vesz ti a né pi ipar mû vé szet tel kap cso la tos ál la -
mi fel ada tok ról  szóló 114/2004. (IV. 28.) Korm. ren de let.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány 39/2011. (III. 22.) Korm. ren de le te
egyes fel sõ ok ta tá si tár gyú kor mány ren de le tek

mó do sí tá sá ról

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX.
tör vény 153. § (1) be kez dé sé nek 5–7., 9. és 20. pont ja i ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el -
jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el.

1. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i ról  szóló 
237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sa

1.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i ról  szóló
237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.)
6.  § (2) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Tá jé koz ta tó az adott in téz mény ál tal meg hir de -
tett alap kép zé si sza kok ra és az egy sé ges, osz tat lan sza kok -
ra vo nat ko zó an tar tal maz za.

a) a 4. szá mú mel lék let alap ján azt, hogy mi lyen érett -
sé gi vizs ga tárgy ból vagy vizs ga tár gyak ból kell emelt szin -
tû érett sé git tel je sí te ni je lent ke zé si fel té tel ként,
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b) az adott kép zé si te rü le ten kép zést foly ta tó fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek ál tal a fel vé tel fel té te lé ül meg ha tá ro zott,
az adott évi fel vé te li el já rá so kat leg alább két év vel meg -
elõ zõ en, va la mint a két év vel ké sõb bi fel vé te li el já rá sok ra
vo nat ko zó an a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt érett sé gi
vizs ga tár gyak kö zül kö zö sen ki vá lasz tott – és a mi nisz té ri -
um hi va ta los lap já ban nyil vá nos ság ra ho zott – érett sé gi
vizs ga tár gya kat,

c) az adott kép zé si te rü le ten kép zést foly ta tó fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek ál tal a fel vé tel fel té te lé ül a 20.  §-ban fog -
lal tak fi gye lem be vé te lé vel meg ha tá ro zott többletpon -
tokat,

d) az adott in téz mény ál tal meg ha tá ro zott egész ség -
ügyi, pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nye ket, szak mai al kal -
mas sá gi vizs ga kö ve tel mé nye ket, gya kor la ti vizs ga kö ve -
tel mé nye ket, fi gye lem be vé ve az 1. szá mú mel lék let ben
fog lal ta kat,”

2.  §

Az R. 15.  § (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A ta nul má nyi pon to kat a je lent ke zõ kö zép is ko lai ér -
dem je gye i bõl és az érett sé gi vizs ga tár gyak szá za lé kos
ered mé nye i bõl a kö vet ke zõ mó don kell ki szá mol ni:]

„a) öt tan tárgy: a ma gyar nyelv és iro da lom, a tör té ne -
lem, a ma te ma ti ka, egy leg alább két évig ta nult vá lasz tott
ide gen nyelv (vagy nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom) utol só
két (ta nult) év vé gi ér dem je gye i nek, va la mint egy leg alább 
két évig ta nult vá lasz tott ter mé szet tu do má nyos tan tárgy
utol só két (ta nult) év vé gi ered mé nye i nek, vagy két, leg -
alább egy évig ta nult, vá lasz tott ter mé szet tu do má nyos tan -
tárgy utol só (ta nult) év vé gi ér dem je gye i nek – a (2) és
(3) be kez dé sek re fi gye lem mel meg ál la pí tott – össze gét
ket tõ vel meg kell szo roz ni,”

3.  §

(1) Az R. 16.  § (9) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(9) Nem szá mít ha tó érett sé gi pont az érett sé gi vizs ga -
tárgy szá za lé kos ered mé nyé bõl, amennyi ben a vizs gá zó
a gya kor la ti vizs ga részt szó be li vizs ga résszel pó tol ta, és
az érett sé gi bi zo nyít ványt, il let ve a ta nú sít ványt az érett sé -
gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let 37.  § (3) be kez dé se
alap ján en nek meg fe le lõ en zá ra dék kal lát ták el.”

(2) Az R. 16.  § a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé szül ki:
„(11) Nem kö te le zõ a je lent ke zé si fel té tel ként a 6.  §

(2) be kez dés a) pont ja alap ján meg ha tá ro zott emelt szin tû
érett sé gi vizs ga le té te le an nak, aki nem a két szin tû érett sé -
gi rend szer ben érett sé gi zett és fel sõ fo kú vég zett ség gel
ren del ke zik.”

4.  §

Az R. 21.  § (1) és (2) be kez dé se i ben a „480 pont” szö -
veg rész he lyé be az „500 pont” szö veg lép.

5.  §

Az R. 25.  § (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A Hi va tal a be so ro lá si dön tést]
„a) a ke reszt fél éves fel vé te li el já rás ese tén leg ké sõbb

a kép zés in dí tá sa sze rin ti év ja nu ár 25. nap já ig,”
[hoz za meg.]

6.  §

Az R. 46.  §-a a kö vet ke zõ (2)–(4) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) A 15.  § (1) be kez dé se al kal ma zá sa szem pont já ból

ter mé szet tu do má nyos tan tárgy a bi o ló gia, a fi zi ka, a ké -
mia, a föld rajz, a ter mé szet tu do mány tan tár gyak.

(3) Amennyi ben a kö zép is ko la pe da gó gi ai prog ram já -
ban a (2) be kez dés ben meg ne ve zett tan tárgy kö zül nincs
ket tõ, ame lyet a ta nu lók nak leg alább egy, vagy nincs egy,
ame lyet a ta nu lók nak leg alább ket tõ tan éven ke resz tül ta -
nul ni uk kell, a kö zép is ko lá nak az Ok ta tá si Hi va tal nál ké -
rel mez nie kell an nak meg ál la pí tá sát, hogy a pe da gó gi ai
prog ram já ban és he lyi tan ter vé ben sze rep lõ tan tár gyak nak 
a kö zép is ko la ál tal ki ál lí tott bi zo nyít vá nyok ban sze re pe lõ
ered mé nyei kö zül me lyek azok, ame lyek a 15.  § (1) be kez -
dé se a) pont ja al kal ma zá sa szem pont já ból ter mé szet tu do -
má nyos tan tár gyak ból el ért ered mé nyek nek mi nõ sül nek.

(4) A kö zép is ko la – pe da gó gi ai prog ram ját és he lyi tan -
ter vét tar tal ma zó – ké rel mé re ha tó sá gi el já rás ke re té ben
az Ok ta tá si Hi va tal el nö ke azt vizs gál ja, hogy a pe da gó gi ai 
prog ram ban és a he lyi tan terv ben sze rep lõ tan tár gyak kö -
zül me lyek azok, ame lyek a Nem ze ti alap tan terv sze rin ti
az „Em ber a ter mé szet ben” és a „Föl dünk és kör nye ze -
tünk” mû velt sé gi te rü le tek fej lesz té si fel ada ta i nak tel je sí -
té sét szol gál ják. Az Ok ta tá si Hi va tal el nö ke ha tá ro za tá ban
meg je lö li a kö zép is ko la pe da gó gi ai prog ram já ban és he lyi
tan ter vé ben sze rep lõ azon tár gya kat, ame lyek nek a kö zép -
is ko la ál tal ki ál lí tott bi zo nyít vá nyok ban sze rep lõ ered mé -
nyei a 15.  § (1) be kez dés a) pont ja al kal ma zá sa szem pont -
já ból ter mé szet tu do má nyos tan tár gyak ból el ért ered mény -
nek mi nõ sül nek. A ha tá ro zat a kö zép is ko la ál tal az adott
nap tá ri év ben ki ál lí tott bi zo nyít vá nyok ban sze rep lõ tan tár -
gyak ered mé nye i re vo nat ko zik.”

7.  §

Az R. 3.  § (6) be kez dé sé ben az „Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Erõ for rás
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Mi nisz té ri um” szö veg, az R. 7.  § (4) be kez dé sé ben
a „meg hir de tett sza kot” szö veg rész he lyé be a „meg hir de -
tett kép zést” szö veg, az R. 9.  § (2) be kez dés b) pont já ban
„az Edu ca tio Kht.” szö veg rész he lyé be „az Edu ca tio Tár -
sa dal mi Szol gál ta tó Non pro fit Kft. (a to váb bi ak ban: Edu -
ca tio Kft.)” szö veg, az R. 13.  § (1) be kez dés b) pont já ban,
a 27.  § (3) be kez dé sé ben és a 28.  § (1) be kez dé sé ben
az „Edu ca tio Kht.” szö veg rész he lyé be az „Edu ca tio Kft.”
szö veg, az R. 13.  § (1) be kez dé sé ben a „12.  § (2) be kez dé -
sé ben” szö veg rész he lyé be a „12.  § (2) be kez dés b) pont já -
ban” szö veg, az R. 17.  § (3) be kez dé sé ben a „mû vé sze ti és
mû vé szet köz ve tí tõ” szö veg rész he lyé be a „mû vé szet és
mû vé szet köz ve tí tés” szö veg, az R. 13/A.  §-ában az „Edu -
ca tio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság” szö -
veg rész he lyé be az „Edu ca tio Kft.” szö veg, az R. 14.  §
(3) be kez dés e) pont já ban az „50 több let pon tot” szö veg -
rész he lyé be a „40 több let pon tot” szö veg, az R. 45.  §
(13) be kez dé sé ben a „költ ség men tes ség ben ré sze sül” szö -
veg rész he lyé be a „díj ked vez mény ben részesül” szöveg
lép.

8.  §

Ha tá lyát vesz ti az R.
a) 8.  § (3) be kez dé sé nek h) pont ja,
b) 19.  § (4) be kez dé sé nek utol só mon da ta,
c) 35.  § (3) be kez dé sé bõl a „– be le ért ve a (6) be kez dés -

ben meg ha tá ro zot ta kat –” szö veg rész,
d) 45.  § (13) be kez dé sé bõl a „22.  § sze rin ti több let pont ra

 való” szö veg rész.

9.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék let I. Egész ség ügyi vizs gá lat
ír ha tó elõ a kö vet ke zõ sza ko kon rész a kö vet ke zõ szö veg -
gel egé szül ki:

[I. Egész ség ügyi vizs gá lat ír ha tó elõ a kö vet ke zõ sza ko -
kon:]

„Tár sa da lom tu do mány kép zé si te rü let: szo ci á lis mun ka
és szo ci ál pe da gó gia sza ko kon.”

(2) Az R. 1. szá mú mel lék let II. Pá lya al kal mas sá gi vizs -
gá lat tart ha tó a kö vet ke zõ sza ko kon rész a kö vet ke zõ szö -
veg gel egé szül ki:

[II. Pá lya al kal mas sá gi vizs gá lat tart ha tó a kö vet ke zõ
sza ko kon:]

„Or vos- és egész ség tu do mány kép zé si te rü let: min den
sza kon.”

10.  §

(1) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek a) pont ha to dik gon -
do lat je les be kez dé sé nek szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„– az élõ ide gen nyelv vizs ga tárgy ese té ben az an gol,
né met, fran cia, olasz, orosz, spa nyol nyel vek bõl, va la mint
a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi
LXXVII. tör vény 42.  §-a sze rin ti ki sebb sé gek ál tal hasz -
nált nyelv ként el is mert nyelv bõl tett vizs ga, amennyi ben
az adott ide gen nyelv bõl az érett sé gi vizs ga sza bály za tá -
nak ki adá sá ról  szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let
12.  § (1) be kez dé se alap ján érett sé gi vizs ga te he tõ;”

(2) Az R. 3. szá mú mel lék let b) pont já ban a „ka to nai is -
me re tek” szö veg rész he lyé be a „ka to nai alap is me re tek”,
a „la tin” szö veg rész he lyé be a „la tin nyelv”szö veg lép.

(3) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek c) pont já ban a „köz -
gaz da sá gi alap is me re tek” szö veg rész he lyé be a „köz gaz -
da sá gi alap is me re tek (üz le ti gaz da ság tan), köz gaz da sá gi
alap is me re tek (el mé le ti gaz da ság tan)” szö veg, a „köz gaz -
da sá gi- mar ke ting alap is me re tek” szö veg rész he lyé be „ke -
res ke del mi és mar ke ting alap is me re tek” szö veg, a „köz le -
ke dé si alap is me re tek” szö veg rész he lyé be „köz le ke dé si
alap is me re tek (köz le ke dés tech ni ka), köz le ke dé si alap is -
me re tek (köz le ke dés-üzem vi tel)” szö veg, a „ven dég lá -
tó-ide gen for gal mi alap is me re tek” szö veg rész he lyé be
„ven dég lá tás-ide gen for ga lom” alap is me re tek” szö veg lép.

11.  §

Az R. e ren de let 1. mel lék le te sze rin ti 4. szá mú mel lék -
let tel egé szül ki.

2. A fel sõ ok ta tá si alap- és mes ter kép zés rõl, va la mint
a szak in dí tás el já rá si rend jé rõl  szóló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. ren de let mó do sí tá sa

12.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si alap- és mes ter kép zés rõl, va la mint
a szak in dí tás el já rá si rend jé rõl  szóló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: kép zé si ren de let) 1. szá -
mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. mel lék le te lép.

(2) A kép zé si ren de let 2. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 3. mel lék le te lép.

(3) A kép zé si ren de let e ren de let 4. mel lék le te sze rin ti
2/A. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

13.  §

A kép zé si ren de let 16.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel 
egé szül ki:

„(10) Az e ren de le tet mó do sí tó, az egyes fel sõ ok ta tá si
tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 39/2011.
(III. 22.) Korm. ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap já tól az er -
dõ mér nök alap kép zé si sza kon kép zés nem in dít ha tó.”
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3. Az ide gen nyelv-tu dást iga zo ló ál la mi lag el is mert
nyelv vizs gáz ta tás ról és a kül föl dön ki ál lí tott,

ide gen nyelv-tu dást iga zo ló nyelv vizs ga-bi zo nyít vá nyok
Ma gyar or szá gon tör té nõ ho no sí tá sá ról  szóló 
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet mó do sí tá sa

14.  §

Az ide gen nyelv-tu dást iga zo ló ál la mi lag el is mert
nyelv vizs gáz ta tás ról és a kül föl dön ki ál lí tott, ide gen -
nyelv-tu dást iga zo ló nyelv vizs ga-bi zo nyít vá nyok Ma -
gyar or szá gon tör té nõ ho no sí tá sá ról  szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: nyelv vizs gáz ta -
tá si ren de let) 4.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A nyelv vizs gáz ta tás az akk re di tált vizs ga köz pont
ál tal de le gált bi zott ság elõtt tör té nik. A bi zott ság leg alább
két tag ból áll. Nem le het a vizs ga bi zott ság tag ja a vizs gá -
zó nak a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény 685.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott hoz zá tar to zó ja, il -
let ve aki a je lent ke zõ nek a nyelv vizs gá ra tör té nõ fel ké szí -
té sé ben részt vett. A nyelv vizs gán a vizs gá zó min den
egyes nyel vi tel je sít mé nyét két ér té ke lõ ér té ke li. A vizs gá -
zó val az írás be li, szó be li vagy komp lex vizs ga ered mé nyét 
a vizs ga köz pont a vizs ga idõ pont ját kö ve tõ en, leg ké sõbb
30 na pon be lül köz li. A vizs gá zó, va la mint tör vé nyes kép -
vi se lõ je a vizs gá zó min den írás ban tel je sí tett nyelv vizs -
ga-fel ada tát, a fel ada tok meg adá sá val és az ér té ke lé si út -
mu ta tó val egye tem ben, va la mint szó be li tel je sít mé nyé nek
ér té ke lé sét meg te kint he ti, és sa ját meg ol dá sa i ról kéz zel
má so la tot, il let ve – ahol a fel té te lek hely ben ren del ke zés re 
áll nak – sa ját költ sé gé re gép pel fény má so la tot ké szít het.
A má so lat ké szí té sét úgy kell biz to sí ta ni, hogy az az ér té -
ke lõ sze mé lyes ada ta i hoz tör té nõ hoz zá fé rést ne te gye le -
he tõ vé. A vizs ga dol go za tok má so lá sát a vizs ga köz pont
– ha er re a vizs gá zó fi gyel mét már a je lent ke zé si la pon
felhív ta – kor lá toz hat ja az zal, hogy a kéz zel tör té nõ má so -
lás ra adott idõ har minc perc nél ke ve sebb nem le het.”

(2) A nyelv vizs gáz ta tá si ren de let 4.  § (3)–(4) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Az ered mény köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon
be lül fe lül vizs gá la ti ké re lem mel le het él ni a vizs ga ér té ke -
lé sé re, jog sza bály sér tés re vagy az ered mény szá mí tás ban
mu tat ko zó szá mo lá si hi bá ra tör té nõ hi vat ko zás sal. A vizs -
ga köz pont ve ze tõ je a fe lül vizs gá la ti ké rel met meg vizs gál -
ja, és amennyi ben a ké re lem ben fog lal tak kal egyet ért,
a vizs ga köz pont a dön té sét mó do sít ja. A vizs ga köz pont
ve ze tõ je a fe lül vizs gá la ti ké re lem tár gyá ban an nak be ér ke -
zé sét kö ve tõ nap tól szá mí tott ti zen öt na pon be lül hoz za
meg dön té sét és er rõl a vizs gá zót ér te sí ti. A vizs gá zó a fe -
lül vizs gá la ti ké re lem tár gyá ban ho zott dön tés köz lé sé tõl
szá mí tott ti zen öt na pon be lül a dön tés el len a Hi va tal hoz
cím zett, de a vizs ga köz pont hoz be nyúj tan dó pa nasszal él -
het jog sza bály sér tés re vagy az ered mény szá mí tás ban mu -
tat ko zó szám sza ki hi bá ra tör té nõ hi vat ko zás sal. A pa naszt
a Hi va tal bí rál ja el. Fe lül vizs gá la ti ké re lem, il let ve pa nasz

el bí rá lá sa alap ján si ke res nek ítélt vizs ga ese té ben, a jog -
erõs dön tés köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül kö te -
les a vizs ga köz pont a vizs ga bi zo nyít ványt a vizs gá zó ren -
del ke zé sé re bo csá ta ni. Az e be kez dés ben sza bá lyo zott
jog or vos la ti el já rá sok ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni az zal, hogy
a panaszon a fellebbezést kell érteni.

(4) A vizs ga köz pont a vizs gá ról a Hi va tal elekt ro ni kus
fe lü le tén nyelv vizs ga-anya köny vet ál lít ki. A nyelv vizs -
ga-anya köny vet a vizs ga köz pont a vizs ga idõ pont ja elõtt
leg alább 10 nap pal nyit ja meg. A nyelv vizs ga-anya köny -
vet a vizs ga köz pont fo lya ma to san töl ti fel a vizs gá ra tör té -
nõ be osz tás, a vizs gáz ta tó és ér té ke lõ sze mé lyek és a vizs -
ga ér té ke lé sé nek ada ta i val. A vizs gá zó nak a vizs gá ra tör -
té nõ be osz tá sát a vizs ga köz pont leg ké sõbb a vizs gát meg -
elõ zõ 10. na pon rög zí ti, és er rõl egy ide jû leg a vizs gá zót ér -
te sí ti. Az elekt ro ni kus nyelv vizs ga-anya köny vet a vizs ga
idõ pont já tól szá mí tott leg fel jebb 90 na pon be lül le kell
zár ni. Bi zo nyít ványt a Hi va tal csak tel jes egé szé ben ki töl -
tött, sza bá lyos nyelv vizs ga-anya könyv alap ján ál lít ki. Ha
a vizs gá zó a nyelv vizs ga- bi zo nyít ványt a ki ál lí tá sá tól szá -
mí tott egy éven be lül nem ve szi át, a vizs ga köz pont
a nyelv vizs ga-bi zo nyít ványt meg sem mi sí ti. A nyelv vizs -
ga-anya könyv alap ján a nyelv vizs ga-bi zo nyít vány ról
a Hi va tal ha tó sá gi iga zol ványt ad ki a nyelv vizs ga-bi zo -
nyít vány jo go sí tott já nak kérelmére.”

15.  §

(1) A nyelv vizs gáz ta tá si ren de let 13.  § (3)–(4) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Hi va tal ho no sí tá si el já rás ke re té ben 2000. ja nu ár
1. után tett si ke res nyelv vizs gát iga zo ló, kül föl di vizs ga -
szer ve zet ál tal ki bo csá tott egy nyel vû, kül föl di nyelv vizs -
ga-bi zo nyít ványt, ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga-bi zo -
nyít vány ra ho no sít ab ban az eset ben, ha

a) a kül föl di nyelv vizs ga rend szer Ma gyar or szá gon
akk re di tá ci ós ha tá ro zat tal ren del ke zik, és a nyelv vizs ga-
bi zo nyít vány az akk re di tá ci ós ha tá ro zat dá tu ma elõtt Ma -
gyar or szá gon ke rült ki ál lí tás ra;

b) a kül föl di nyelv vizs ga rend szer Ma gyar or szá gon
akk re di tá ci ós ha tá ro zat tal ren del ke zik, és a ké rel me zõ
a ho no sí tan dó nyelv vizs ga-bi zo nyít ványt kül föl dön sze -
rez te;

c) a kül föl di nyelv vizs ga rend szer Ma gyar or szá gon
akk re di tá ci ós ha tá ro zat tal nem ren del ke zik, de a Hi va tal
a kül föl di vizs ga kö ve tel mé nye i nek meg vizs gá lá sa és an -
nak a ha zai kö ve tel mény rend szer rel  való össze ve té se után
meg ál la pí tot ta, és a (4) be kez dés sze rint köz zé tet te
az adott kül föl di vizs ga köz pont nyelv vizs ga-bi zo nyít vá -
nyá nak ho no sít ha tó sá gát.

(4) A Hi va tal in ter ne tes hon lap ján fo lya ma to san tá jé -
koz ta tást nyújt a kül föl di vizs ga köz pon tok ál tal ki adott,
ho no sít ha tó nyelv vizs ga-bi zo nyít vá nyok ról.”
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(2) A nyelv vizs gáz ta tá si ren de let 13.  § a kö vet ke zõ
(7a) be kez dés sel egé szül ki:

„(7a) A Hi va tal in ter ne tes hon lap ján köz zé te szi azok -
nak a nyel vek nek a fel so ro lá sát, ame lyek ese té ben nem hi -
te les for dí tást is el fo gad.”

16.  §

A nyelv vizs gáz ta tá si ren de let 18.  §-a a kö vet ke zõ
(8) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) E ren de let nek az egyes fel sõ ok ta tá si tár gyú kor -
mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 39/2011. (III. 22.)
Korm. ren de let tel meg ál la pí tott 4.  § (1), (3)–(4) be kez dé -
sét, 13.  § (3)–(4) és (7a) be kez dé sét a 2011. már ci us 27-én
fo lya mat ban le võ el já rá sok ban is al kal maz ni kell.”

17.  §

Ha tá lyát vesz ti a nyelv vizs gáz ta tá si ren de let
a) 13.  § (2) és (5) be kez dé se,
b) 13.  § (7) be kez dé sé bõl az „egye di el já rás ese tén”

szöveg rész, va la mint
c) 13.  § (8) be kez dé sé nek el sõ mon da ta.

4. A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 
79/2006. (IV. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sa

18.  §

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: vég re haj tá si ren -
de let) 15/A.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ u) pont tal egé szül 
ki:

[A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal kö te le zõ en hasz nált
nyom tat vá nyok:]

„u) ta ní tói mû velt ség te rü le ti iga zo lás”

19.  §

(1) A vég re haj tá si ren de let 4. szá mú mel lék le te 5.
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[5. Az Ok ta tá si Hi va tal el uta sít ja a ké re lem ben meg je -
lölt lét szám meg ál la pí tá sát, amennyi ben]

„b) a hall ga tók szá má ra in gye ne sen és sza ba don igény -
be ve he tõ, há ló za ti kap cso lat tal el lá tott szá mí tó gé pek szá -
ma nem éri el a ma xi má lis hall ga tói lét szám táb lá zat ban
meg ha tá ro zott ará nyát;”

(2) A vég re ha tá si ren de let 4. szá mú mel lék le te
5. j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[5. Az Ok ta tá si Hi va tal el uta sít ja a ké re lem ben meg je -
lölt lét szám meg ál la pí tá sát, amennyi ben]

„j) a kép zé si te rü let (a mû vé szet és mû vé szet köz ve tí tés
kép zé si te rü let ki vé te lé vel), a szak ma cso port év fo lyam lét -
szá ma nem éri el a hú szat;”

20.  §

A vég re haj tá si ren de let 6. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 5. mel lék le te lép.

21.  §

(1) A vég re haj tá si ren de let 10. szá mú mel lék le te e ren -
de let 6. mel lék le te sze rint mó do sul.

(2) A vég re haj tá si ren de let 10. szá mú mel lék le te „A kö -
te le zõ en hasz nált ok ira tok for ma szö ve gei” cím alatt a kö -
vet ke zõ, X. pont tal egé szül ki:

„X. A ta ní tó szak kép zett ség gel ren del ke zõk szá má ra ki -
ad ha tó mû velt sé gi te rü le ti kép zett ség iga zo lá sa

Sor szám:
In téz mé nyi azo no sí tó:
IGAZOLÁS
Ezt az iga zo lást [VISELT NÉV] szá má ra ál lí tot tuk ki,

aki [SZÜLETÉSI ÉV]. év [SZÜLETÉSI HÓ] hó
[SZÜLETÉSI NAP]. nap ján [SZÜLETÉSI HELY
ORSZÁGA] [SZÜLETÉSI HELY TELEPÜLÉS] te le pü -
lé sén [SZÜLETÉSI NÉV] né ven szü le tett, és a(z)
[EREDETI OKLEVÉL KIÁLLÍTÓ FELSÕOKTATÁSI
INTÉZMÉNY NEVE] ne vû fel sõ ok ta tá si in téz mény ben
szer zett [EREDETI OKLEVÉL ÉV] év [EREDETI
OKLEVÉL HÓ] hó [EREDETI OKLEVÉL NAP]. nap ján
kelt [EREDETI OKLEVÉL SZÁMA] szá mon ki ál lí tott
ok le vél lel iga zolt alap fo ko zat és ta ní tó szak kép zett sé ge
meg szer zé sét kö ve tõ en a(z) [KIADÓ FELSÕOKTATÁSI
INTÉZMÉNY NEVE] ne vû fel sõ ok ta tá si in téz mény ben
a ta ní tó alap kép zé si szak [MÛVELTSÉGI TERÜLET
NEVE] mû velt sé gi te rü let ta nul má nyi kö te le zett sé ge i nek
si ke re sen eleget tett.

kel te zés, bé lyeg zõ le nyo mat, alá írá sok, zá ra dék”

5. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép zé si, tu do má nyos cé lú
és fenn tar tói nor ma tí va alap ján tör té nõ fi nan szí ro zá sá ról 

 szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. ren de let mó do sí tá sa

22.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép zé si, tu do má nyos cé lú
és fenn tar tói nor ma tí va alap ján tör té nõ fi nan szí ro zá sá ról
 szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban:
fi nan szí ro zá si ren de let) 3.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tók kép zé sé nek költ -
ség ve té si tá mo ga tá sa a nor ma tív kép zé si, tu do má nyos cé lú 
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és fenn tar tói tá mo ga tás sal tör té nik, amely nek e ren de let
alap ján szá mí tott in téz mé nyi költ ség ve té si tá mo ga tá si
mér té ke – az éves költ ség ve tés ben meg ha tá ro zott fel sõ ok -
ta tá si tá mo ga tás össze gé tõl füg gõ en – leg fel jebb 15%-kal
csök ken het, és amit ki egé szít het egyes spe ci á lis fel ada tok
tá mo ga tá sa.”

23.  §

A fi nan szí ro zá si ren de let 4.  § (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A fel sõ ok ta tá si tör vény 3. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott szá mí tá si alap össze ge – fi gye lem mel a fel -
sõ ok ta tá si tör vény 163/A.  §-ának ren del ke zé se i re
– a 2011-es költ ség ve té si év ben 230 000 Ft.”

24.  §

A fi nan szí ro zá si ren de let 6.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„6.  § (1) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek 2011. évi
fenn tar tói tá mo ga tás meg ha tá ro zá sa az elõ zõ évi összeg
alap ján, bá zis jel leg gel tör té nik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kat az egy há zi
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té ben is kell al kal maz ni.”

25.  §

A fi nan szí ro zá si ren de let 9.  § (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az e ren de let ben rész le te zett jog cí mek sze rint meg -
ál la pí tott költ ség ve té si tá mo ga tás össze gé vel – amely
az in téz mé nyek alap te vé keny sé gé nek el lá tá sá ra szol gál
fe de ze tül – az in téz mé nyek a vo nat ko zó jog sza bá lyok ke -
re tei kö zött ön ál ló an ren del kez nek.”

26.  §

A fi nan szí ro zá si ren de let mel lék le te he lyé be e ren de let
7. mel lék le te lép.

27.  §

A fi nan szí ro zá si ren de let 10.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(2) E ren de let nek az egyes fel sõ ok ta tá si tár gyú kor -
mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 39/2011. (III. 22.)
Korm. ren de let tel meg ál la pí tott 3.  § (1) be kez dé sét, 4.  §
(3) be kez dé sét, 6.  §-át, 9.  § (1) be kez dé sét, to váb bá mel -
lék le tét 2011. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.”

6. Zá ró ren del ke zé sek

28.  §

(1) E ren de let – a (2)–(5) be kez dés ben fog lal tak ki vé te -
lé vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

(2) A 2., 4., és 6.  § 2012. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.
(3) Az 1. és 11.  § 2013. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.
(4) A 10.  § (1) be kez dés 2011. au gusz tus 1-jén lép ha -

tály ba.
(5) A 10.  § (3) be kez dés 2012. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

29.  §

Ha tá lyát vesz ti a fel sõ ok ta tá si kép zés fel té te le i rõl  szóló
egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 98/2009.
(IV. 24.) Korm. ren de let.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. mel lék let a 39/2011. (III. 22.) Korm. ren de let hez
„4. szá mú mel lék let a 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let hez

A fel sõ ok ta tá si je lent ke zés fel té te le ként meg ha tá ro zott emelt szin tû érett sé gi vizs gák jegy zé ke sza kon ként, képzési
területenként

1. Ag rár kép zé si te rü let
Alapképzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

ál lat or vo si (egy sé ges, osz tat lan) Emelt szin ten kell tel je sí te ni:
bi o ló gia és ké mia

er dõ mér nö ki (egy sé ges, osz tat lan) A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
bi o ló gia, fi zi ka, ké mia, ma te ma ti ka, szak mai elõ ké szí tõ tárgy.

2. Böl csé szet tu do mány kép zé si te rü let
Alapképzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

ma gyar Emelt szin ten kell tel je sí te ni: ma gyar nyelv és iro da lom.

tör té ne lem (ön ál ló szak kép zett sé get ered mé -
nye zõ szak irá nyok: tör té ne lem, ré gé szet)

Emelt szin ten kell tel je sí te ni: tör té ne lem.

nép rajz A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
ma gyar nyelv és iro da lom, tör té ne lem.

ang lisz ti ka (ön ál ló szak kép zett sé get ered mé -
nye zõ szak irá nyok: an gol, ame ri ka nisz ti ka)

Emelt szin ten kell tel je sí te ni: an gol nyelv.

ger ma nisz ti ka (ön ál ló szak kép zett sé get
ered mé nye zõ szak irá nyok: né met, né met
nem ze ti sé gi, né der lan disz ti ka, skan di na visz -
ti ka)

A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
né met nyelv, né met nem ze ti sé gi nyelv, né met nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, an gol nyelv
(a né der lan disz ti ka és a skan di na visz ti ka szak irány ra tör té nõ je lent ke zés ese tén).

ro ma nisz ti ka (ön ál ló szak kép zett sé get ered -
mé nye zõ szak irá nyok: fran cia, olasz, por tu -
gál, ro mán, ro mán/nem ze ti sé gi, spa nyol)

A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
a szak irány nak meg fe le lõ en: fran cia nyelv, olasz nyelv, spa nyol nyelv, ro mán nyelv, 
ro mán nyelv és iro da lom;
a por tu gál szak irá nyon: an gol nyelv, fran cia nyelv, la tin nyelv, ma gyar nyelv és iro da lom, 
né met nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, ro mán nyelv, ro mán nyelv és iro da lom, spa nyol
nyelv, tör té ne lem.

ro mo ló gia A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
an gol nyelv, be ás nyelv, ma gyar nyelv és iro da lom, tör té ne lem, fran cia nyelv, la tin nyelv,
lo vá ri nyelv, né met nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spa nyol nyelv.

szla visz ti ka (ön ál ló szak kép zett sé get ered -
mé nye zõ szak irá nyok: orosz, bol gár, cseh,
len gyel, hor vát/nem ze ti sé gi, szerb/nem ze ti -
sé gi, szlo vák/nem ze ti sé gi, szlo vén/nem ze ti -
sé gi, uk rán/nem ze ti sé gi)

A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
ma gyar nyelv és iro da lom, tör té ne lem, an gol nyelv, fran cia nyelv, hor vát nyelv, hor vát
nyelv és iro da lom, la tin nyelv, né met nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spa nyol nyelv, 
szerb nyelv, szerb nyelv és iro da lom, szlo vák nyelv, szlo vák nyelv és iro da lom, 
szlo vén nem ze ti sé gi nyelv, ro mán nyelv, ro mán nyelv és iro da lom.

óko ri nyel vek és kul tú rák (ön ál ló szak kép -
zett sé get ered mé nye zõ szak irá nyok: klasszi -
ka fi lo ló gia, asszi ro ló gia, egyip to ló gia)

A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
ma gyar nyelv és iro da lom, tör té ne lem, an gol nyelv, fran cia nyelv, la tin nyelv, né met
nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spa nyol nyelv, új gö rög nyelv.

ke le ti nyel vek és kul tú rák (ön ál ló szak kép -
zett sé get ered mé nye zõ szak irá nyok: al ta jisz -
ti ka, arab, in do ló gia, ira nisz ti ka, ti be ti,
mon gol, heb ra isz ti ka, ja pán, kí nai, ko re ai,
tö rök, új gö rög szak irá nyok)

A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
ma gyar nyelv és iro da lom, tör té ne lem, an gol nyelv, fran cia nyelv, la tin nyelv, né met
nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spa nyol nyelv, új gö rög nyelv.

and ra gó gia A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
an gol nyelv, bi o ló gia, fran cia nyelv, ma gyar nyelv és iro da lom, ma te ma ti ka, né met nyelv,
orosz nyelv, tör té ne lem.

pe da gó gia A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
an gol nyelv, bi o ló gia, fran cia nyelv, ma gyar nyelv és iro da lom, ma te ma ti ka, né met nyelv,
orosz nyelv, tör té ne lem.

pszi cho ló gia A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
an gol nyelv, bi o ló gia, fran cia nyelv, ma gyar nyelv és iro da lom, ma te ma ti ka, né met nyelv,
orosz nyelv.

sza bad böl csé szet A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
ma gyar nyelv és iro da lom, tör té ne lem, an gol nyelv, fran cia nyelv, la tin nyelv, né met
nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spa nyol nyelv.
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3. Jo gi és igaz ga tá si kép zé si te rü let
Alapképzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

jo gász (egy sé ges, osz tat lan) A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
ma gyar nyelv és iro da lom, tör té ne lem, an gol nyelv, fran cia nyelv, né met nyelv, olasz
nyelv, orosz nyelv, spa nyol nyelv, la tin nyelv.

4. Gaz da ság tu do má nyok kép zé si te rü let
Alapképzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

al kal ma zott köz gaz da ság tan Emelt szin ten kell tel je sí te ni: ma te ma ti ka.

gaz da ság elem zés Emelt szin ten kell tel je sí te ni: ma te ma ti ka.

5. Mû sza ki kép zé si te rü let
Alapképzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

épí tész (egy sé ges, osz tat lan) A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
fi zi ka, ma te ma ti ka, épí té sze ti és épí té si alap is me re tek.

ener ge ti kai mér nö ki A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
fi zi ka, ma te ma ti ka.

6. Or vos- és egész ség tu do mány kép zé si te rü let
Alapképzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

ál ta lá nos or vos (egy sé ges, osz tat lan) Emelt szin ten kell tel je sí te ni: bi o ló gia és fi zi ka vagy ké mia.

fog or vos (egy sé ges, osz tat lan) Emelt szin ten kell tel je sí te ni: bi o ló gia és fi zi ka vagy ké mia.

gyógy sze rész (egy sé ges, osz tat lan) Emelt szin ten kell tel je sí te ni: bi o ló gia és fi zi ka vagy ké mia.

7. Tár sa da lom tu do mány kép zé si te rü let
Alapképzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

nem zet kö zi ta nul má nyok A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
an gol nyelv, fran cia nyelv, né met nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spa nyol nyelv, ma gyar
nyelv és iro da lom, ma te ma ti ka, tár sa da lom is me ret, tör té ne lem.

po li to ló gia A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
an gol nyelv, fran cia nyelv, né met nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spa nyol nyelv, ma gyar
nyelv és iro da lom, ma te ma ti ka, tár sa da lom is me ret, tör té ne lem.

szo ci á lis mun ka A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
an gol nyelv, fran cia nyelv, né met nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spa nyol nyelv, ma gyar
nyelv és iro da lom, ma te ma ti ka, tár sa da lom is me ret, tör té ne lem.

szo ci ál pe da gó gia A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
an gol nyelv, fran cia nyelv, né met nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spa nyol nyelv, ma gyar
nyelv és iro da lom, ma te ma ti ka, tár sa da lom is me ret, tör té ne lem.

in for ma ti kus könyv tá ros A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
an gol nyelv, fran cia nyelv, né met nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spa nyol nyelv, ma gyar
nyelv és iro da lom, ma te ma ti ka, tár sa da lom is me ret, tör té ne lem, in for ma ti kai alap is me re -
tek.

kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
an gol nyelv, fran cia nyelv, né met nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spa nyol nyelv, ma gyar
nyelv és iro da lom, ma te ma ti ka, tár sa da lom is me ret, tör té ne lem.

kul tu rá lis ant ro po ló gia A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
föld rajz, ma gyar nyelv és iro da lom, tár sa da lom is me ret, tör té ne lem.

szo ci o ló gia A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
an gol nyelv, fran cia nyelv, né met nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spa nyol nyelv, ma gyar
nyelv és iro da lom, ma te ma ti ka, tár sa da lom is me ret, tör té ne lem.

tár sa dal mi ta nul má nyok A fel so rolt tár gyak kö zül egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni:
an gol nyelv, fran cia nyelv, né met nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spa nyol nyelv, ma gyar
nyelv és iro da lom, ma te ma ti ka, tár sa da lom is me ret, tör té ne lem.

”
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2. mel lék let a 39/2011. (III. 22.) Korm. ren de let hez

„1. szá mú mel lék let a 289/2005. (XII. 22.) Korm. ren de let hez

A cik lu sok ra bon tott, osz tott kép zés alap kép zé si szak ja i nak jegyzéke

a) Képzési terület b) Képzési ág c) Alapképzési szakok
d) Szakhoz rendelt 

kreditek száma

1. ag rár ag rár mû sza ki föld mé rõ és föld ren de zõ mér nö ki* 180+30
2. me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri gé pész mér nö ki*
3. táj ren de zõ és kert épí tõ mér nö ki*
4. gaz da sá gi, vi dék fej lesz té si és in for ma ti kus

ag rár mér nö ki
gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si ag rár mér nö ki* 180+30

5. in for ma ti kus és szak igaz ga tá si ag rár mér nö ki*
6. élel mi szer- és ker tész mér nö ki élel mi szer mér nö ki* 180+30
7. ker tész mér nö ki*
8. szõ lész-bo rász mér nö ki*
9. kör nye zet gaz dál ko dá si és ter mé szet vé del mi

mérnök
kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nö ki* 180+30

10. ter mé szet vé del mi mér nö ki,*
11. vad gaz da mér nö ki*
12. me zõ gaz da sá gi ál lat te nyész tõ mér nö ki* 180+30
13. me zõ gaz da sá gi mér nö ki*
14. me zõ gaz da sá gi szak ok ta tó*
15. nö vény ter mesz tõ mér nö ki*
16. böl csé szet-

tu do mány
ma gyar ma gyar (pl. drá ma pe da gó gia, esz pe ran tó, észt, finn, finn ugor, folk lo risz ti ka, 

iro da lom tu do mány, mû ve lõ dés tu do mány, nyelv men tor, nyelv tech no ló gia, 
szín ház tör té net, ügyvitel, neolatin szakirányok)

180

17. tör té ne lem tör té ne lem (pl. tör té ne lem, le vél tár, mu ze o ló gia, ré gé szet szakirányok) 180
18. nép rajz
19. mo dern fi lo ló gia ang lisz ti ka (pl. an gol, ame ri ka nisz ti ka szak irá nyok) 180
20. ger ma nisz ti ka (pl. né met, né met nem ze ti sé gi, né der lan disz ti ka,

skan di na visz ti ka szakirányok)
21. ro ma nisz ti ka (pl. fran cia, olasz, por tu gál, ro mán/ro mán nem ze ti sé gi,

spa nyol szakirányok)
22. ro mo ló gia
23. szla visz ti ka (pl. orosz, bol gár, cseh, len gyel, hor vát/nem ze ti sé gi,

szerb/nem ze ti sé gi, szlo vák/nem ze ti sé gi, szlo vén/nem ze ti sé gi,
uk rán/nem ze ti sé gi szakirányok)

24. óko ri és ke le ti fi lo ló gia óko ri nyel vek és kul tú rák (asszí ri o ló gia, egyip to ló gia, klasszi ka-fi lo ló gia
[la tin, ó gö rög] szakirányok)

180

25. ke le ti nyel vek és kul tú rák (pl. al ta jisz ti ka, arab, heb ra isz ti ka, in do ló gia,
ira nisz ti ka, ja pán, kí nai, ko re ai, mon gol, ti be ti, tö rök, újgörög szakirányok)

26. pe da gó gia és pszi cho ló gia and ra gó gia (pl. fel nõtt kép zé si szer ve zõ, mun ka vál la lá si ta nács adó,
mû ve lõ dés szer ve zõ, sze mély ügyi szervezõ szakirányok)

180

27. pe da gó gia
28. pszi cho ló gia
29. sza bad böl csé szet sza bad böl csé szet (pl. fi lo zó fia, esz té ti ka, eti ka, val lás tu do mány,

film el mé let és film tör té net, kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány,
mû vé szet tör té net, el mé le ti nyelvészet szakirányok)

180

30. tár sa da lom-tu d
o mány

po li ti ka tu do mány nem zet kö zi ta nul má nyok 180
31. po li to ló gia
32. szo ci á lis szo ci á lis mun ka* 180+30
33. szo ci ál pe da gó gia*
34. fog lal ko zá si re ha bi li tá ció* 180
35. tár sa da lom is me ret in for ma ti kus könyv tá ros 180
36. kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány
37. kul tu rá lis ant ro po ló gia
38. szo ci o ló gia
39. tár sa dal mi ta nul má nyok
40. in for ma ti ka in for ma ti kai gaz da ság in for ma ti kus* 210
41. mér nök in for ma ti kus* 210
42. prog ram ter ve zõ in for ma ti kus* 180
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a) Képzési terület b) Képzési ág c) Alapképzési szakok
d) Szakhoz rendelt 

kreditek száma

43. jo gi és
igaz ga tá si

igaz ga tá si bûn ügyi igaz ga tá si* (pl. bûn ügyi nyo mo zó, gaz da ság vé del mi nyo mo zó,
pénz ügyi nyo mo zó szakirányokkal)

180

44. igaz ga tás szer ve zõ
45. igaz ság ügyi igaz ga tá si
46. mun ka ügyi és tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si
47. nem zet kö zi igaz ga tá si
48. ren dé sze ti igaz ga tá si* (pl. biz ton sá gi, bün te tés-vég re haj tá si,

ha tár ren dé sze ti, igaz ga tás ren dé sze ti, ka taszt ró fa vé del mi,
köz le ke dés ren dé sze ti, köz rend vé del mi, vám- és jövedéki igazgatási
szakirányokkal)

49. nem zet-
vé del mi és
ka to nai

vé del mi biz ton ság- és vé de lem po li ti kai 180
50. bün te tés-vég re haj tá si ne ve lõ
51. nem zet biz ton sá gi
52. vé del mi igaz ga tá si
53. ka to nai ka to nai ve ze tõi 210
54. ka to nai gaz dál ko dá si
55. gaz da ság tu do 

má nyok
köz gaz da sá gi al kal ma zott köz gaz da ság tan 180

56. gaz da ság elem zés
57. köz szol gá la ti
58. üz le ti gaz dál ko dá si és me nedzs ment* 180+30
59. ke res ke de lem és mar ke ting* 180+30
60. em be ri erõ for rá sok 180
61. nem zet kö zi gaz dál ko dás* 180+30
62. pénz ügy és szám vi tel* 180+30
63. tu riz mus-ven dég lá tás* 180+30
64. üz le ti szak ok ta tó* 180+30
65. mû sza ki anyag-, fa- és könnyû ipa ri mér nö ki anyag mér nö ki* 210
66. fa ipa ri mér nö ki*
67. könnyû ipa ri mér nö ki*
68. bio-, kör nye zet- és ve gyész mér nö ki bio mér nö ki* 210
69. kör nye zet mér nö ki*
70. ve gyész mér nö ki*
71. mo le ku lá ris bi o ni ka*
72. épí tõ mér nö ki és mû sza ki

föld tu do má nyi
épí tõ mér nö ki* 240

73. mû sza ki föld tu do má nyi* 210
74. épí tész mér nök, ipa ri ter mék- és for ma ter ve zõ

mérnöki
épí tész mér nö ki* 240

75. ipa ri ter mék- és for ma ter ve zõ mér nö ki* 210
76. gé pész-, köz le ke dés-, me chat ro ni kai mér nö ki gé pész mér nö ki* 210
77. köz le ke dés mér nö ki*
78. me chat ro ni kai mér nö ki*
79. jár mû mér nö ki*
80. had- és biz ton ság tech ni kai mér nö ki had- és biz ton ság tech ni kai mér nö ki* 210
81. vil la mos- és ener ge ti kai mér nö ki ener ge ti kai mér nö ki* 210
82. vil la mos mér nö ki*
83. mû sza ki me ne dzser, szak ok ta tó mû sza ki me ne dzser 210
84. mû sza ki szak ok ta tó*
85. or vos- és

egész ség-
tu do mány

egész ség tu do má nyi ápo lás és be teg el lá tás (ápo ló, di e te ti kus, gyógy tor nász, men tõ tiszt,
szü lész nõ szak irá nyok kal)*

240

86. egész ség ügyi gon do zás és pre ven ció (nép egész ség ügyi el len õr és vé dõ nõ
szak irá nyok kal)*

87. egész ség ügyi szer ve zõ (egész ség biz to sí tás, egész ség ügyi ügy vi tel szer ve zõ, 
egész ség tu riz mus-szer ve zõ szakirányokkal)*

210

88. or vo si la bo ra tó ri u mi és kép al ko tó di ag nosz ti kai ana li ti kus
(or vos di ag nosz ti kai la bo ra tó ri u mi ana li ti ka, kép al ko tó di ag nosz ti ka
ana li ti ka, or vo si ku ta tó la bo ra tó ri u mi analitika, optometria szakirányokkal)*

240

89. pe da gó gus-kép 
zés

óvo da pe da gó gus, ta ní tó óvo da pe da gó gus (nem ze ti sé gi szak iránnyal) 180
90. ta ní tó (nem ze ti sé gi szak iránnyal) 240
91. kon duk tor (óvo da pe da gó gus, ta ní tó szak irá nyok kal)
92. cse cse mõ- és kis gyer mek ne ve lõ 180
93. gyógy pe da gó gia gyógy pe da gó gia (ér tel mi leg aka dá lyo zot tak pe da gó gi á ja, ta nu lás ban

aka dá lyo zot tak pe da gó gi á ja, hal lás sé rül tek pe da gó gi á ja, lo go pé dia,
lá tás sé rül tek pe da gó gi á ja, szo ma to pe da gó gia, pszichopedagógia
szakirányokkal)*

210+30

94. sport-
tu do mány

sport test ne ve lõ-edzõ 180
95. test kul tú ra sport szer ve zõ
96. rek re á ció szer ve zés és egész ség fej lesz tés
97. hu mán ki ne zi o ló gia
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a) Képzési terület b) Képzési ág c) Alapképzési szakok
d) Szakhoz rendelt 

kreditek száma

98. ter mé szet-
tu do mány

élõ ter mé szet tu do mány bi o ló gia* 180
99. élet te len ter mé szet tu do mány fi zi ka* 180

100. ké mia*
101. föld- és föld rajz tu do má nyi föld rajz* 180
102. föld tu do má nyi*
103. kör nye zet tu do mány kör nye zet tan (pl. tech ni ka szak irány)* 180
104. ma te ma ti ka tu do mány ma te ma ti ka* 180
105. ter mé szet is me ret ter mé szet is me ret* 180
106. mû vé szet épí tõ mû vé szet épí tõ mû vé szet* 180
107. ipar mû vé szet ke rá mia ter ve zés* 180
108. üveg ter ve zés*
109. fém mû ves ség*
110. for ma ter ve zés*
111. tex til ter ve zés (szö võ, kö tõ, nyo mó, ru ha, öl tö zék ki egé szí tés

szak irá nyok kal)*
112. ter ve zõ gra fi ka*
113. fo to grá fia*
114. al kal ma zott lát vány ter ve zés*
115. de sign- és mû vé szet el mé let
116. kép zõ mû vé szet kép zõ mû vé szet el mé let 180
117. film- és vi deo mû vé szet moz gó kép (film- és te le ví zió ren de zõ, vá gó, hang mes ter szak irá nyok kal)* 180
118. ka me ra man*
119. gyár tás szer ve zõ*
120. te le ví zi ós mû sor ké szí tõ*
121. ani má ció
122. ze ne mû vé szet elõ adó mû vé szet (klasszi kus hang szer**, jazz hang szer**, klasszi kus ének,

jaz zé nek, ze ne kar- és kó rus ve ze tés, egy ház ze ne**, nép ze ne**
szakirányokkal)

180

123. al ko tó mû vé szet és mu zi ko ló gia (ze ne szer zés, jazz- ze ne szer zés,
mu zi ko ló gia, ze ne el mé let, ze ne is me ret, elekt ro ni kus ze nei
mé dia mû vé szet, al kal ma zott zeneszerzés szakirányokkal)

180

124. tánc mû vé szet tánc mû vész*(klasszi kus ba lett, nép tánc, mo dern tánc, kor társ tánc, szín há zi
tánc szak irá nyok kal)

180

125. ko re og rá fus 180
126. tán cos és pró ba ve ze tõ (klasszi kus ba lett, nép tánc, mo dern tánc, tár sas tánc,

kor társ tánc, di vat tánc, szín há zi tánc szakirányokkal)
180

127. mul ti mé dia mé dia de sign 180
128. mul ti mé dia prog ram szer kesz tõ
129. mû vé szet-

köz ve tí tés
ze ne kul tú ra ének-ze ne (nép ze ne, egy ház ze ne szak irá nyok kal) 180

130. vi zu á lis kul tú ra kéz mû ves 180
131. kör nye zet kul tú ra
132. plasz ti kai áb rá zo lás
133. ké pi áb rá zo lás
134. elekt ro ni kus áb rá zo lás
135. drá ma kul tú ra drá ma inst ruk tor 180
136. moz gó kép kul tú ra moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret 180

*  A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény al kal ma zá sa szem pont já ból – kül sõ szak mai
gya kor ló he lyen, in téz mény ben, vagy er re al kal mas szer ve zet nél tel je sí ten dõ, a szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott, leg alább 6 hé tig
tar tó szak mai gya kor la tot elõ író képzések közül – gyakorlatigényesnek minõsülõ alapképzési szak.

** Vá laszt ha tó szak irá nyok:
klasszi kus hang szer: fu ru lya, fu vo la, oboa, kla ri nét, sza xo fon, fa gott, kürt, trom bi ta, har so na, tu ba, ütõ hang sze rek, he ge dû, mély he ge dû, gor don ka, gor don,
hár fa, gi tár, lant, cim ba lom, csem ba ló, zon go ra, or go na, har mo ni ka
jazz hang szer: jazz-zon go ra, jazz bõ gõ, jazz gi tár, jazz basszus gi tár, jazz trom bi ta, jazz har so na, jazz sza xo fon, jazz dob
egy ház ze ne: egy ház ze ne-or go na, egy ház ze ne-kó rus ve ze tés,
nép ze ne: né pi vo nós (he ge dû, brá csa, nagy bõ gõ-csel ló-ütõ gor don), né pi pen ge tõs (ci te ra-tam bu ra-ko boz-te ke rõ), népi fúvós (furulya-duda,
klarinét-tárogató), népi cimbalom, népi ének.

”
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3. mel lék let a 39/2011. (III. 22.) Korm. ren de let hez
„2. szá mú mel lék let a 289/2005. (XII. 22.) Korm. ren de let hez

A cik lu sok ra bon tott, osz tott kép zés és az egy sé ges osz tat lan kép zés mes ter kép zé si sza kok jegy zé ke1

a) Képzési terület b) Alapképzés szak
c) Teljes alapképzési szak beszámításával

induló mesterképzési szak
d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mesterszakhoz

rendelt kreditek száma

1. ag rár3 ál lat or vo si2 300+30
2. föld mé rõ és föld ren de zõ mér nö ki bir tok ren de zõ mér nö ki 120
3. me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri

gé pész mér nö ki
me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri
gé pész mér nö ki4

120

4. táj ren de zõ és kert épí tõ mér nö ki táj épí tész mér nö ki4 120
5. er dõ mér nö ki 300
6. er dõ mér nö ki er dõ mér nö ki 120
7. gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si

ag rár mér nö ki
gaz da sá gi ag rár mér nö ki4 120

8. vi dék fej lesz té si ag rár mér nö ki4

9. élel mi szer mér nö ki élel mi szer mér nö ki4 120
10. élel mi szer biz ton sá gi és -mi nõ sé gi

mér nö ki4

11. élel mi szer bi o tech no ló gus4

12. ker tész mér nö ki ker tészmér nö ki 120
13. szõ lé sze ti és bo rá sza ti mér nö ki4

14. dísz ker té sze ti mér nö ki4

15. kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nö ki kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nö ki4 120
16. me zõ gaz da sá gi mér nö ki me zõ gaz da sá gi bi o tech no ló gus4 120
17. ag rár mér nö ki
18. me zõ gaz da sá gi víz gaz dál ko dá si4

19. ál lat te nyész tõ mér nö ki ál lat te nyész tõ mér nö ki4 120
20. ta kar má nyo zá si és

ta kar mány biz ton sá gi mér nö ki4

21. nö vény ter mesz tõ mér nö ki nö vény or vo si4 120
22. nö vény ter mesz tõ mér nö ki4

23. ter mé szet vé del mi mér nö ki ter mé szet vé del mi mér nö ki 120
24. vad gaz da mér nö ki vad gaz da mér nö ki 120
25. böl csé szet- tu do mány ma gyar ma gyar nyelv és iro da lom 120
26. finn ug risz ti ka
27. iro da lom- és kul tú ra tu do mány
28. nyelv tu do mány
29. al kal ma zott nyel vé szet4

30. el mé le ti nyel vé szet4

31. szín ház tu do mány4

32. hun ga ro ló gia
33. tör té ne lem tör té ne lem 120
34. le vél tár
35. tör té ne ti mu ze o ló gia4

36. ré gé szet
37. val lás tör té net4

38. nép rajz nép rajz 120
39. ang lisz ti ka ang lisz ti ka 120
40. ame ri ka nisz ti ka
41. ger ma nisz ti ka né met nyelv, iro da lom és kul tú ra 120
42. né met nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom
43. né der lan disz ti ka
44. skan di na visz ti ka
45. ro ma nisz ti ka fran cia nyelv, iro da lom és kul tú ra 120
46. olasz nyelv, iro da lom és kul tú ra
47. por tu gál nyelv, iro da lom és kul tú ra
48. ro mán nyelv, iro da lom és kul tú ra
49. spa nyol nyelv, iro da lom és kul tú ra
50. La tin-Ame ri ka ta nul má nyok4

51. ro mo ló gia ro mo ló gia 120
52. szla visz ti ka szla visz ti ka (pl. bol gár/ bol gár

nem ze ti sé gi, cseh, szlo vák/szlo vák
nem ze ti sé gi, hor vát/hor vát
nem ze ti sé gi, len gyel/len gyel
nem ze ti sé gi, orosz, szerb/szerb
nem ze ti sé gi, szlo vén/szlo vén
nem ze ti sé gi, uk rán/ukrán nemzetiségi
szakirányokkal)

120

53. bol gár nyelv és iro da lom
54. cseh nyelv és iro da lom
55. hor vát nyelv és iro da lom
56. len gyel nyelv és iro da lom
57. orosz nyelv és iro da lom
58. szerb nyelv és iro da lom
59. szlo vák nyelv és iro da lom
60. szlo vén nyelv és iro da lom
61. uk rán nyelv és iro da lom
62. ru szisz ti ka
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a) Képzési terület b) Alapképzés szak
c) Teljes alapképzési szak beszámításával

induló mesterképzési szak
d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mesterszakhoz

rendelt kreditek száma

63. ke le ti nyel vek és kul tú rák ke le ti nyel vek és kul tú rák (pl.
al ta jisz ti ka, ara bisz ti ka, ira nisz ti ka,
ja pán, kí nai, mon gol, tur ko ló gia
szakirányokkal)

120

64. al ta jisz ti ka
65. mo no go lisz ti ka
66. ti be to ló gia
67. ara bisz ti ka
68. in do ló gia
69. ira nisz ti ka
70. ja pa no ló gia
71. tur ko ló gia
72. si no ló gia
73. budd hiz mus
74. isz lám
75. ko re a nisz ti ka
76. új gö rög nyelv, iro da lom és kul tú ra
77. óko ri nyel vek és kul tú rák óko ri nyel vek és kul tú rák (pl.

asszí ri o ló gia, egyip to ló gia,
heb ra isz ti ka, in do ló gia,
klasszi ka-fi lo ló gia: la tin, gö rög
szakirányokkal)

120

78. klasszi ka fi lo ló gia
79. heb ra isz ti ka
80. egyip to ló gia
81. asszí ri o ló gia
82. and ra gó gia and ra gó gia 120
83. em be ri erõ for rás ta nács adó
84. kul tu rá lis me di á ció
85. pá lya ter ve zé si ta nács adó
86. pe da gó gia ne ve lés tu do má nyi4 120
87. in ter kul tu rá lis pszi cho ló gia és

pe da gó gia4

88. pszi cho ló gia pszi cho ló gia 120
89. sza bad böl csé szet mû vé szet tör té net 120
90. fi lo zó fia
91 esz té ti ka
92. eti ka
93. val lás tu do mány
94. film tu do mány
95. vi zu á lis kul tú ra tu do mány4

96. for dí tó és tol mács4 120
97. re ne szánsz ta nul má nyok4 120
98. lo gi ka és tu do mány el mé let4 120
99. ter mé szet tu do mány tör té ne te és

fi lo zó fi á ja4

120

100. kul tu rá lis örök ség ta nul má nyok4 120
101. ter mi no ló gia4 120
102. össze ha son lí tó iro da lom- és

mû ve lõ dés tu do mány4

120

103. sze mi o ti ka4 120
104. di gi tá lis böl csé szet4 120
105. Kö zép-Eu ró pa ta nul má nyok4 120
106. tár sa da lom-

tu do mány
nem zet kö zi ta nul má nyok nem zet kö zi ta nul má nyok 120

107. po li to ló gia po li ti kai szak ér tõ4 120
108. po li ti ka tu do mány4 120
109. szo ci á lis mun ka szo ci á lis mun ka4 120
110. szo ci ál pe da gó gia szo ci ál po li ti ka4 120
111. in for ma ti kus könyv tá ros in for ma ti kus könyv tá ros 120
112. kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány kom mu ni ká ció- és mé dia tu do mány4 120
113. kul tu rá lis ant ro po ló gia kul tu rá lis ant ro po ló gia4 120
114. szo ci o ló gia szo ci o ló gia4 120
115. tár sa dal mi ta nul má nyok tár sa dal mi ne mek ta nul má nya4 120
116. sur vey sta tisz ti ka
117. egész ség po li ti ka, ter ve zés és

fi nan szí ro zás4

118. ki sebb ség po li ti ka4

119. kö zös sé gi és ci vil ta nul má nyok4 120
120. össze ha son lí tó he lyi fej lesz té si

ta nul má nyok4

120

121. hu mán öko ló gia4 120
122. in for ma ti ka3 gaz da ság in for ma ti kus gaz da ság in for ma ti kus 120
123. mér nök in for ma ti kus mér nök in for ma ti kus 120
124. prog ram ter ve zõ in for ma ti kus prog ram ter ve zõ in for ma ti kus4 120
125. in fo-bi o ni ka4 120
126. or vo si bio tech no ló gia4 120
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a) Képzési terület b) Alapképzés szak
c) Teljes alapképzési szak beszámításával

induló mesterképzési szak
d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mesterszakhoz

rendelt kreditek száma

127. jo gi és igaz ga tá si jo gász 300
128. ren dé sze ti igaz ga tá si ren dé sze ti ve ze tõ4 120
129. igaz ga tás szer ve zõ köz igaz ga tá si 120
130. mun ka ügyi és tár sa da lom biz to sí tá si

igaz ga tá si
mun ka ügyi és tár sa da lom biz to sí tá si
igaz ga tá si

120

131. nem zet kö zi igaz ga tá si eu ró pai és nem zet kö zi igaz ga tás4 120
132. kri mi no ló gia4 120
133. nem zet-

vé del mi és ka to nai
vé del mi igaz ga tá si vé del mi igaz ga tá si 120

134. biz ton ság- és vé de lem po li ti kai biz ton ság- és vé de lem po li ti kai 120
135. nem zet biz ton sá gi nem zet biz ton sá gi 120
136. ka to nai ve ze tõi ka to nai ve ze tõi 90
137. bün te tés-vég re haj tá si ne ve lõ bün te tés-vég re haj tá si ve ze tõ 120
138. gaz da ság-

tu do má nyok
al kal ma zott köz gaz da ság tan köz gaz da sá gi elem zõ4 120

139. gaz da ság elem zés gaz da ság-ma te ma ti kai elem zõ 120
140. biz to sí tá si és pénz ügyi ma te ma ti ka4

141. köz szol gá la ti köz gaz dál ko dás és köz po li ti ka4 120
142. gaz dál ko dá si és me nedzs ment Mas ter of Bu si ness Ad mi nist ra ti on4

(MBA)
120

143. vál lal ko zás fej lesz tés4

144. ve ze tés és szer ve zés
145. re gi o ná lis és kör nye ze ti gaz da ság tan4

146. ke res ke de lem és mar ke ting mar ke ting4 120
147. lo gisz ti kai me nedzs ment4

148. nem zet kö zi gaz dál ko dás nem zet kö zi gaz da ság és gaz dál ko dás 120
149. pénz ügy és szám vi tel pénz ügy 120
150. szám vi tel
151. tu riz mus- ven dég lá tás tu riz mus-me nedzs ment 120
152. mû sza ki3 anyag mér nö ki anyag mér nö ki4 120
153. ko hó mér nö ki4

154. fi zi kus mér nö ki
155. fa ipa ri mér nö ki fa ipa ri mér nö ki 120
156. könnyû ipa ri mér nö ki könnyû ipa ri mér nö ki 120
157. bio mér nö ki ipa ri és kör nye zet vé del mi bio mér nö ki 120
158. élel mi szer-mi nõ sí tõ és egész ség vé dõ

bio mér nö ki
159. bio mér nö ki4

160. kör nye zet mér nö ki kör nye zet mér nö ki 120
161. ve gyész mér nö ki ve gyész mér nö ki4 120
162. gyógy szer ve gyész-mér nö ki4

163. mû anyag- és szál tech no ló gi ai
mér nö ki4

164. fo lya mat mér nö ki
165. épí tõ mér nö ki szer ke zet-épí tõ mér nö ki 90
166. inf ra struk tú ra-épí tõ mér nö ki
167. föld mé rõ- és tér in for ma ti kai mér nö ki
168. te le pü lés mér nö ki4

169. tûz vé del mi mér nö ki4

170. lé te sít mény mér nö ki
171. mû sza ki föld tu do má nyi bá nya és geo tech ni kai mér nö ki 120
172. olaj- és gáz mér nö ki
173. hid ro ge o ló gus mér nö ki4

174. elõ ké szí tés-tech ni kai mér nö ki
175. föld tu do má nyi mér nö ki
176. épí tész2 300
177. épí tész mér nö ki épí tész mér nö ki 90
178. in gat lan fej lesz tõ épí tész mér nö ki 90
179. szer ke zet ter ve zõ épí tész mér nö ki
180. ter ve zõ épí tész mér nö ki
181. ur ba nis ta épí tész mér nö ki
182. ipa ri ter mék- és for ma ter ve zõ mér nö ki fa- és bú tor ipa ri ter mék ter ve zõ

mér nö ki
120

183. ipa ri ter mék ter ve zõ mér nö ki
184. for ma- és vi zu á lis kör nye zet ter ve zõ

mérnöki
120

185. gé pész mér nö ki gé pész mér nö ki 120
186. gé pé sze ti mo del le zés4

187. épü let gé pé sze ti és el já rás tech ni kai
gé pész mér nö ki4

188. köz le ke dés mér nö ki köz le ke dés mér nö ki 120
189. lo gisz ti kai mér nö ki
190. jár mû mér nö ki
191. me chat ro ni kai mér nö ki me chat ro ni kai mér nö ki 120
192. had- és biz ton ság tech ni kai mér nö ki biz ton ság tech ni kai mér nö ki 120
193. ka taszt ró fa vé del mi mér nö ki
194. ka to nai lo gisz ti kai4

195. vé del mi ve ze tés tech ni kai
rend szer ter ve zõ4

196. ener ge ti kai mér nö ki ener ge ti kai mér nö ki 120
197. vil la mos mér nö ki vil la mos mér nö ki 120
198. mû sza ki me ne dzser mû sza ki me ne dzser 120
199. egész ség ügyi mér nö ki 120
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a) Képzési terület b) Alapképzés szak
c) Teljes alapképzési szak beszámításával

induló mesterképzési szak
d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mesterszakhoz

rendelt kreditek száma

200. or vos- és egész ség-
tu do mány

ál ta lá nos or vos2 360
201. fog or vos2 300
202. gyógy sze rész2 300
203. ápo lás és be teg el lá tás (ápo ló,

di e te ti kus, gyógy tor nász, men tõ tiszt,
szü lész nõ szak irá nyok kal)

ápo lás4 90

204. egész ség ügyi gon do zás és pre ven ció
(nép egész ség ügyi el len õr és vé dõ nõ
szak irá nyok kal)

nép egész ség ügyi4 90

205. táp lál ko zás tu do má nyi4 120
206. egész ség ügyi szer ve zõ

(egész ség biz to sí tás, egész ség ügyi
ügy vi tel szer ve zõ,
egész ség tu riz mus-szer ve zõ
szakirányokkal)

egész ség ügyi me ne dzser 90

207. or vo si la bo ra tó ri u mi és kép al ko tó
di ag nosz ti kai ana li ti kus
(or vos di ag nosz ti kai la bo ra tó ri u mi
ana li ti ka, kép al ko tó di ag nosz ti ka
ana li ti ka, or vo si ku ta tó la bo ra tó ri u mi
analitika, optometria szakirányokkal)

kli ni kai la bo ra tó ri u mi kutató 90

208. szo ci á lis mun ka egész ség ügyi szo ci á lis mun ka4 120
209. egész ség pszi cho ló gia 120
210. komp lex re ha bi li tá ció 120
211. ra dio grá fia 90
212. pe da gó gus-

kép zés
óvo da pe da gó gus (nem ze ti sé gi
szak iránnyal)

ne ve lés tu do má nyi4 90–120

ta ní tó (nem ze ti sé gi szak iránnyal)
kon duk tor (óvo da pe da gó gus, ta ní tó
szak irá nyok kal)
cse cse mõ- és kis gyer mek ne ve lõ

213. gyógy pe da gó gia gyógy pe da gó gia 90
214. sport-

tu do mány
test ne ve lõ-edzõ szak edzõ4 120

215. sport szer ve zõ sport me ne dzser 120
216. rek re á ció szer ve zés és

egész ség fej lesz tés
rek re á ció4 120

217. hu mán ki ne zi o ló gia hu mán ki ne zi o ló gia4 120
218. ter mé szet-

tu do mány
bi o ló gia bi o ló gus 120

219. mo le ku lá ris bi o ló gia
220. hid ro bi o ló gus4

221. öko to xi ko ló gus4

222. hu mán bi o ló gia-ant ro po ló gia4

223. im mu no ló gia
224. bio tech no ló gia4

225. eto ló gia4 120
226. fi zi ka csil la gász4 120
227. fi zi kus
228. bio fi zi kus4

229. ké mia ve gyész 120
230. föld rajz ge og rá fus 120
231. föld tu do má nyi ge o ló gus 120
232. me te o ro ló gus4

233. geo fi zi kus4

234. föld tu do mány
235. tér ké pész4

236. kör nye zet tan (pl. tech ni ka szak irány) kör nye zet tu do mány4 120
237. ma te ma ti ka al kal ma zott ma te ma ti kus 120
238. ma te ma ti kus
239. anyag tu do mány4 120
240. tu do mány kom mu ni ká ció

a ter mé szet tu do mány ban4

120

241. kog ni tív ta nul má nyok4 120
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a) Képzési terület b) Alapképzés szak
c) Teljes alapképzési szak beszámításával

induló mesterképzési szak
d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mesterszakhoz

rendelt kreditek száma

242. m
û
v
é
s
z
e
t

épí tõ-
mû vé szet3

épí tõ mû vé szet épí tõ mû vész 120
243. épí tõ mû vész2 300
244. ipar mû vé szet ke rá mia ter ve zés ke rá mia ter ve zés 120
245. üveg ter ve zés üveg ter ve zõ-mû vész 120
246. fém mû ves ség fém mû ves ség 120
247. for ma ter ve zés for ma ter ve zõ mû vész 120
248. tex til ter ve zés (szö võ, kö tõ, nyo mó,

ru ha, öl tö zék ki egé szí tés
szak irá nyok kal)

di vat- és tex til ter ve zés 120

249. ter ve zõ gra fi ka ter ve zõ gra fi ka 120
250. fo to grá fia fo to grá fia 120
251. al kal ma zott lát vány ter ve zés lát vány ter ve zõ mû vész4 120
252. de sign- és mû vé szet el mé let de sign el mé let 120
253. de sign- és mû vé szet me nedzs ment4

254. ipar mû vész me ne dzser4 60
255. kép zõ-

mû vé szet3

fes tõ mû vész 300
256. szob rász mû vész 300
257. gra fi kus mû vész 300
258. res ta u rá tor mû vész 300
259. in ter mé dia-mû vész 300
260. kép zõ mû vé szet el mé let kép zõ mû vé szet el mé let 120
261. kép zõ mû vész me ne dzser4 60
262. szín ház-

mû vé szet
szín mû vész 300

263. szín ház ren de zõ 300
264. szín há zi ko re og rá fus 300
265. szín há zi dra ma turg 300
266. szín ház mû vé sze ti me ne dzser4 60
267. film- és vi deo-

mû vé szet
moz gó kép (film- és te le ví zió ren de zõ,
vá gó, hang mes ter szak irá nyok kal)

film ren de zõ mû vész4 120

268. do ku men tum film-ren de zõ mû vész4 120
269. ka me ra man film ope ra tõr mû vész4 120
270. film ma king4 120
271. te le ví zi ós mû sor ké szí tõ te le ví zi ós mû sor ké szí tõ mûvész 120
272. ani má ció ani má ció 120
273. gyár tás szer ve zõ film- és te le ví zió pro du cer 120
274. film dra ma turg 300
275. film mû vé sze ti me ne dzser4 60
276. ze ne-

mû vé szet
elõ adó mû vé szet (klasszi kus hang szer,
jazz hang szer, klasszi kus ének,
jaz zé nek, ze ne kar- és kó rus ve ze tés,
egy ház ze ne, nép ze ne szakirányokkal)

klasszi kus hang szer mû vész (fu vo la,
oboa, kla ri nét, fa gott, kürt, trom bi ta,
har so na, tu ba, ütõ hang szer, he ge dû,
mély he ge dû, gor don ka, gor don, hár fa, 
gi tár, cim ba lom, zon go ra,
zon go ra kí sé rõ-kor re pe ti tor, orgona,
harmonika szakirányokkal)

120

277. ré gi-ze ne hang szer mû vész (csem ba ló,
for te pi a no, ba rokk he ge dû, vi o la da
gam ba, ba rokk gor don ka, blockf lõ te,
ba rokk fu vo la, ba rokk oboa, ba rokk
fa gott, cor net to, na túr trom bi ta,
na túr kürt, ba rokk harsona, lant
szakirányokkal)

120

278. jazz hang szer-mû vész (jazz-zon go ra,
jazz bõ gõ, jazz gi tár, jazz-basszus gi tár,
jazz trom bi ta, jazz-har so na,
30.4 jazz sza xo fon, jazz dob
szakirányokkal)

279. klasszi kus ének mû vész (ope ra é nek és
egyéb szín pa di éne kes szak irá nyok kal)

280. ré gi-ze ne ének mû vész
281. jaz zé nek-mû vész
282. kar mes ter (ze ne ka ri kar mes ter, fú vós

ze ne ka ri kar nagy szak irá nyok kal)
283. kó rus kar nagy
284. egy ház ze ne-mû vész

(egy ház ze ne-or go na mû vész,
egy ház ze ne-kó rus kar nagy)
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a) Képzési terület b) Alapképzés szak
c) Teljes alapképzési szak beszámításával

induló mesterképzési szak
d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mesterszakhoz

rendelt kreditek száma

285. ze ne-
mû vé szet

al ko tó mû vé szet és mu zi ko ló gia
(ze ne szer zés, jazz-ze ne szer zés,
mu zi ko ló gia, ze ne el mé let,
ze ne is me ret, elekt ro ni kus ze nei
mé dia mû vé szet, al kal ma zott
zeneszerzés szakirányokkal)

ze ne szer zõ 120

286. jazz-ze ne szer zõ
287. mu zi ko ló gus
288. ze ne te o re ti kus
289. ze ne mû vé sze ti szín re vi tel4 (ze nei

ren de zõ, ze nés szín pa di ren de zõ, ze nei 
hang mes ter szakirányokkal)

290. hang mû vész
291. Ko dály-ze ne pe da gó gia4 60
292. ze ne mû vé sze ti me ne dzser4 60
293. tánc-

mû vé szet3

tánc mû vész (klasszi kus ba lett,
nép tánc, mo dern tánc, kor társ tánc,
szín há zi tánc szak irá nyok kal)

klasszi kus ba lett mû vész 120
294. nép tánc mû vész4

295. mo dern tánc mû vész
296. kor társ tánc mû vész
297. szín há zi tánc mû vész
298. ko re og rá fus ko re og rá fus4 120
299. tánc el mé let4

300. tánc mû vé sze ti me ne dzser4 60
301. mul ti mé dia mé dia de sign mé dia de sign 120
302. mé dia lát vány ter ve zõ mû vész
303. mul ti mé dia prog ram szer kesz tõ mul ti mé dia prog ram szer kesz tõ,

prog ram ren de zõ mûvész
120

304. mé dia me ne dzser4 60

1 A mes ter kép zé si sza kok ról  szóló mel lék let nem tar tal maz za a ta ná ri mes ter sza ko kat.
– A cik lu sok ra bon tott, osz tott kép zés alap kép zé si szak ja i ra épü lõ en vá laszt ha tó ta ná ri mes ter sza kon sze rez he tõ szak kép zett sé ge ket a 3. sz. mel lék let tar tal -
maz za a Nem ze ti Alap tan terv sze rin ti mû velt ség te rü le ti és köz is me re ti, szak mai, il let ve mû vé sze ti ta ná ri szak kép zett sé gi bon tás ban. Az egyes kép zé si te rü le -
te ken, il let ve kép zé si ágak ban az alap kép zé si sza kon, il let ve an nak szak irá nya in sze rez he tõ szak kép zett sé gek sze rint dif fe ren ci á lód nak a ta ná ri szak kép zett sé -
gek.
– Ta ná ri szak kép zett ség – a ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint – sze rez he tõ mes ter fo ko zat és szak kép zett ség birtokában vagy a mûvészeti területen
a mesterfokozat és nem tanári szakképzettség megszerzésére irányuló tanulmányokkal párhuzamosan is.

2 A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény al kal ma zá sa szem pont já ból – kül sõ szak mai
gya kor ló he lyen, in téz mény ben, vagy er re al kal mas szer ve zet nél tel je sí ten dõ, a szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott, leg alább 6 hé tig
tar tó szak mai gya kor la tot elõ író kép zé sek közül – gyakorlatigényesnek minõsülõ osztatlan mesterképzési szak.

3 A szak kép zés, il let ve a mû vé sze ti szak kép zés te rü le tén sze rez he tõ ta ná ri szak kép zett sé gek meg je lö lé se a mes ter kép zé si sza kon szer zett szak kép zett ség -
nek meg fe le lõ en: mér nök ta nár, ag rár mér nök-ta nár, egész ség ügyi-ta nár, köz gaz dász ta nár, ipar mû vész ta nár, kép zõ mû vész ta nár, ze ne mû vész ta nár,
táncmûvésztanár, színházmûvészeti tanár, filmmûvészeti tanár.

 4 A mes ter szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i rõl  szóló mi nisz te ri ren de let ha tá roz za meg azo kat a to váb bi alap kép zé si sza ko kat, amely re még az adott
mes ter szak a tel jes alap kép zé si szak beszámításával épül.

”
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4. mel lék let a 39/2011. (III. 22.) Korm. ren de let hez
„2/A. szá mú mel lék let a 289/2005. (XII. 22.) Korm. ren de let hez

Ma gyar és kül föl di in téz mé nyek kö zös kép zé sei

a) Képzési szint b) Képzési terület c) Képzési ág d) Szak elnevezése magyarul és angolul
e) Szakhoz rendelt

kreditek száma

1. 1. mesterképzés társadalom-
tudomány

– szociális munka és szociális gazdaság
(Social Work and Social Economics)

120

”

5. mel lék let a 39/2011. (III. 22.) Korm. ren de let hez
„6. szá mú mel lék let a 79/2006. (IV. 5.) Korm. ren de let hez

A fel sõ fo kú szak kép zés nek a szak kép zés in dí tá sa szem pont já ból meg fe le lõ kép zé si területek, szakok

Szakképesítés Képzési terület, szak

55 140 01 0000 kép zé si szak asszisz tens pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do má nyok

55 146 01 0000 gya kor la ti ok ta tó pe da gó gus kép zés

55 213 01 0010 55 01 ide gen nyel vi kom mu ni ká tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do má nyok

55 213 01 0010 55 02 in téz mé nyi kom mu ni ká tor böl csé szet tu do má nyok,
tár sa da lom tu do má nyok

55 213 01 0010 55 03 saj tó tech ni kus böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

55 213 01 0010 55 04 sport kom mu ni ká tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

55 213 02 0010 55 01 mé dia mo de rá tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány,
mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés

55 213 02 0010 55 01 szín há zi mo de rá tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány,
mû vé szet

55 341 01 0010 55 01 au di o vi zu á lis szak asszisz tens tár sa da lom tu do mány,
mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
mû sza ki,
in for ma ti ka

55 341 01 0010 55 02 mé di a tech no ló gus asszisz tens tár sa da lom tu do mány,
mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
mû sza ki,
in for ma ti ka

55 341 01 0010 55 02 te le ví zió mû sor-gyár tó asszisz tens tár sa da lom tu do mány,
mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
mû sza ki

55 343 01 0010 55 01 ban ki szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

55 343 01 0010 55 02 ér ték pa pír pi a ci szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

55 343 01 0010 55 03 gaz dál ko dá si me ne dzser asszisz tens gaz da ság tu do má nyok

55 343 01 0010 55 04 pénz ügyi szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

55 343 01 0010 55 05 pro jekt me ne dzser-asszisz tens gaz da ság tu do má nyok

55 343 01 0010 55 06 szám vi te li szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

55 344 01 0010 55 01 adó igaz ga tá si szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

55 344 01 0010 55 02 költ ség ve tés-gaz dál ko dá si szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

55 345 01 0010 55 01 Eu ró pai Uni ós üz le ti szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok,
tár sa da lom tu do má nyok

55 345 01 0010 55 02 ke res ke del mi szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

55 345 01 0010 55 03 kis- és kö zép vál lal ko zá si me ne dzser gaz da ság tu do má nyok
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Szakképesítés Képzési terület, szak

55 345 01 0010 55 04 kül gaz da sá gi üz let kö tõ gaz da ság tu do má nyok

55 345 01 0010 55 05 nem zet kö zi szál lít má nyo zá si és lo gisz ti kai szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

55 345 01 0010 55 06 rek lám szer ve zõ szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

55 345 01 0010 55 07 üz le ti szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

55 345 02 0010 55 01 lo gisz ti kai mû sza ki me ne dzser asszisz tens gaz da ság tu do má nyok
mû sza ki

55 345 02 0010 55 02 ter mék ter ve zõ mû sza ki me ne dzser asszisz tens mû sza ki

55 345 03 0000 kö zös sé gi-ci vil szer ve zõ tár sa da lom tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok

55 346 01 0000 jo gi asszisz tens jo gi- és igaz ga tá si

55 346 02 0010 55 01 gaz da sá gi ide gen nyel vû me ne dzser böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok

55 346 02 0010 55 02 tit kár ság ve ze tõ gaz da ság tu do má nyok,
böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

55 346 03 0000 ren dé sze ti asszisz tens ren dé sze ti igaz ga tá si alap szak

55 481 01 0000 ál ta lá nos rend szer gaz da in for ma ti ka,
mû sza ki

55 481 02 0000 in for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ in for ma ti ka,
gaz da ság tu do má nyok

55 481 03 0000 te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens in for ma ti ka,
mû sza ki

55 481 04 0000 Web-prog ra mo zó in for ma ti ka,
mû sza ki

55 524 01 0000 far ma ko ló gus szak asszisz tens ter mé szet tu do má nyok

55 524 02 0010 55 01 fe lü let vé del mi tech no ló gus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

55 524 02 0010 55 02 vegy ipa ri mé rés tech no ló gus mû sza ki,
ter mé szet tu do mány

55 621 02 0010 55 01 ba rom fi te nyész tõ és ba rom fi ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus ag rár

55 621 02 0010 55 02 gyógy nö vény- és fû szer nö vény ter mesz tõ és -fel dol go zó ag rár,
ter mé szet tu do má nyok

55 621 02 0010 55 03 hul la dék gaz dál ko dá si tech no ló gus ag rár,
mû sza ki

55 621 02 0010 55 04 me zõ gaz da sá gi la bo ra tó ri u mi szak asszisz tens ag rár,
mû sza ki

55 621 02 0010 55 05 nö vény ter mesz tõ és nö vény vé dõ tech no ló gus ag rár

55 621 02 0010 55 06 öko ló gi ai gaz dál ko dó ag rár

55 621 02 0010 55 07 ser tés te nyész tõ és ser tés ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus ag rár

55 621 02 0010 55 08 vad gaz dál ko dá si tech no ló gus ag rár

55 621 03 0000 ál lat or vo si asszisz tens ag rár kép zé si te rü let

55 621 04 0000 mé hé sze ti tech no ló gus ag rár

55 621 001 0010 55 01 ag rár ke res ke del mi me ne dzser-asszisz tens ag rár,
gaz da ság tu do má nyok

55 621 01 0010 55 02 bor tech no ló gus ag rár

55 621 01 0010 55 03 élel mi szer ipa ri me ne dzser ag rár,
gaz da ság tu do má nyok

55 621 01 0010 55 04 mé nes gaz da ag rár

55 621 01 0010 55 05 me zõ gaz da sá gi me ne dzser-asszisz tens ag rár,
gaz da ság tu do má nyok

55 621 01 0010 55 06 me zõ gaz da sá gi mû sza ki me ne dzser-asszisz tens ag rár,
mû sza ki

55 621 01 0010 55 07 szõ lész, bo rász szak tech ni kus ag rár

55 623 01 0000 er dõ gaz da ag rár

55 725 01 0010 55 01 ké pi di ag nosz ti kai és in ter ven ci ós asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

55 725 01 0010 55 02 or vos di ag nosz ti kai la bo ra tó ri u mi tech no ló gus or vos- és egész ség tu do má nyok

55 761 01 0000 cse cse mõ- és gyer mek ne ve lõ-gon do zó pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do má nyok
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Szakképesítés Képzési terület, szak

55 762 01 0000 if jú ság se gí tõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

55 810 01 0010 55 01 ener ge ti kai mér nök asszisz tens mû sza ki,
gaz da ság tu do má nyok

55 810 01 0010 55 02 épí tett kör nye zet mér nök-asszisz tens mû sza ki

55 810 01 0010 55 03 fa ipa ri ter mék ter ve zõ mû sza ki

55 810 01 0010 55 04 fa ipa ri ter me lés szer ve zõ mû sza ki

55 810 01 0010 55 05 gép ipa ri mér nök asszisz tens mû sza ki

55 810 01 0010 55 06 há ló za ti in for ma ti kus mû sza ki,
in for ma ti ka

55 810 01 0010 55 07 fém tech no ló gia mér nök asszisz tens mû sza ki

55 810 01 0010 55 08 könnyû ipa ri mér nök asszisz tens mû sza ki

55 810 01 0010 55 09 me chat ro ni kai mér nök asszisz tens mû sza ki

55 810 01 0010 55 10 mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens mû sza ki,
in for ma ti ka

55 810 01 0010 55 11 ve gyész mér nök asszisz tens mû sza ki,
ter mé szet tu do mány

55 810 01 0010 55 12 vegy ipa ri gé pész mér nök-asszisz tens mû sza ki,
ter mé szet tu do mány

55 810 01 0010 55 13 vil la mos mér nök-asszisz tens mû sza ki

55 810 01 0010 55 14 te rü let fej lesz té si szak asszisz tens mû sza ki

55 810 01 0010 55 15 mun ka vé del mi mér nök asszisz tens mû sza ki

55 812 01 0010 55 01 ide gen for gal mi szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

55 812 01 0010 55 02 ven dég lá tó szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

”

6. mel lék let a 39/2011. (III. 22.) Korm. ren de let hez

„10. szá mú mel lék let a 79/2006. (IV. 5.) Korm. ren de let hez

1. Az V/C a fel sõ fo kú szak kép zés után szak irá nyú to vább ta nu lás ese tén alap kép zés ben sze rez he tõ oklevél cím:

„Sor szám:

In téz mé nyi azo no sí tó:

OKLEVÉL

Ezt az ok le ve let ... szá má ra ál lí tot tuk ki, aki ... év ... hó ... nap ján ... or szág ... te le pü lé sén ... né ven szü le tett, és a(z) ...
ne vû ... in téz mé nyi azo no sí tó ja in téz mény ben (in téz mény fel ügye le té vel) foly ta tott ... fél év idõ tar ta mú ta nul má nyai vé -
gén meg szer zett ... szak ké pe sí tést iga zo ló bi zo nyít vány bir to ká ban, a bi zo nyít vány ál tal ta nú sí tott is me re tek bõl
30–60 kre dit be szá mí tá sá val a(z) ... ne vû fel sõ ok ta tá si in téz mény ... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.
A szak képzési ideje ... félév..

A zá ró vizs ga-bi zott ság ... év ... hó ... nap ján kelt ha tá ro za ta alap ján ne ve zett alap fo ko za tot és ... szak kép zett sé get szer -
zett, ok le ve lé nek minõsítése ...

kel te zés, bé lyeg zõ le nyo mat, alá írá sok, zá ra dék”

2. A VI. Az ok le ve lek ben hasz nál ha tó zá ra dé kok cím az aláb bi ak sze rint módosul:

2.1. A „Jog elõd fel sõ ok ta tá si in téz mény meg je le ní té sé re:” szö veg rész alatt „Az ok le vél tu laj do no sa ta nul má nya it a ki -
ál lí tó in téz mény jog elõd jé ben, a ... ne vû fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly tat ta kezd te meg. A jog utód lás ra ... év ... hó ...
nap ján ke rült sor. kel te zés, bé lyeg zõ le nyo mat, alá írás” szö veg rész he lyé be „Az ok le vél tu laj do no sa ta nul má nya it a ki ál -
lí tó in téz mény jog elõd jé ben, a ... ne vû fel sõ ok ta tá si in téz mény ben kezd te meg. A jog utód lás ra ... év ... hó ... napján került 
sor. keltezés, bélyegzõlenyomat, aláírás” szöveg lép.

2.2. Az „Ide gen nyel ven fo lyó kép zés ese té ben:” szö veg rész alatt „a kép zést és a zá ró vizs gát az ok le vél tu laj do no sa … 
nyel ven tel je sí tet te.” szö veg rész he lyé be „a kép zést és a zá ró vizs gát az ok le vél tu laj do no sa … nyel ven tel je sí tet te. kel te -
zés, bélyegzõlenyomat, aláírás” szöveg lép.”

958 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 10. szám



7. mel lék let a 39/2011. (III. 22.) Korm. ren de let hez
„Mel lék let az 50/2008. (III. 14.) Korm. ren de let hez

Kép zé si és tu do má nyos cé lú nor ma tí vák (E Ft/fõ/év)

Megnevezés Képzési normatívák
Tudományos

normatívákSzakok, képzési területek Doktori
Mester képzés

(MA, MSc)

Alapképzés

(BA, BSc)
Osztatlan Egyetemi Fõiskolai

or vos, fog or vos, ál lat or vos 720 720

gyógy sze rész 679 679

épí tész, épí tõ mû vész 449 449

jo gász 299 299

mes ter ta nár 683

mû vé sze ti, mû vé szet köz ve tí tõ 1040 518 679 679 518

egész ség ügyi 683 518 679 518

re pü lõ mér nö ki 518 518

ag rár, mû sza ki, ter mé szet-

tu do má nyi, in for ma ti ka, sport tu do má nyi,
nem ze ti sé gi, szo ci á lis, pszi cho ló gia

683 345 449 449 345

gyógy pe da gó gus, kon duk tor 683 518 518 518

gaz da sá gi, jo gi-igaz ga tá si, böl csész, tár sa -
da lom tu do má nyi

455 230 230 210

ta ní tó-óvó 230 210

hit éle ti 455 230 323 230 210

tel jes mun ka idõs ok ta tók 1300 (+100)*

szá mí tott ku ta tók 1300 (+100)*

mi nõ sí tett tel jes mun ka idõs ok ta tók 1700 (+100)*

fo ko za tot szer zet tek 1300 (+100)*

oda ítélt fo ko za tok 600

ál la mi lag tá mo ga tott dok to ran du szok

társ.tud. böl csész, mû vé sze ti 650 500 (+50)*

term.tud., mû sza ki, mû vé sze ti DLA 975 900 (+90)*

fo gya té kos ság gal élõ hall ga tók után já ró
ki egé szí tõ tá mo ga tás nor ma tí vá ja

120

* A nor ma tí va ele mek a 2010. évi összeg hez ké pest nö ve ked tek a zá ró jel ben fel tün te tett összeggel.”
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A Kor mány 52/2011. (III. 31.) Korm. ren de le te
a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány ál tal

fo lyó sí tott el lá tá sok ról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés g) pont já ban meg ha tá ro zott feladatköré -
ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság Mû vé sze ti Alap já nak meg -
szün te té sé rõl és a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Ala pít vány lé -
te sí té sé rõl  szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. ren de let (a to -
váb bi ak ban: R.) sze rin ti és az e ren de let alap ján meg ál la pí -
tott, il let ve fo lyó sí tott el lá tá so kat (a to váb bi ak ban együtt:
nyug díj se gély) 2011. má jus 1-jé tõl a Nyug díj fo lyó sí tó
Igaz ga tó ság fo lyó sít ja.

(2) Ha e ren de let más ként nem ren del ke zik, 2011. má jus 
1-jé tõl a nyug díj se gé lyek fo lyó sí tá sá ra és – a 2.  § (5) be -
kez dé se és a 3.  § sze rin ti ese tek ben – meg ál la pí tá sá ra a tár -
sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ra irány adó sza bá lyo kat
kell meg fe le lõ en al kal maz ni.

(3) A nyug díj se gé lye ket a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el -
lá tá sok eme lé sé nek meg fe le lõ mér ték ben kell meg emel ni.

(4) A rok kant sá gi nyug díj se gélyt a 62. élet év be töl té sét
kö ve tõ en öreg sé gi nyug díj se gély ként kell fo lyó sí ta ni.

(5) A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény (a to váb bi ak ban: Tny.) sze rin ti
ki vé te les nyug el lá tás-eme lés és egy sze ri se gély en ge dé -
lye zé se szem pont já ból a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság ál -
tal fo lyó sí tott nyug díj se gé lyek tár sa da lom biz to sí tá si
nyug el lá tás nak mi nõ sül nek.

(6) A Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság ál tal fo lyó sí tott
nyug díj se gé lyek fe de ze tét – ide ért ve az (5) be kez dés sze -
rint en ge dé lye zett ki vé te les nyug el lá tás-eme lés és egy sze -
ri se gély fe de ze tét is – a köz pon ti költ ség ve tés a Nyug díj -
biz to sí tá si Alap nak meg té rí ti.

2.  §

(1) A Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány (a to váb -
bi ak ban: Köz ala pít vány) az R. 2011. áp ri lis 30-án ha tá lyos 
mel lék le té ben fog lal tak sze rint

a) a meg szû né sé ig el bí rál ja a 2011. áp ri lis 30-áig be -
nyúj tott ké rel me ket,

b) 2011. áp ri lis 30-áig er re irá nyu ló ké re lem hi á nyá ban
is meg ál la pít ja a sa ját jo gú nyug díj se gélyt azok nak, akik
ezt nem kér ték, de 62. élet évük vagy meg rok ka ná suk ese -
tén er re jo got sze rez nek, ide ért ve az R. 2011. áp ri lis 30-án
ha tá lyos mel lék le te sze rin ti Ala pí tó Ok irat 4. szá mú mel -
lék let A. al cím 4.a) pont ja sze rin ti sze mé lye ket is.

(2) A Köz ala pít vány az R. 2011. áp ri lis 30-án ha tá lyos
mel lék le te sze rin ti Ala pí tó Ok irat 4. szá mú mel lék let
A. al cím 4.a) pont ja alap ján a sa ját jo gú nyug díj se gélyt

a 2011. évi mél tá nyos sá gi ke ret re te kin tet nél kül ál la pít ja
meg. A Köz ala pít vány az R. 2011. áp ri lis 30-án ha tá lyos
mel lék le te sze rin ti Ala pí tó Ok irat 4. szá mú mel lék let
A. al cím 4.a) pont já ban nem em lí tett sa ját jo gú nyug díj se -
gé lyek meg ál la pí tá sa és a nyug díj se gé lyek eme lé se so rán
mél tá nyos sá got a nyug díj se gé lyek 2011. ja nu ár–áp ri lis
ha vi fe de ze té re nyúj tott köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás
alap ján szá mí tott mél tá nyos sá gi ke ret ter hé re gya ko rol hat.

(3) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti össze get a jo go -
sult

a) 62. élet évé nek be töl té sé tõl, vagy
b) – a 62. élet év be töl té sét meg elõ zõ en, de leg ké sõbb

2011. jú ni us 30-áig el szen ve dett – leg alább 50 szá za lé kos
mér té kû egész ség ká ro so dá sá nak meg ál la pí tá sá tól,

kell – a 2011. de cem ber 31-ét kö ve tõ nyug díj eme lé sek
mér té ké nek meg fe le lõ en emelt összeg ben – fo lyó sí ta ni,
a Tny. 64.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak figyelembevéte -
lével.

(4) A (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben a sa ját jo gú
nyug díj se gély fo lyó sí tá sá ról a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó -
ság ha tá ro zat meg ho za ta la nél kül, hi va tal ból in téz ke dik.

(5) A (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben a sa ját jo gú
nyug díj se gély fo lyó sí tá sá ról a jo go sult nyug díj ügye i ben
ha tás kör rel és il le té kes ség gel ren del ke zõ nyug díj-meg ál -
la pí tó szerv ké re lem re dönt. Az egész ség ká ro so dás mér té -
ké rõl a re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szerv szak ha tó sá gi ál lás -
fog la lást ad ki.

(6) Ha a sa ját jo gú nyug díj se gély össze gét ar ra te kin tet -
tel ál la pí tot ták meg, hogy a jo go sult sa ját jo gú tár sa da lom -
biz to sí tá si nyug el lá tás ra nem szer zett jo go sult sá got, de
szá má ra 2011. áp ri lis 30-át kö ve tõ en sa ját jo gú tár sa da -
lom biz to sí tá si nyug el lá tást ál la pí ta nak meg, – a (7) be kez -
dés ben fog lalt ese tek ki vé te lé vel – a sa ját jo gú tár sa da lom -
biz to sí tá si nyug el lá tás el sõ fo lyó sí tá si hó nap já nak el sõ
nap já tól kez dõ dõ en a sa ját jo gú nyug díj se gély össze gét

a) 20 szá za lék kal kell csök ken te ni, ha a sa ját jo gú tár sa -
da lom biz to sí tá si nyug el lá tás össze ge a meg ál la pí tás kor
nem éri el az öreg sé gi tel jes nyug díj jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott leg ki sebb össze gé nek két és fél sze re sét,

b) 40 szá za lék kal kell csök ken te ni, ha a sa ját jo gú tár sa -
da lom biz to sí tá si nyug el lá tás össze ge a meg ál la pí tás kor el -
éri az öreg sé gi tel jes nyug díj jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
leg ki sebb össze gé nek két és fél sze re sét.

(7) Rok kant sá gi nyug díj se gély ese tén, va la mint ha a sa -
ját jo gú nyug díj se gélyt az R. 2011. áp ri lis 30-án ha tá lyos
mel lék le te sze rin ti Ala pí tó Ok irat 4. szá mú mel lék let
A. al cím 4.a) pont ja alap ján ál la pí tot ták meg, a nyug díj se -
gély 2011. áp ri lis 30-át kö ve tõ fo lyó sí tá sá nak fel té te le,
hogy sa ját jo gú tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tást a jo go -
sult ré szé re nem ál la pí tot tak meg. Ha a jo go sult ré szé re
a nyug díj se gély fo lyó sí tá sá nak meg kez dé sét kö ve tõ en ál -
la pí ta nak meg sa ját jo gú tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá -
tást, a nyug díj se gély re  való jo go sult ság a sa ját jo gú tár sa -
da lom biz to sí tá si nyug el lá tás el sõ fo lyó sí tá si hó nap já nak
el sõ nap já tól, de leg ko ráb ban 2011. má jus 1-jé tõl meg szû -
nik. A rok kant sá gi nyug díj se gély re  való jo go sult ság bal -
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ese ti rok kant sá gi nyug díj meg ál la pí tá sa ese tén csak ak kor
szû nik meg, ha a bal ese ti rok kant sá gi nyug díj meg ál la pí tá -
sá ra 2011. áp ri lis 30-át kö ve tõ idõ pont tól ke rül sor.
A nyug díj se gély re  való jo go sult ság meg szû né sét a Nyugdíj -
folyó sí tó Igaz ga tó ság ha tá ro zat tal ál la pít ja meg.

3.  §

(1) A sa ját jo gú nyug díj se gély ben ré sze sü lõ vagy olyan
sze mély ha lá la ese tén, aki nek a 2.  § (1) be kez dé se alap ján
nyug díj se gélyt ál la pí tot tak meg (a to váb bi ak ban együtt:
el hunyt jog szer zõ), a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság
a (2)–(4) be kez dés sze rin ti eset ben ké re lem re öz ve gyi,
szü lõi, il let ve ár va sá gi el lá tást ál la pít meg, ha a hoz zá tar -
to zó a nyug díj se gély irán ti ké rel mét 2011. áp ri lis 30-át kö -
ve tõ en nyúj tot ta be.

(2) Öz ve gyi el lá tás ra az el hunyt jog szer zõ öz ve gye jo -
go sult, ha az el hunyt ha lá la kor a rá irány adó nyug díj kor ha -
tárt be töl töt te. Az öz ve gyi el lá tás össze ge, ha az öz vegy
nyug díj se gély ben vagy sa ját jo gú tár sa da lom biz to sí tá si
nyug díj ban

a) ré sze sül, és azok együt tes össze ge a meg ál la pí tás kor
el éri az öreg sé gi tel jes nyug díj jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott leg ki sebb össze gé nek há rom szo ro sát, az el hunyt jog -
szer zõ nyug díj se gé lyé nek 25 szá za lé ka,

b) nem ré sze sül, vagy ré sze sül ugyan, de azok együt tes
össze ge a meg ál la pí tás kor nem éri el az öreg sé gi tel jes
nyug díj jog sza bály ban meg ha tá ro zott leg ki sebb össze gé -
nek há rom szo ro sát, az el hunyt jog szer zõ nyugdíjsegé -
lyének 50 szá za lé ka.

(3) Az el hunyt jog szer zõ szü lõ je szü lõi el lá tás ra jo go -
sult, amely nek össze ge az el hunyt jog szer zõ nyug díj se gé -
lyé nek 25 szá za lé ka.

(4) Az el hunyt jog szer zõ gyer me ke ár va sá gi el lá tás ra
jo go sult. Az ár va sá gi el lá tás az ár va 16. élet évé nek be töl -
té sé ig jár. Ha az ár va ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán
ta nul, az ár va sá gi el lá tás a ta nul má nyok idõ tar ta má ra, de
leg fel jebb a 25. élet év be töl té sé ig jár. Az ár va sá gi el lá tás
össze ge az el hunyt jog szer zõ nyug díj se gé lyé nek 25 szá za -
lé ka.

4.  §

(1) A Köz ala pít vány az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve -
tõ há rom na pon be lül meg kül di a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga -
tó ság nak az e ren de let ha tály ba lé pé sé ig meg ho zott, nyug -
díj se gé lye ket meg ál la pí tó ha tá ro za to kat – a már meg szûnt
nyug díj se gé lyek rõl  szóló ha tá ro za tok ki vé te lé vel –, va la -
mint elekt ro ni kus adat hor do zón át ad ja

a) a nyug díj se gély ben ré sze sü lõ sze mé lyek ter mé sze tes
sze mély azo no sí tó ada ta it, la kó he lyét, tar tóz ko dá si he lyét
és Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Je lét,

b) a nyug díj se gé lyek össze gé re és tí pu sá ra vo nat ko zó
ada to kat, a ha tá ro zott idõ re já ró el lá tás le já ra tá nak vár ha tó

idõ pont ját, to váb bá ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán
ta nu ló ár va ese tén az ok ta tá si in téz mény ne vét és cí mét,
va la mint

c) a fo lyó sí tá si cí met vagy an nak a pénz for gal mi szol -
gál ta tó nak a ne vét és a fi ze té si szám la szá mát, amely re
a nyug díj se gélyt fo lyó sít ják.

(2) A Köz ala pít vány az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve -
tõ en meg ho zott, nyug díj se gélyt meg ál la pí tó ha tá ro za ta -
it – a meg ál la pí tást kö ve tõ há rom na pon be lül – meg kül di
a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság nak. A ha tá ro zat nak tar tal -
maz nia kell az (1) be kez dés a)–c) pont ja sze rin ti ada to kat.

5.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) A 6.  § 2011. má jus 1-jén lép ha tály ba.

6.  §

Ha tá lyát vesz ti az R.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök

A köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter 
11/2011. (III. 28.) KIM ren de le te

a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
Nem ze ti sé gi Ta nul má nyi Ösz tön díj ár ól

A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi
LXXVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Nek. tv.) 60/P.  §-ában
fog lal tak vég re haj tá sá ra, a 64.  § (6) be kez dés ben fog lalt
fel ha tal ma zás alap ján, az egyes mi nisz te rek, va la mint
a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let
12.  §-ának i) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter Nem ze ti -
sé gi Ta nul má nyi Ösz tön dí já nak (a to váb bi ak ban: ösz tön -
díj) cél ja, hogy – a ma gyar or szá gi nem ze ti és et ni kai ki -
sebb sé gek kel kap cso la tos ál la mi fel ada tok el lá tá sa ke re té -
ben – fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény ben tör té nõ to vább ta -
nu lá suk elõ se gí té se ér de ké ben tá mo ga tás ban ré sze sít se
az anya nyel vû és két nyel vû ki sebb sé gi prog ram sze rint
mû kö dõ kö zép fo kú is ko lák aján lá sa alap ján a Nek. tv. ál tal 
fel so rolt va la mely nem ze ti vagy et ni kai ki sebb ség hez tar -
to zó, ki emel ke dõ ké pes sé gû tanulókat.

10. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 961



(2) A köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter (a to váb bi -
ak ban: mi nisz ter) ál tal nyúj tott ösz tön díj for rá sa a Ma gyar
Köz tár sa ság éves költ ség ve té sé rõl  szóló tör vény Köz igaz -
ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um fe je ze té ben meg ha tá -
ro zott ki sebb sé gi cé lú elõ irány zat.

(3) Az ösz tön díj mér té ke ta nul ón ként, ha von ta hat van -
ezer fo rint, mely összeg a meg ál la pí tá sát kö ve tõ szep tem -
ber 1. nap ját kö ve tõ két ta ní tá si év ben ke rül fo lyó sí tás ra.

2.  §

(1) Az ösz tön díj ra vo nat ko zó pá lyá za ti fel hí vást a mi -
nisz ter – min den év áp ri lis 15. nap já ig – köz zé te szi a Kor -
mány hon lap ján.

(2) A fel hí vás tar tal maz za a pá lyá za ton rész vé tel re jo -
go sult nem ze ti sé gi két nyel vû kö zép fo kú ok ta tá si in téz mé -
nyek fel so ro lá sát, az ösz tön díj meg ál la pí tá sá nak és fo lyó -
sí tá sá nak je len ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te le it, a pá -
lyá zat kö te le zõ tar tal mát, a be nyúj tás, to váb bá a szer zõ -
dés kö tés ha tár ide jét. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
má jus 15. napja.

(3) A pá lyá za ton ki zá ró lag a fel hí vás ban fel so rolt nem -
ze ti sé gi két nyel vû kö zép fo kú ok ta tá si in téz mé nyek (a to -
váb bi ak ban: kö zép is ko la) ve het nek részt, a kö zép is ko la
ál tal ki vá lasz tott (aján lott) leg alább két, az utol só két év fo -
lya mot meg elõ zõ év fo lya mot vég zõ ta nu ló val együt te sen
elõ ter jesz tett pá lyá zat tal.

(4) A pá lyá za ton az a ma gyar ál lam pol gár ta nu ló ve het
részt, aki

a) nyi lat ko za ta sze rint va la mely nem ze ti vagy et ni kai
ki sebb ség hez tar to zik,

b) ta nul má nyi ered mé nye a pá lyá zat be nyúj tá sát meg -
elõ zõ tan év vé gén az e ren de let Mel lék le te sze rint szá mí -
tott 4.00 át lag ered ményt el éri,

c) más for rás ból azo nos idõ szak ra néz ve ta nul má nyi
ösz tön díj ban nem ré sze sül, to váb bá

d) aki tör vé nyes kép vi se lõ jé vel egye tem ben a pá lyá zat
be nyúj tá sá val egy ide jû leg írás ban hoz zá já rul sze mé lyes
ada ta i nak e ren de let sze rin ti ke ze lé sé hez.

(5) A be nyúj tott pá lyá za ti anyag a ha tár idõt kö ve tõ
nyolc na pos hi ány pót lá si ha tár idõn be lül ki egé szít he tõ,
mó do sít ha tó. A hi ány pót lás ra nyit va ál ló ha tár idõ jog -
vesztõ.

(6) Az ösz tön díj ban az ré sze sül het, aki
a) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott do ku men tu -

mo kat hi ány ta la nul és ha tár idõn be lül csa tol ta és
b) az e ren de let ben és a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro -

zott fel té te lek nek meg fe lel.
(7) Az ösz tön díj oda íté lé se kor elõny ben ré sze sül az a ta -

nu ló, aki nek a ta nít ta tá sa – a kö zép is ko la e ren de let Mel -
lék le te sze rin ti nyi lat ko za ta alap ján – az el tar tó já ra a töb bi
pá lyá zó hoz vi szo nyít va na gyobb ter het ró.

(8) Az ösz tön díj idõ tar ta ma a ta nu lói jog vi szony alatt
tett ren des érett sé gi vizs gát meg elõ zõ két tan év,
a 2011/12-es tan év tõl kez dõ dõ en.

(9) Ösz tön díj ban kö zép is ko lán ként, ezen be lül év fo lya -
mon ként 1 ta nu ló ré sze sül het.

3.  §

(1) A be nyúj tott pá lyá za tok alap ján a mi nisz ter dönt
az ösz tön díj oda íté lé sé rõl, a pá lyá za tot el nyert ösz tön dí ja -
sok név so rát a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri -
um (a to váb bi ak ban: KIM) hon lap ján köz zé te szi.

(2) A pá lyá za to kat a KIM-hez kell be nyúj ta ni az e ren -
de let Mel lék le te sze rin ti, egy pél dány ban ki töl tött pa pír -
ala pú for ma nyom tat vá nyon, a kö vet ke zõ mel lék le tek kel:

a) a ta nu ló ön élet raj za, mely nek ré sze a ta nu ló rész le tes
(ma xi mum 3 gé pelt ol dal) to vább ta nu lá si ter ve;

b) a kö zép is ko lá val fenn ál ló ta nu lói jog vi szony ról  szóló 
iga zo lás;

c) a kö zép is ko la szán dék nyi lat ko za ta ar ról, hogy szer -
zõ dés ben vál lal ja az ösz tön díj fo lyó sí tá sá ban tör té nõ
együtt mû kö dést;

d) a kö zép is ko lá nak a 2.  § (4) be kez dés c) pont ja sze rin ti 
aján lá sa és

e) a 2.  § (4) be kez dés d) pont ja sze rin ti nem le ges nyi lat -
ko zat.

(3) Kor lá to zot tan cse lek võ ké pes ta nu ló ese té ben a pá -
lyá zat ér vé nyes sé gé nek fel té te le a ta nu ló tör vé nyes kép vi -
se lõ jé nek (kép vi se lõ i nek) írás be li hoz zá já ru lá sa a ta nu ló -
nak az ösz tön díj ban  való rész vé te lé hez, to váb bá a 2.  §
(4) be kez dés d) pont ja sze rin ti nem le ges tar tal mú nyi lat ko -
zat té tel.

4.  §

(1) Az ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak fel té te le, hogy a pá lyá -
za tot el nyert ta nu ló, a kö zép is ko la és a KIM kö zött az ösz -
tön díj fo lyó sí tá sá nak e ren de let sze rin ti fel té te le it rög zí tõ
szer zõ dés lét re jöj jön.

(2) Az ösz tön dí jast a jo go su lat la nul fel vett össze get il le -
tõ en az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé re vo nat ko zó sza -
bá lyok sze rint vissza fi ze té si kö te le zett ség ter he li.

(3) Az ösz tön dí jas és a kö zép is ko la az ösz tön díj meg ál -
la pí tá sát kö ve tõ el sõ tan év vé gén, va la mint az ösz tön díj tá -
mo ga tás sal érin tett má so dik tan év be fe je zé sé vel egy ide jû -
leg rész le tes – min den, az ösz tön dí jas jog vi szonnyal
össze füg gõ ese mény rõl, kö rül mény rõl – kö zös (idõ ará -
nyos) be szá mo lót ké szít és nyújt be a mi nisz ter nek a 3.  §
(2) be kez dés a) pont ja sze rin ti rész le tes to vább ta nu lá si
terv ben fog lal tak tel je sí té sé rõl. A be szá mo ló ré sze a tel je -
sí tés do ku men tá lá sa (igazolása).

(4) Az ösz tön dí jas jog vi szony meg szû nik, amennyi ben
az ösz tön dí jas

a) a pá lyá zat be nyúj tá sa kor szük sé ges és fenn ál ló fel té -
te lek nek már nem fe lel meg, il let ve ezek a fel té te lek már
nem áll nak fenn,
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b) nem tel je sí ti a szer zõ dés ben vál lalt bár mely kö te le -
zett sé gét, vagy

c) az ösz tön díj ról le mond.
(5) Az ösz tön dí jas jog vi szony meg szû nik ab ban az eset -

ben is, ha az ösz tön dí jas ta nul má nyi át la ga a ta nu lói jog vi -
szony alatt tett ren des érett sé gi vizs gát köz vet le nül meg -
elõ zõ 2 év fo lyam bár me lyi ké nek vé gén a 4.00 át la got nem
éri el, il le tõ leg az ösz tön díj jal érin tett idõ szak fél éves át -
lag ered mé nye a 3,5 át lag alá csök ken, vagy olyan ma ga tar -
tást ta nú sí tott, amely az ösz tön dí jas jog vi szony hoz mél -
tatlan.

(6) A meg üre se dett ösz tön dí jas hely re pá lyá zat nem ír -
ha tó ki.

5.  §

(1) Az e ren de let sze rint pá lyá zó ta nu ló ról nyil ván tar tott 
ada tok te kin te té ben a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény 2. szá mú mel lék le té nek „A köz ok ta tá si
in téz mé nyek ben nyil ván tar tott és ke zelt sze mé lyes és kü -
lön le ges ada tok” cím, „A gyer mek ta nu ló ada tai” al cím
1–3. pont já ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(2) Az e ren de let sze rin ti sze mé lyes ada to kat a KIM
az ösz tön díj tá mo ga tás meg ál la pí tá sa, a tá mo ga tá si szer zõ -
dés meg kö té se, a fel hasz ná lás el len õr zé se so rán, az ez zel
össze füg gõ el szá mo lás el fo ga dá sá tól, vagy a szer zõ dé ses
jog vi szony egyéb mó don tör té nõ meg szû né sé tõl szá mí tott
3 évig ke ze li.

(3) Az e ren de let sze rin ti ada tok sta tisz ti kai cél ra fel -
hasz nál ha tók, és sta tisz ti kai fel hasz ná lás cél já ra sze mély -
azo no sí tás ra al kal mat lan mó don át ad ha tók.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Mi nisz ter el nök ség fe je zet nél a ha zai nem ze ti és et -

ni kai ki sebb sé gek, va la mint a ha tá ron tú li ma gya rok tá mo -
ga tá sá val kap cso la tos fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 13/2007. (IV. 24.)
MeHVM ren de let 6.  § (4) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) Tá mo ga tá si szer zõ dés ak kor köt he tõ, ha a kö vet ke -
zõ do ku men tu mok ren del ke zés re áll nak:]
„a) ma gyar or szá gi ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta, vagy
az adó ha tó ság (Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal, ön kor mány -
za ti adó ha tó ság) iga zo lá sa ar ról, hogy a ked vez mé nye zett -
nek nincs ese dé kes sé vált és meg nem fi ze tett köztarto -
zása;”

b) a Mi nisz ter el nök ség fe je zet nél a ha zai nem ze ti és et -
ni kai ki sebb sé gek, va la mint a ha tá ron tú li ma gya rok tá mo -
ga tá sá val kap cso la tos fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 1/2008. (V. 8.) MeHVM
ren de let 6.  § (4) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
[(4) Tá mo ga tá si szer zõ dés ak kor köt he tõ, ha a kö vet ke zõ
do ku men tu mok ren del ke zés re áll nak:]
„a) ma gyar or szá gi ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta, vagy
az adó ha tó ság (Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal, ön kor mány -
za ti adó ha tó ság) iga zo lá sa ar ról, hogy a ked vez mé nye zett nek
nincs ese dé kes sé vált és meg nem fi ze tett köz tar to zá sa;”

c) a Mi nisz ter el nök ség fe je zet nél a ha zai nem ze ti és et -
ni kai ki sebb sé gek, va la mint a ha tá ron tú li ma gya rok tá mo -
ga tá sá val kap cso la tos fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 2/2009. (II. 14.)
MeHVM ren de let 6.  § (4) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
[(4) Tá mo ga tá si szer zõ dés ak kor köt he tõ, ha a kö vet ke zõ
do ku men tu mok ren del ke zés re áll nak:]
„a) ma gyar or szá gi ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta, vagy
az adó ha tó ság (Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal, ön kor mány -
za ti adó ha tó ság) iga zo lá sa ar ról, hogy a ked vez mé nye zett nek 
nincs ese dé kes sé vált és meg nem fi ze tett köz tar to zá sa;”

d) a Mi nisz ter el nök ség fe je zet nél a ha zai nem ze ti és et -
ni kai ki sebb sé gek, va la mint a ha tá ron tú li ma gya rok tá mo -
ga tá sá val kap cso la tos fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 2/2010. (II. 16.)
MeHVM ren de let 23.  § (4) be kez dés a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
[(4) Tá mo ga tá si szer zõ dés ak kor köt he tõ, ha a kö vet ke zõ
do ku men tu mok ren del ke zés re áll nak:]
„a) ma gyar or szá gi ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta, vagy
az adó ha tó ság (Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal, ön kor mány -
za ti adó ha tó ság) iga zo lá sa ar ról, hogy a ked vez mé nye zett nek 
nincs ese dé kes sé vált és meg nem fi ze tett köz tar to zá sa;”

Dr. Nav ra csics Ti bor s. k.,
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
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Mel lék let a 11/2011. (III. 28.) KIM ren de let hez

Ik ta tó szám:

Be ér ke zett:

Kér jük, az adat lap ki töl té se elõtt a pá lyá za ti fel hí vást szí ves ked jék fi gyel me sen átolvasni!

PÁLYÁZATI ADATLAP
A Nem ze ti sé gi Ta nul má nyi ösz tön díj pá lyá zat hoz

I. A pá lyá zó kö zép is ko la ada tai

Az in téz mény ne ve:
Az in téz mény szék he lye:
OM azo no sí tó ja:
Az in téz mény kép vi se lõ je:
Te le fon szám/ Fax/E-ma il el ér he tõ sé ge:

II. A pá lyá zó ta nu ló és tör vé nyes kép vi se lõ jé nek ada tai

A ta nu ló ada tai:
A ta nu ló ne ve:
Szü le té si he lye, ide je (év/hó/nap):
Any ja le ány ko ri ne ve:
Ál lan dó lak cí me:
Le ve le zé si cí me, aho va az ér te sí tést és bank szám la hi á nyá ban az ösz tön díj pos tá zá sát ké ri (amennyi ben nem egye zik

meg az állandó lakcímmel):
Bank szám la szá ma, aho vá az ösz tön dí jat po zi tív el bí rá lás ese tén kéri:
Bank szám la ve ze tõ pénz in té zet neve:
Bank szám la tu laj do nos ne ve:

A tör vé nyes kép vi se le tet gya kor ló sze mély(k) ada tai:
A tör vé nyes kép vi se lõ ne ve:
Ál lan dó lak cí me:
A tör vé nyes kép vi se lõ ne ve:
Ál lan dó lak cí me:

III. A ta nu ló nyi lat ko za ta

nem ze ti sé gi ok ta tás sal, kul tú rá val, iden ti tás-õr zés sel kap cso la tos ér dek lõ dé si kö ré rõl, to vább ta nu lá si szándékairól

(pél dá ul: nem ze ti sé gi pe da gó gus kép zés re kí ván-e je lent kez ni, szak kör ben, tan fo lya mon történõ részvétel)

III. A KÖZÉPISKOLA AJÁNLÁSA

1. A ta nu ló ta nul má nyi át la ga:

[a ta nu ló 2.  § (4) be kez dés sze rin ti fél éves és be fe je zett tan év vé gi bi zo nyít vá nya alap ján szá mí tan dó: elég te len
osz tály zat nem sze re pel het; ma ga tar tás és szor ga lom osz tály zat nem vehetõ figyelembe]

2. A ta nu ló szo ci á lis hely ze te alap ján in do kolt-e az ösz tön díj meg ál la pí tá sa:

A kö zép is ko la a szo ci á lis in do kolt ság kér dé sé ben a ren del ke zé sé re ál ló ada tok alap ján fog lal ál lást és ál la pít meg
sor ren det a pá lyá zó ta nu lók kö zött, a kö vet ke zõ szempontokra is tekintettel:

ré sze sül-e kol lé gi u mi el he lye zés ben, ezen be lül szo ci á lis hely ze té re te kin tet tel in gye nes-e az el he lye zés, ré sze sül-e
más szociális ellátásban,

3. A ta nu ló III. pont ban fog lalt nyi lat ko za tá nak zá ra dé ka:
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IV. A ta nu ló nyi lat ko za ta

Nyi lat ko zom ar ról, hogy a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról szó ló 1993. évi LXXVII. tör vény 61. §
(1) be kez dés sze rin ti bol gár, ci gány, gö rög, hor vát, len gyel, né met, ör mény, ro mán, ru szin, szerb, szlo vák, szlo vén,
uk rán nem ze ti és etnikai kisebbséghez tartomoz.

(A meg fe le lõ rész alá hú zan dó)

V. A ta nu ló nyi lat ko za ta

Nyi lat ko zom ar ról, hogy más for rás ból ta nul má nyi ösz tön díj ban nem ré sze sü lök, egy ben tu do má sul ve szem, hogy
csak va lós, nem le ges nyi lat ko zat ese tén ré sze sül he tek ösztöndíjban.

Tu do má sul ve szem, hogy ösz tön díj ban ré sze sí té sem ese tén ne vem – a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
nem ze ti sé gi ta nul má nyi ösz tön dí ja sa ként a Kor mány honlapján közzétételre kerül.

– A ki sebb sé gi ho va tar to zás meg je lö lé sé re a pá lyá zó a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi
LXXVII. tör vény 7. § (1) be kez dé se alap ján nem kö te lez he tõ, de amennyi ben a pá lyá zó nem tün te ti fel ki sebb sé gi
ho va tar to zá sát, pá lyá za tát a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um nem tud ja el fo gad ni.

– A ki töl tött adat la pon ta lál ha tó in for má ci ó kat a pá lyá zat ki író ja az adat vé de lem rõl  szóló 1992. évi LXIII. tör vény ben 
le ír tak nak meg fe le lõ en, szi go rú an bi zal ma san ke ze li, az ada to kat – az V. pont ban fog lal tak ki vé te lé vel – ki zá ró lag
a pá lyá za ti el bí rá lás hoz hasz nál ja fel, az ada to kat nem to váb bít ja, má sok szá má ra nem te szik hoz zá fér he tõ vé.

Dá tum: ............... 2011. .............. hó .... nap

........................................... ................................................................................................
Ta nu ló alá írá sa Kor lá to zot tan cse lek võ ké pes ta nu ló ese tén

A tör vé nyes kép vi se lõ alá írá sa

P. H. ...............................................................................................
A kö zép is ko la kép vi se lõ jé nek alá írá sa

Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um

1055 Bu da pest, Kos suth La jos tér 4.                  Te le fon szám: (06 1) 795 3033

Kér jük, hogy a bo rí ték ra ír ják rá: .......................................................................... Nem ze ti sé gi Ta nul má nyi ösztöndíj
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HATÁROZATOK

A Kor mány 1050/2011. (III. 17.) Korm. ha tá ro za ta
a Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont 
és Em lék gyûj te mény Köz ala pít vány 
Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/B.  § (5) be kez dé se, az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó
tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény
1.  § (2) be kez dé se és a Kor mány ál tal ala pí tott köz ala pít -
vá nyok kal és ala pít vá nyok kal kap cso la tos idõ sze rû in téz -
ke dé sek rõl  szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. ha tá ro zat ál -
tal elõ írt fe lül vizs gá la ti el já rás meg ál la pí tá sai alap ján
szük sé ges in téz ke dé sek rõl  szóló 1316/2010. (XII. 27.)
Korm. ha tá ro zat 10. pont ja alap ján meg hoz za az aláb bi ha -
tá ro za tát:

1. A Kor mány
a) mó do sít ja a Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont és

Em lék gyûj te mény Köz ala pít vány (a to váb bi ak ban: Köz -
ala pít vány) ala pí tó ok ira tát (a to váb bi ak ban: ala pí tó ok -
irat) és el fo gad ja an nak egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö -
ve gét;

b) fel ha tal maz za a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz -
tert, hogy az egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok irat -
nak a Kor mány ne vé ben tör té nõ alá írá sa tár gyá ban, va la -
mint az ala pí tó ok irat mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar -
tás ba vé te le irán ti el já rás ban az ala pí tó Kor mány ne vé ben
és kép vi se le té ben el jár jon.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

2. A Kor mány fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi
mi nisz tert, hogy a Köz ala pít vány mó do sí tott, egy sé ges
szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok ira tát a bí ró sá gi nyil ván tar -
tás ba vé telt kö ve tõ en a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
kiadott Hivatalos Értesítõben közzétegye.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re 

emel ke dé sét kö ve tõ en azon nal

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz -
pont és Em lék gyûj te mény Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá -
nak mó do sí tá sá ról  szóló 1104/2003. (X. 21.) Korm. ha tá -
ro zat, a Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont és Em lék gyûj -
te mény Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról
 szóló 1107/2005. (XI. 8.) Korm. ha tá ro zat, a Ho lo ca ust
Do ku men tá ci ós Köz pont és Em lék gyûj te mény Köz ala pít -
vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1049/2006.
(V. 9.) Korm. ha tá ro zat, a Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz -
pont és Em lék gyûj te mény Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá -
nak mó do sí tá sá ról  szóló 1032/2008. (V. 22.) Korm. ha tá -

ro zat, va la mint a Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont és
Em lék gyûj te mény Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó -
do sí tá sá ról  szóló 1113/2010. (V. 11.) Korm. határozat.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány 1058/2011. (III. 22.) Korm. ha tá ro za ta
a Köz ala pít vány a Bu da pes ti Né met Nyel vû

Egye te mért Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/B.  § (5) be kez dé se, az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó
tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény
1.  § (2) be kez dé se és a Kor mány ál tal ala pí tott köz ala pít -
vá nyok kal és ala pít vá nyok kal kap cso la tos idõ sze rû in téz -
ke dé sek rõl  szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. ha tá ro zat ál -
tal elõ írt fe lül vizs gá la ti el já rás meg ál la pí tá sai alap ján
szük sé ges in téz ke dé sek rõl  szóló 1316/2010. (XII. 27.)
Korm. ha tá ro zat 10. pont ja alap ján meg hoz za az aláb bi ha -
tá ro za tát:

1. A Kor mány
a) mó do sít ja a Köz ala pít vány a Bu da pes ti Né met Nyel -

vû Egye te mért (a to váb bi ak ban: Köz ala pít vány) ala pí tó
ok ira tát (a to váb bi ak ban: ala pí tó ok irat), és el fo gad ja an -
nak egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gét;

b) fel ha tal maz za a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy
az egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok irat nak a Kor -
mány ne vé ben tör té nõ alá írá sa tár gyá ban, va la mint az ala -
pí tó ok irat mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le
irán ti el já rás ban az ala pí tó Kor mány ne vé ben és kép vi se le -
té ben el jár jon.

Fe le lõs:  nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
Ha tár idõ:  azon nal

2. A Kor mány fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, és 
a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert hogy a Köz ala -
pít vány mó do sí tott, egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó
ok ira tát a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé telt kö ve tõ en
a Hivatalos Értesítõben közzétegye.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter,
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ:  a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re 
emel ke dé sét kö ve tõ en azon nal

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, egy -
ide jû leg ha tá lyát veszti

a) a Bu da pes ti Né met Nyel vû Egye te mért Köz ala pít -
vány ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1029/2001.
(III. 27.) Korm. határozat,
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b) a bu da pes ti né met nyel vû egye tem mû kö dé sé nek fel -
té te le i rõl  szóló 1036/2001. (IV. 13.) Korm. határozat,

c) az ok ta tá si mi nisz ter kor mány za ti fe le lõs sé gi kö ré be
tar to zó egyes köz ala pít vá nyok ala pí tó ok ira ta i nak mó do sí -
tá sá ról  szóló 1048/2002. (V. 5.) Korm. határozat,

d) az ok ta tá si mi nisz ter kor mány za ti fe le lõs sé gi kö ré be
tar to zó egyes köz ala pít vá nyok ala pí tó ok ira ta i nak mó do sí -
tá sá ról  szóló 1001/2003. (I. 8.) Korm. határozat,

e) a Köz ala pít vány a Bu da pes ti Né met Nyel vû Egye te -
mért ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1015/2003.
(III. 4.) Korm. határozat,

f) a Köz ala pít vány a Bu da pes ti Né met Nyel vû Egye te -
mért ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1117/2004.
(XI. 3.) Korm. határozat,

g) az ok ta tá si mi nisz ter kor mány za ti fe le lõs sé gi kö ré be
tar to zó egyes köz ala pít vá nyok ala pí tó ok ira tá nak mó do sí -
tá sá ról  szóló 1092/2005. (IX. 15.) Korm. határozat,

h) a Köz ala pít vány a Bu da pes ti Né met Nyel vû Egye te -
mért ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1047/2006.
(IV. 25.) Korm. határozat,

i) a Köz ala pít vány a Bu da pes ti Né met Nyel vû Egye te -
mért ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1089/2007.
(XI. 22.) Korm. ha tá ro zat, valamint

j) a Köz ala pít vány a Bu da pes ti Né met Nyel vû Egye te -
mért ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1149/2009.
(IX. 4.) Korm. határozat.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány 1061/2011. (III. 23.) Korm. ha tá ro za ta
a Nem ze ti Ku ta tá si, In no vá ci ós és Tu do mány po li ti kai

Ta nács lét re ho zá sá ról  szóló 
1279/2010. (XII. 15.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról

A Kor mány a Nem ze ti Ku ta tá si, In no vá ci ós és Tu do mány -
po li ti kai Ta nács lét re ho zá sá ról  szóló 1279/2010. (XII. 15.) 
Korm. ha tá ro za tot (a to váb bi ak ban: Ha tá ro zat) az aláb bi ak 
sze rint mó do sít ja:

1. A Ha tá ro zat 4. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

„4. A Ta nács to váb bi tag jai
a) a Kor mány
aa) ku ta tás-fej lesz té sért és tech no ló gi ai in no vá ci ó ért,
ab) fej lesz tés po li ti ká ért, és
ac) kor mány za ti tu do mány po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz te re, to váb bá
b) egy a Mi nisz ter el nök ség ál tal fel kért, a tu do má nyos

ku ta tás sal és tech no ló gi ai fej lesz tés sel össze füg gés ben ki -
emel ke dõ szak mai tu dás sal rendelkezõ személy.”

2. A Ha tá ro zat 5. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

„5. A Ta nács ülé sén ál lan dó meg hí vott ként vesz részt
a) a Ma gyar In no vá ci ós Szö vet ség el nö ke,
b) a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia el nö ke,
c) a Szel le mi Tu laj don Nem ze ti Hi va ta lá nak elnöke,
d) a Nem ze ti In no vá ci ós Hi va tal el nö ke,
e) az OTKA Bi zott ság el nö ke, és
f) a Ta nács el nö ke ál tal a ku ta tás-fej lesz tés te rü le tén ki -

emel ke dõ te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zá sok ve ze tõi kö -
zül felkért két személy.”

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány 1062/2011. (III. 23.) Korm. ha tá ro za ta
a Ma gyar Könyv Ala pít vány meg szün te té sé rõl

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/E.  §-a, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény 1.  §-a, to váb bá
a Kor mány ál tal ala pí tott köz ala pít vá nyok kal és ala pít vá -
nyok kal kap cso la tos idõ sze rû in téz ke dé sek rõl  szóló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. ha tá ro zat ál tal elõ írt fe lül -
vizs gá la ti el já rás meg ál la pí tá sai alap ján szük sé ges in téz -
ke dé sek rõl  szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. ha tá ro zat
4. pont ja alap ján az aláb bi ak ról ha tá roz:

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény 1.  § (6) be kez dé se
alap ján kez de mé nye zi a Ma gyar Könyv Ala pít vány (a to -
váb bi ak ban: Ala pít vány) meg szün te té sét, ar ra hi vat ko zás -
sal, hogy az Ala pít vány cél ja i nak meg valósítása, fel ada tá -
nak to váb bi el lá tá sa köz pon ti költ ség ve té si szerv, il let ve
egyéb köz fel ada tot ellátó szervezet által hatékonyabban
meg valósítható.

2. A Kor mány
a) fel ha tal maz za a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy

az Ala pí tó ne vé ben ké rel mez ze a Fõ vá ro si Bí ró ság nál
az Ala pít vány meg szün te té sét, kér je ké rel mé nek so ron kí -
vü li el bí rá lá sát, to váb bá a meg szün te tés kap csán fel me rü lõ 
kér dé sek ben az Ala pí tó ne vé ben el jár jon, és az ennek
érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) meg bíz za a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, va la mint
a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert va gyon el szá mo -
ló, könyv vizs gá ló, to váb bá az át adás-át vé te li el já rás ban
köz re mû kö dõ személyek kijelölésére;

c) egyet ért az zal, hogy a meg szûnt Ala pít vány fel ada ta it 
– ide ért ve az Ala pít vány meg szû né se kor fenn ál ló kö te le -
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zett sé ge i ért  való helyt ál lást és fenn ál ló jo ga i nak ér vé nye -
sí té sét is – a Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um lás sa el, és fel hív ja
a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy a köz igaz ga tá si és
igaz ság ügyi mi nisz ter be vo ná sá val te gye meg az en nek ér -
de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

3. A meg szû nés nap já val mint mér leg for du ló nap pal
az Ala pít vány el ké szí ti a szám vi te li tör vény sze rin ti egyes
egyéb szer ve ze tek be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 224/2000. (XII. 19.)
Korm. ren de let 6.  §-a sze rin ti be szá mo ló ját.

4. A meg szû nést kö ve tõ en az Ala pít vány va gyo ná nak
szám ba vé te lé re és a hi te le zõk ki elé gí té sé re – az Ala pít -
vány va gyo na ér té ke ere jé ig –, va la mint a meg szû nõ Ala -
pít vány ira ta i nak jog sza bály sze rint kö te le zõ õr zé sé re
a Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze u mot je lö li ki. Az Ala pít vány hi te -
le zõk ki elé gí té se után fenn ma radt va gyo nát – ide ért ve
a va gyo ni ér té kû jo go kat és vál lalt kö te le zett sé ge ket
– a Kormány a Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um tá mo ga tá sá ra for -
dít ja, amely va gyont a Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um egyéb be -
vé tel ként szá mol ja el, és kö te les azt a 2. pont sze rin ti cé -
lok ra for dí ta ni.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró sá gi tör lést kö ve tõ en azon nal

5. A Kor mány fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert,
hogy az Ala pít vány meg szün te té sé rõl és a 4. pont ban fog -
lalt in téz ke dé sek rõl a nyil vá nos sá got köz le mény ben tá jé -
koz tas sa.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
Ha tár idõ: a bí ró sá gi tör lést kö ve tõ en azon nal

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány 1063/2011. (III. 23.) Korm. ha tá ro za ta
a Ma gyar Táv ok ta tá si Ala pít vány meg szün te té sé rõl

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/E.  §-a, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény 1.  §-a, to váb bá
a Kor mány ál tal ala pí tott köz ala pít vá nyok kal és ala pít vá -
nyok kal kap cso la tos idõ sze rû in téz ke dé sek rõl  szóló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. ha tá ro zat ál tal elõ írt fe lül -
vizs gá la ti el já rás meg ál la pí tá sai alap ján szük sé ges in téz -

ke dé sek rõl  szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. ha tá ro zat
4. pont ja alap ján az aláb bi ak ról ha tá roz:

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény 1.  § (6) be kez dé se
alap ján kez de mé nye zi a Ma gyar Táv ok ta tá si Ala pít vány
(a to váb bi ak ban: Ala pít vány) meg szün te té sét, ar ra hi vat -
ko zás sal, hogy az Ala pít vány cél ja i nak meg valósítása, fel -
ada tá nak to váb bi el lá tá sa köz pon ti költ ség ve té si szerv ál tal
ha té ko nyab ban meg valósítható.

2. A Kor mány
a) fel ha tal maz za a nem zet gaz da sá gi mi nisz tert, hogy

az Ala pí tó ne vé ben ké rel mez ze a Fõ vá ro si Bí ró ság nál
az Ala pít vány meg szün te té sét, kér je ké rel mé nek so ron kí -
vü li el bí rá lá sát, to váb bá a meg szün te tés kap csán fel me rü lõ 
kér dé sek ben az Ala pí tó ne vé ben el jár jon, és az en nek ér -
de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket megtegye;

b) meg bíz za a nem zet gaz da sá gi mi nisz tert, va la mint
a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert va gyon el szá mo -
ló, könyv vizs gá ló, to váb bá az át adás-át vé te li el já rás ban
köz re mû kö dõ sze mé lyek ki je lö lé sé re;

c) egyet ért az zal, hogy a meg szûnt Ala pít vány fel ada ta it 
– ide ért ve az Ala pít vány meg szû né se kor fenn ál ló kö te le -
zett sé ge i ért  való helyt ál lást és fenn ál ló jo ga i nak ér vé nye -
sí té sét is – a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té -
zet lás sa el, és fel hív ja a nem zet gaz da sá gi mi nisz tert, hogy
a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter be vo ná sá val te gye
meg az en nek ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket.

Fe le lõs: nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

3. A meg szû nés nap já val mint mér leg for du ló nap pal
az Ala pít vány el ké szí ti a szám vi te li tör vény sze rin ti egyes
egyéb szer ve ze tek be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 224/2000. (XII. 19.) 
Korm. ren de let 6.  §-a sze rin ti be szá mo ló ját.

4. A meg szû nést kö ve tõ en az Ala pít vány va gyo ná nak
szám ba vé te lé re és a hi te le zõk ki elé gí té sé re – az Ala pít -
vány va gyo na ér té ke ere jé ig –, va la mint a meg szû nõ Ala -
pít vány ira ta i nak jog sza bály sze rint kö te le zõ õr zé sé re
a Kor mány a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té -
ze tet je lö li ki. Az Ala pít vány hi te le zõk ki elé gí té se után
fenn ma radt va gyo nát – ide ért ve a va gyo ni ér té kû jo go kat
és vál lalt kö te le zett sé ge ket – a Kor mány a Nem ze ti Szak -
kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet tá mo ga tá sá ra for dít ja,
amely va gyont a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si
In té zet egyéb be vé tel ként szá mol ja el, és kö te les azt
a 2. pont sze rin ti cé lok ra fordítani.

Fe le lõs: nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró sá gi tör lést kö ve tõ en azon nal
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5. A Kor mány fel hív ja a nem zet gaz da sá gi mi nisz tert,
hogy az Ala pít vány meg szün te té sé rõl és a 4. pont ban fog -
lalt in téz ke dé sek rõl a nyil vá nos sá got köz le mény ben tá jé -
koz tas sa.

Fe le lõs: nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
Ha tár idõ: a bí ró sá gi tör lést kö ve tõ en azon nal

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány 1064/2011. (III. 23.) Korm. ha tá ro za ta
az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek

Do ku men tá ci ós és Ku ta tó in té ze te Köz ala pít vány
meg szün te té sé rõl

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/E.  §-a, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény 1.  §-a, va la mint
a Kor mány ál tal ala pí tott köz ala pít vá nyok kal és ala pít vá -
nyok kal kap cso la tos idõ sze rû in téz ke dé sek rõl  szóló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. ha tá ro zat ál tal elõ írt fe lül -
vizs gá la ti el já rás meg ál la pí tá sai alap ján szük sé ges in téz -
ke dé sek rõl  szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. ha tá ro zat
4. pont ja alap ján az aláb bi ak ról ha tá roz:

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény 1.  § (4) be kez dé se
alap ján kez de mé nye zi az 1956-os Ma gyar For ra da lom
Tör té ne té nek Do ku men tá ci ós és Ku ta tó in té ze te Köz ala -
pít vány (a to váb bi ak ban: Köz ala pít vány) meg szün te té sét
a köz fel adat más szer ve ze ti keretek között történõ
hatékonyabb ellátása érdekében.

2. A Kor mány
a) fel ha tal maz za a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy

az Ala pí tó ne vé ben ké rel mez ze a Fõ vá ro si Bí ró ság nál
a Köz ala pít vány meg szün te té sét, kér je ké rel mé nek so ron
kí vü li el bí rá lá sát, to váb bá a meg szün te tés kap csán fel me -
rü lõ kér dé sek ben az Ala pí tó ne vé ben el jár jon, és az ennek
érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) meg bíz za a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, va la mint
a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert va gyon el szá mo -
ló, könyv vizs gá ló, to váb bá az át adás-át vé te li el já rás ban
köz re mû kö dõ személyek kijelölésére;

c) egyet ért az zal, hogy a meg szûnt Köz ala pít vány fel -
ada ta it – ide ért ve a Köz ala pít vány meg szû né se kor fenn ál -
ló kö te le zett sé ge i ért  való helyt ál lást és fenn ál ló jo ga i nak
ér vé nye sí té sét is – az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár lás sa
el, és fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy te gye
meg az ennek érdekében szükséges intézkedéseket.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

3. A meg szû nés nap já val mint mér leg for du ló nap pal
a Köz ala pít vány el ké szí ti a szám vi te li tör vény sze rin ti
egyes egyéb szer ve ze tek be szá mo ló ké szí té si és könyv ve -
ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 224/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet 6.  §-a szerinti beszámolóját.

4. A meg szû nést kö ve tõ en a Köz ala pít vány va gyo ná nak 
szám ba vé te lé re és a hi te le zõk ki elé gí té sé re – a Köz ala pít -
vány va gyo na ér té ke ere jé ig –, va la mint a meg szû nõ Köz -
ala pít vány ira ta i nak jog sza bály sze rint kö te le zõ õr zé sé re
a Kor mány az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tá rat je lö li ki.
A Köz ala pít vány hi te le zõk ki elé gí té se után fenn ma radt
va gyo nát – ide ért ve a va gyo ni ér té kû jo go kat és vál lalt kö -
te le zett sé ge ket – a Kor mány az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár tá mo ga tá sá ra for dít ja, amely va gyont az Or szá -
gos Széchényi Könyvtár egyéb bevételként számolja el, és
köteles azt a 2. pont szerinti célokra fordítani.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró sá gi tör lést kö ve tõ en azon nal

5. A Kor mány fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert,
hogy a Köz ala pít vány meg szün te té sé rõl és a 4. pont ban
fog lalt in téz ke dé sek rõl a nyil vá nos sá got közleményben
tájékoztassa.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
Ha tár idõ: a bí ró sá gi tör lést kö ve tõ en azon nal

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, egy -
ide jû leg ha tá lyát veszti

a) az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek Do ku -
men tá ci ós és Ku ta tó in té ze te Köz ala pít vány lét re ho zá sá ról
 szóló 1026/1995. (III. 24.) Korm. határozat,

b) az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek Do ku -
men tá ci ós és Ku ta tó in té ze te Köz ala pít vány lét re ho zá sá ról
 szóló 1026/1995. (III. 24.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról
 szóló 1131/1995. (XII. 27.) Korm. határozat,

c) az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek Do ku -
men tá ci ós és Ku ta tó in té ze te Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira -
tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1120/1996. (XII. 17.) Korm.
határozat,

d) az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek Do ku -
men tá ci ós és Ku ta tó in té ze te Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira -
tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1043/1997. (IV. 29.) Korm.
határozat,

e) az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek Do ku -
men tá ci ós és Ku ta tó in té ze te Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira -
tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1078/1998. (VI. 3.) Korm.
határozat,

f) az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek Do ku -
men tá ci ós és Ku ta tó in té ze te Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira -
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tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1131/1998. (X. 6.) Korm.
határozat,

g) az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek Do ku -
men tá ci ós és Ku ta tó in té ze te Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira -
tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1128/1999. (XII. 16.) Korm.
határozat,

h) a Kö zép- és Ke let-eu ró pai Tör té ne lem és Tár sa da lom 
Ku ta tá sá ért Köz ala pít vány, az 1956-os Ma gyar For ra da -
lom Tör té ne té nek Do ku men tá ci ós és Ku ta tó in té ze te Köz -
ala pít vány és a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány
Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1062/2005.
(VI. 17.) Korm. határozat, valamint

i) az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek Do ku -
men tá ci ós és Ku ta tó in té ze te Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira -
tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1125/2009. (VII. 29.) Korm.
határozat.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány 1069/2011. (III. 23.) Korm. ha tá ro za ta
a Ma gyar Mû vé sze ti Aka dé mia lét re ho zá sá nak

tá mo ga tá sá ról

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 38.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog -
kö ré ben a Ma gyar Mû vé sze ti Aka dé mia lét re ho zá sá nak
tá mo ga tá sá ra 100,0 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát ren de li
el a mel lék let sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság 2011. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2010. évi CLXIX. tör vény XI. Mi nisz -
ter el nök ség fe je zet, 3. Rend kí vü li kor mány za ti in téz ke dé -
sek cím terhére.

Fe le lõs: nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let az 1069/2011. (III. 23.) Korm. ha tá ro zat hoz

XI. Mi nisz ter el nök ség
XX. Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um
Fe je zet szá ma, meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2011.
Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Állam-

háztar-

tási

egyedi

azono-

sító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módo-

sítás

(+/–)

A

módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzód

ó

hatása

A módo-

sítást

elren-

delõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemelt

elõirányzat

neve

XI. Mi nisz ter el nök ség

297102 3 Rend kí vü li kor mány za ti in téz ke dé sek –100,

0

XX. Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um

20 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

50 Kul tu rá lis szak mai fel ada tok tá mo ga tá sa

300935 4 Ma gyar Mû vé sze ti Aka dé mia

tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si

költ ség ve tés

5 Egyéb

mû sza ki cé lú 

ki adá sok

100,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jellegû



Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

A módo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

A módo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

300935 4 Magyar Mûvészeti Akadémia támogatása 100,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 100,0 100,0

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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A Kor mány 1070/2011. (III. 23.) Korm. ha tá ro za ta
a Nem ze ti Ki vá ló sá go kért Köz ala pít vány

meg szün te té sé rõl

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/E.  §-a, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény 1.  §-a, va la mint
a Kor mány ál tal ala pí tott köz ala pít vá nyok kal és ala pít vá -
nyok kal kap cso la tos idõ sze rû in téz ke dé sek rõl  szóló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. ha tá ro zat ál tal elõ írt fe lül -
vizs gá la ti el já rás meg ál la pí tá sai alap ján szük sé ges in téz -
ke dé sek rõl  szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. ha tá ro zat
4. pont ja alap ján meg hoz za az aláb bi ha tá ro za tát:

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény 1.  § (4) be kez dé se
alap ján kez de mé nye zi a Nem ze ti Ki vá ló sá go kért Köz ala -
pít vány (a to váb bi ak ban: Köz ala pít vány) meg szün te té sét
a köz fel adat más szer ve ze ti ke re tek kö zött tör té nõ ha té ko -
nyabb el lá tá sa ér de ké ben.

2. A Kor mány
a) fel ha tal maz za a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy

az Ala pí tó ne vé ben ké rel mez ze a Fõ vá ro si Bí ró ság nál
a Köz ala pít vány meg szün te té sét, kér je ké rel mé nek so ron
kí vü li el bí rá lá sát, to váb bá a meg szün te tés kap csán fel me -
rü lõ kér dé sek ben az Ala pí tó ne vé ben el jár jon, és az en nek
ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket meg te gye;

b) meg bíz za a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert és a köz igaz -
ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert va gyon el szá mo ló, könyv -
vizs gá ló, va la mint az át adás-át vé te li el já rás ban köz re mû -
kö dõ sze mé lyek ki je lö lé sé re.

c) egyet ért az zal, hogy a meg szûnt Köz ala pít vány fel -
ada ta it – ide ért ve a Köz ala pít vány meg szû né se kor fenn ál -
ló kö te le zett sé ge i ért  való helyt ál lást és fenn ál ló jo ga i nak
ér vé nye sí té sét is – a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um lás sa 
el, és fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy a köz -
igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter be vo ná sá val te gye
meg az en nek ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ:  azon nal



3. A meg szû nés nap já val mint mér leg for du ló nap pal
a Köz ala pít vány el ké szí ti a szám vi te li tör vény sze rin ti
egyes egyéb szer ve ze tek be szá mo ló ké szí té si és könyv ve -
ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 224/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet 6.  §-a szerinti beszámolóját.

4. A meg szû nést kö ve tõ en a Köz ala pít vány va gyo ná nak 
szám ba vé te lé re és a hi te le zõk ki elé gí té sé re – a Köz ala pít -
vány va gyo na ér té ke ere jé ig –, va la mint a meg szû nõ Köz -
ala pít vány ira ta i nak jog sza bály sze rint kö te le zõ õr zé sé re
a Kor mány a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri u mot je lö li ki.
A Köz ala pít vány hi te le zõk ki elé gí té se után fenn ma radt
va gyo nát – ide ért ve a va gyo ni ér té kû jo go kat – a Kor mány
a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um tá mo ga tá sá ra for dít ja,
amely va gyont a Nem ze ti Erõ for rás Minisztérium egyéb
bevételként számolja el, és köteles azt a 2. pont szerinti
feladatokra fordítani.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró sá gi tör lést kö ve tõ en azon nal

5. A Kor mány fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert,
hogy a Köz ala pít vány meg szün te té sé rõl és a 4. pont ban
fog lalt in téz ke dé sek rõl a nyil vá nos sá got közleményben
tájékoztassa.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
Ha tár idõ: a bí ró sá gi tör lést kö ve tõ en azon nal

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Nem ze ti Ki vá ló sá go kért Köz ala -
pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1072/2008.
(XI. 21.) Korm. ha tá ro zat.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány 1073/2011. (III. 23.) Korm. ha tá ro za ta
a Habs burg-ko ri Ku ta tá sok Köz ala pít vány

meg szün te té sé rõl

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/E.  §-a, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény 1.  §-a, va la mint
a Kor mány ál tal ala pí tott köz ala pít vá nyok kal és ala pít vá -
nyok kal kap cso la tos idõ sze rû in téz ke dé sek rõl  szóló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. ha tá ro zat ál tal elõ írt fe lül -
vizs gá la ti el já rás meg ál la pí tá sai alap ján szük sé ges in téz -
ke dé sek rõl  szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. ha tá ro zat
4. pont ja alap ján meg hoz za az aláb bi ha tá ro za tát:

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do -

sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény 1.  § (4) be kez dé se
alap ján kez de mé nye zi a Habs burg-ko ri Ku ta tá sok Köz ala -
pít vány (a to váb bi ak ban: Köz ala pít vány) meg szün te té sét
a köz fel adat más szer ve ze ti ke re tek között történõ
hatékonyabb ellátása érdekében.

2. A Kor mány

a) fel ha tal maz za a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz -
tert, hogy az Ala pí tó ne vé ben ké rel mez ze a Fõ vá ro si Bí ró -
ság nál a Köz ala pít vány meg szün te té sét, kér je ké rel mé nek
so ron kí vü li el bí rá lá sát, to váb bá a meg szün te tés kap csán
fel me rü lõ kér dé sek ben az Ala pí tó ne vé ben el jár jon, és
az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) meg bíz za a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert
va gyon el szá mo ló, könyv vizs gá ló, va la mint az át adás-át -
vé te li el já rás ban köz re mû kö dõ személyek kijelölésére;

c) egyet ért az zal, hogy a meg szûnt Köz ala pít vány fel -
ada ta it – ide ért ve a Köz ala pít vány meg szû né se kor fenn ál -
ló kö te le zett sé ge i ért  való helyt ál lást és fenn ál ló jo ga i nak
ér vé nye sí té sét is – a Kö zép- és Ke let-eu ró pai Tör té ne lem
és Tár sa da lom Ku ta tá sá ért Köz ala pít vány lás sa el, és fel -
hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert, hogy
tegye meg az ennek érdekében szükséges intézkedéseket.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

3. A meg szû nés nap já val mint mér leg for du ló nap pal
a Köz ala pít vány el ké szí ti a szám vi te li tör vény sze rin ti
egyes egyéb szer ve ze tek be szá mo ló ké szí té si és könyv ve -
ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 224/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet 6.  §-a szerinti beszámolóját.

4. A meg szû nést kö ve tõ en a Köz ala pít vány va gyo ná nak 
szám ba vé te lé re és a hi te le zõk ki elé gí té sé re – a Köz ala pít -
vány va gyo na ér té ke ere jé ig –, va la mint a meg szû nõ Köz -
ala pít vány ira ta i nak jog sza bály sze rint kö te le zõ õr zé sé re
a Kor mány a Kö zép- és Ke let-eu ró pai Tör té ne lem és Tár -
sa da lom Ku ta tá sá ért Köz ala pít ványt ké ri fel. A Köz ala pít -
vány hi te le zõk ki elé gí té se után fenn ma radt va gyo nát
– ide ért ve a va gyo ni ér té kû jo go kat és vál lalt kö te le zett sé -
ge ket – a Kor mány a Kö zép- és Ke let-eu ró pai Tör té ne lem
és Tár sa da lom Ku ta tá sá ért Köz ala pít vány tá mo ga tá sá ra
for dít ja, amely va gyont a Kö zép- és Ke let-eu ró pai Tör té -
ne lem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyéb
bevételként számolja el, és köteles azt a 2. pont szerinti
célokra fordítani.

A Kor mány fel ha tal maz za a köz igaz ga tá si és igaz ság -
ügyi mi nisz tert, hogy a je len pont vég re haj tá sa ér de ké ben
szük sé ges ala pí tói dön té sek meg ho za ta la ér de ké ben
az Ala pí tó ne vé ben el jár jon a Kö zép- és Ke let-eu ró pai
Tör té ne lem és Tár sa da lom Kutatásáért Közalapítvány
tekintetében.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró sá gi tör lést kö ve tõ en azon nal
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5. A Kor mány fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi
mi nisz tert, hogy a Köz ala pít vány meg szün te té sé rõl és
a 4. pont ban fog lalt in téz ke dé sek rõl a nyil vá nos sá got
közleményben tájékoztassa.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: a bí ró sá gi tör lést kö ve tõ en azon nal

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, egy -
ide jû leg ha tá lyát veszti

a) a Habs burg-ko ri Ku ta tá sok Köz ala pít vány lét re ho zá -
sá ról  szóló 1216/2002. (XII. 28.) Korm. határozat,

b) a Habs burg-ko ri Ku ta tá sok Köz ala pít vány Ala pí tó
Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1006/2003. (II. 19.)
Korm. határozat,

c) a Habs burg-ko ri Ku ta tá sok Köz ala pít vány Ala pí tó
Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1034/2004. (IV. 19.)
Korm. határozat,

d) a Habs burg-ko ri Ku ta tá sok Köz ala pít vány Ala pí tó
Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1091/2005. (IX. 15.)
Korm. határozat,

e) a Habs burg-ko ri Ku ta tá sok Köz ala pít vány Ala pí tó
Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1006/2006. (I. 20.) Korm.
ha tá ro zat, valamint

f) a Habs burg-ko ri Ku ta tá sok Köz ala pít vány Ala pí tó
Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1150/2009. (IX. 4.) Korm. 
határozat.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány 1074/2011. (III. 23.) Korm. ha tá ro za ta
a Pro Re no van da Cul tu ra Hun ga ri ae Ala pít vány

meg szün te té sé rõl

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/E.  §-a, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény 1.  §-a és a Kor -
mány ál tal ala pí tott köz ala pít vá nyok kal és ala pít vá nyok -
kal kap cso la tos idõ sze rû in téz ke dé sek rõl  szóló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. ha tá ro zat ál tal elõ írt fe lül -
vizs gá la ti el já rás meg ál la pí tá sai alap ján szük sé ges in téz -
ke dé sek rõl  szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. ha tá ro zat
4. pont ja alap ján meg hoz za az aláb bi ha tá ro za tát:

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény 1.  § (6) be kez dé se
alap ján kez de mé nye zi a Pro Re no van da Cul tu ra Hun ga ri -
ae Ala pít vány (a to váb bi ak ban: Ala pít vány) meg szün te té -
sét, ar ra hi vat ko zás sal, hogy az Ala pít vány cél ja i nak meg -
valósítása, fel ada tá nak to váb bi el lá tá sa köz pon ti
költségvetési szerv által hatékonyabban meg valósítható.

2. A Kor mány
a) fel ha tal maz za a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy

az Ala pí tó ne vé ben ké rel mez ze a Fõ vá ro si Bí ró ság nál
az Ala pít vány meg szün te té sét, kér je ké rel mé nek so ron kí -
vü li el bí rá lá sát, to váb bá a meg szün te tés kap csán fel me rü lõ 
kér dé sek ben az Ala pí tó ne vé ben el jár jon, és az ennek
érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) meg bíz za a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert
va gyon el szá mo ló, könyv vizs gá ló, va la mint az át adás-át -
vé te li el já rás ban köz re mû kö dõ személyek kijelölésére;

c) egyet ért az zal, hogy a meg szûnt Ala pít vány fel ada ta it 
– ide ért ve az Ala pít vány meg szû né se kor fenn ál ló kö te le -
zett sé ge i ért  való helyt ál lást és fenn ál ló jo ga i nak ér vé nye -
sí té sét is – a We ker le Sán dor Alap ke ze lõ lás sa el, és fel hív -
ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy a köz igaz ga tá si és
igaz ság ügyi mi nisz ter be vo ná sá val tegye meg az ennek
érdekében szükséges intézkedéseket.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter,
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

3. A meg szû nés nap já val mint mér leg for du ló nap pal
az Ala pít vány el ké szí ti a szám vi te li tör vény sze rin ti egyes
egyéb szer ve ze tek be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 224/2000. (XII. 19.)
Korm. ren de let 6.  §-a sze rin ti be szá mo ló ját.

4. A meg szû nést kö ve tõ en az Ala pít vány va gyo ná nak
szám ba vé te lé re és a hi te le zõk ki elé gí té sé re – az Ala pít -
vány va gyo na ér té ke ere jé ig –, va la mint a meg szû nõ Ala -
pít vány ira ta i nak jog sza bály sze rint kö te le zõ õr zé sé re
a We ker le Sán dor Alap ke ze lõt je lö li ki. Az Ala pít vány hi -
te le zõk ki elé gí té se után fenn ma radt va gyo nát – ide ért ve
a va gyo ni ér té kû jo go kat és vál lalt kö te le zett sé ge ket –
a Kor mány a We ker le Sán dor Alap ke ze lõ tá mo ga tá sá ra
for dít ja, amely va gyont a We ker le Sán dor Alapkezelõ
egyéb bevételként számolja el, és köteles azt a 2. pont
szerinti feladatra fordítani.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter,
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró sá gi tör lést kö ve tõ en azon nal

5. A Kor mány fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert,
hogy az Ala pít vány meg szün te té sé rõl és a 4. pont ban fog -
lalt in téz ke dé sek rõl a nyil vá nos sá got köz le mény ben
tájékoztassa.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
Ha tár idõ: a bí ró sá gi tör lést kö ve tõ en azon nal

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök
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KÖZLEMÉNYEK

A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si szer vek alapító okiratai

Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár Ala pí tó Ok ira ta (a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

Tisz te let ben tart va a gróf Szé ché nyi Fe renc ál tal 1802. no vem ber 25-én alá írt és II. Fe renc ki rály ál tal meg erõ sí tett
ado má nyo zó nyi lat ko za tot, az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá -
sa ér de ké ben, az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, to váb bá a mu ze á lis in téz mé nyek -
rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény 60–61. §-ában meg ha tá ro zot tak
alap ján az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár köz pon ti költségvetési szerv Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítom és 
foglalom egységes szerkezetbe:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár
1.2. hi va ta los ne ve: Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár
1.3. rö vi dí tett ne ve: OSZK
1.4. ide gen nyel vû el ne ve zé se: 
– an gol nyel ven: Na ti o nal Szé ché nyi Lib ra ry, Bu da pest, Hungary
– né met nyel ven: Szé ché nyi Na ti o nal bib li ot hek , Bu da pest, Ungarn
– fran cia nyel ven: Bib li othPque na ti o na le Szé ché nyi, Bu da pest, Hongrie
– spa nyo lul: Bib li o te ca Na ci o nal Szé ché nyi, Bu da pest, Hungria
– oro szul: Na ci o nal na ja Bib li o te ka im. Szé csé nyi, Bu da pest, Vengrija
– la ti nul: Bib li ot he ca Na ti o na lis Hun ga ri ae Szé ché nyi a na, Bu da pest, Hungaria

2. Szék he lye:
1827 Bu da vá ri Pa lo ta „F” épü let (1014 Bu da pest, Szent György tér 4–5–6.).

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó.

4. Szak mai be so ro lá sa: nem ze ti könyv tár.

5. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hivatkozás:
1802. no vem ber 26. ala pí tó ok mány.

6. Mû kö dé si kö re: or szá gos.

7. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye:
Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

8. Az in téz mény mû kö dé si he lye
Te lep he lyek: 
Tá ro ló rak tár 1152 Bu da pest, Ré gi Fó ti út 77.
Tá ro ló rak tár 1037 Bu da pest, Tö rök kõ u. 5–7.
Tá ro ló rak tár Io sep hi num Di gi tá lis Tu do má nyos Köz pont – 2081 Pi lis csa ba, Fõ út 2/A

9. Köz vet len jog elõd: –

10. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel ada ta: nem ze ti könyv tá ri te vé keny ség a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos 
könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. törvény 61. §-a értelmében.
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II.

Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé ge

Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár a ma gyar nem ze ti könyv tár, amely nyil vá nos könyv tár ként mûködik.

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge:
– Nem ze ti könyv tá ri fel ada tok;
– A könyv tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, nyil ván tar tá sa;
– A könyv tá ri ál lo mány fel tá rá sa, meg õr zé se, vé del me;
– Könyv tá ri szol gál ta tá sok;
– Mú ze u mi ki ál lí tá si te vé keny ség;
– Mú ze u mi köz mû ve lõ dé si, kö zön ség kap cso la ti tevékenység;
– Vi lág há ló-por tál szol gál ta tás;
– Nyelv- és iro da lom tu do má nyi alap ku ta tás (ezen be lül könyv- és könyv tár tör té ne ti kutatások);
– Nyelv- és iro da lom tu do má nyi al kal ma zott ku ta tás (ezen be lül könyv- és könyv tár tör té ne ti kutatások);
– Fi lo zó fia- és tör té net tu do má nyi alap ku ta tás (ezen be lül mû ve lõ dés tör té ne ti kutatások);
– Fi lo zó fia- és tör té net tu do má nyi al kal ma zott ku ta tás (ezen be lül mû ve lõ dés tör té ne ti kutatások);
– Mód szer ta ni szak irá nyí tás;
– Nem zet kö zi szer ve ze tek ben va ló rész vé tel;
– Könyv kö tés, kap cso ló dó szol gál ta tás;
– Egyéb sok szo ro sí tás;
– Cím tá rak, le ve le zõ jegy zé kek ki adá sa;
– Film-, vi deo gyár tás, te le ví zi ós mû sor fel vé tel utó mun ká la tai;
– Adat fel dol go zás, web-hosz ting szol gál ta tás.
A fen ti fel ada to kon be lül kü lö nö sen:
a) a saj tó ter mé kek kö te les pél dá nya i ra ala poz va, a tel jes ség igé nyé vel, gyûj ti, fel dol goz za, meg õr zi a Ma gyar or szá gon 

ke let ke zett saj tó ter mé ke ket, gyûj ti az egye te mes em be ri kul tú ra ki ma gas ló iro dal mi ér té ke it, a tár sa da lom és a kul tú ra
fej lõ dé sét és meg is me ré sét szol gá ló alap ve tõ mû ve ket, szak könyv tá ri fel ada tai ke re té ben a ma gyar iro da lom tu do mány,
a ma gyar nyelv tu do mány, a ma gyar tör té net tu do mány, il let ve a könyv tör té net szak iro dal mát, va la mint a gyûj te mé nye
feldolgozásához és a könyvtár használatához szükséges segédkönyveket és egyéb dokumentumokat; 

b) a tel jes ség igé nyé vel gyûj ti, fel dol goz za, meg õr zi a kül föl dön meg je lent hun ga ri ku mo kat;
c) gyûj ti, fel dol goz za, meg õr zi a saj tó ter mék nek nem mi nõ sü lõ hun ga ri ku mo kat;
d) ké szí ti és ki ad ja a Ma gyar Nem ze ti Bib li og rá fi át;
e) ma gyar hu mán tu do má nyi cikk bib li og rá fi át szer keszt és ko or di nál, egyéb bib li og rá fi ai te vé keny sé get folytat;
f) gyûj te mé nyét ar chi vál ja, és gon dos ko dik meg fe le lõ vé del mé rõl (könyv kö té szet, restaurálás);
g) gyûj te mé nyét el sõ sor ban hely ben hasz ná lat út ján ren del ke zés re bo csát ja, könyv tá ri tá jé koz ta tást vé gez, mû köd te ti

a Li bin fo or szá gos in ter ne tes referensz-szolgálatot;
h) te vé keny sé gi kö ré be tar to zó ku ta tá so kat vé gez, a ku ta tá si ered mé nye ket publikálja;
i) vég zi az aláb bi köz pon ti szol gál ta tá so kat:
– el oszt ja a kö te les pél dá nyo kat;
– részt vesz az Or szá gos Do ku men tum-el lá tá si Rend szer mû köd te té sé ben, (ha zai és kül föl di könyv tár kö zi

kölcsönzés)
– ki ad ja és nyil ván tart ja a nem zet kö zi szab vá nyos do ku men tum azo no sí tó szá mo kat (ISBN, ISSN)
– köz pon ti le lõ hely-nyil ván tar tás(ok)at ké szít, or szá gos kö zös ka ta ló gu so kat ko or di nál (MOKKA–ODR, NPA), vég zi a 

mu ze á lis do ku men tu mok or szá gos nyil ván tar tá sát
j) részt vesz a ha tá ron tú li ma gya rok könyv tá ri el lá tá sá ban, az ál lo mány fel tá rá sá ban, a könyv tá ro sok szak mai ok ta tá -

sá ban; együtt mû kö dik a di gi tá lis ál lo má nyok cse ré jé ben, hozzáférhetõvé tételében;
k) ál lo mány vé del mi és szol gál ta tá si cél ból vég zi az er re ki je lölt do ku men tu mok digitalizálását;
l) or szá gos kom pe ten cia köz pont ként ko or di nál ja a köz gyûj te mé nyi di gi ta li zá lá si tevékenységet;
m) el lát ja a kul tu rá lis örök ség ré szét ké pe zõ könyv tá ri do ku men tu mok és könyv tá rak vé det té nyil vá ní tá sá val, nyil -

ván tar tá sá val, to váb bá a kul tu rá lis tár gyak ki vi te li en ge dé lye zé sé vel kapcsolatos szakértõi feladatokat;
n) könyv tá ri do ku men tu mok ról hi te les má so la to kat készít;
o) mû köd te ti az ön ál ló név hasz ná lat ra jo go sult Könyv tá ri Intézetet;
p) vég zi a vi lág há ló por tál-szol gál ta tás sal kap cso la tos fel ada ta it: elekt ro ni kus könyv tá rat tart fenn, in ter ne tes

tartalom szolgáltatást vé gez, a könyv tá rak és könyv tár hasz ná lók szá má ra internetes portált üzemeltet;
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q) alap te vé keny sé gi kö ré be tar to zó te rü le ten részt vesz nem zet kö zi szer ve ze tek munkájában;
r) részt vesz a nem ze ti kul tu rá lis örök ség ré szét ké pe zõ kép- és hang rög zí tés or szá gos nyil ván tar tá si rend sze ré nek

megvalósításában;
s) vég zi a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter (to váb bi ak ban: mi nisz ter) ál tal meg ha tá ro zott to váb bi feladatokat.
A Könyv tá ri In té zet a könyv tá rak nak és a könyv tá ri rend szer nek a kö vet ke zõ szak mai szol gál ta tá so kat nyújtja:
a) akk re di tált in téz mény ként könyv tá ri szak em be rek to vább kép zé se és is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zé se;

vizsgaszervezés;
b) könyv tár tu do má nyi szak könyv tár mû köd te té se és in for má ci ós tevékenység;
c) a könyv tá rak ál lo mány gya ra pí tá sát se gí tõ, a ha zai do ku men tum ról adott tá jé koz ta tás támogatása,
d) a könyv tá rak gyûj te mé nyé bõl ki vont do ku men tu mok könyv tá ri rend sze ren be lü li hasz no sí tá sá nak koordinálása,
e) az or szá gos könyv tá ri rend szer mû kö dé sé vel, a könyv tár hasz ná lat tal és ál ta lá ban az ol va sá si kul tú rá val kap cso la tos 

kutatás, fejlesztés,
f) a könyv tá ri és ro kon te rü le ti mód sze rek re vo nat ko zó szab vá nyok, sza bály za tok ké szí té sé nek kez de mé nye zé se és

koordinálása,
g) mód szer ta ni te vé keny ség, rész vé tel a könyv tá ri te vé keny ség re vo nat ko zó irány el vek, nor ma tí vák kidolgozásában;
h) az or szá gos könyv tá ri sta tisz ti kai ada tok össze sí té se, elem zé se és szol gál ta tá sa;
i) a nyil vá nos könyv tá ri jegy zék ve ze té se, gon do zá sa;
j) rész vé tel a szak fel ügye le ti vizs gá la tok ban, a szak fel ügye le ti do ku men tu mok gyûj té sé ben és megõrzésében.
A fen ti alap te vé keny sé gek ma guk ban fog lal ják az azo kat köz vet le nül tá mo ga tó szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) jel le gû

tevékenységeket is.

2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge
A vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó éves ki adás ará nyá nak fel sõ ha tá ra a szerv ki adá sa i ban 15%.

3. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése: 

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

181400 Könyv kö tés, kap cso ló dó szol gál ta tás
182000 Egyéb sok szo ro sí tás
581100 Könyv ki adás
581200 Cím tá rak, le ve le zõ jegy zé kek ki adá sa
581400 Fo lyó irat, idõ sza ki ki ad vány ki adá sa
581900 Egyéb ki adói te vé keny ség
592014 Ze ne mû ki adás
591200 Film-, vi deo gyár tás, te le ví zi ós mû sor fel vé tel utó mun ká la tai
620100 Szá mí tó gé pes prog ra mo zás
620300 Szá mí tó gép-üze mel te tés
620900 Egyéb in for má ció tech no ló gi ai szol gál ta tás
631100 Adat fel dol go zás, web-hosz ting szol gál ta tás
631200 Vi lág há ló por tál-szol gál ta tás
639990 M.n.s. egyéb in for má ci ós szol gál ta tás
722018 Szo ci o ló gi ai al kal ma zott ku ta tás
722021 Fi lo zó fia- és tör té net tu do má nyi alap ku ta tás
722022 Fi lo zó fia- és tör té net tu do má nyi al kal ma zott kutatás
722031 Nyelv- és iro da lom tu do má nyi alap ku ta tás
722032 Nyelv- és iro da lom tu do má nyi al kal ma zott kutatás
749031 Mód szer ta ni szak irá nyí tás
749040 K+F te vé keny sé gek hez kap cso ló dó in no vá ció
749050 M.n.s. egyéb szak mai, tu do má nyos, mû sza ki te vé keny ség
823000 Kon fe ren cia, ke res ke del mi be mu ta tó szer ve zé se
842151 Nem zet kö zi tu do má nyos együtt mû kö dés
842160 Nem zet kö zi szer ve ze tek ben va ló rész vé tel
855932 Is ko la rend sze ren kí vü li szak mai ok ta tás
855937 M.n.s. egyéb fel nõtt ok ta tás
856099 Egyéb ok ta tást ki egé szí tõ te vé keny ség
900400 Kul tu rá lis mû so rok, ren dez vé nyek, ki ál lí tá sok szervezése
910110 Nem ze ti könyv tá ri fel ada tok
910121 Könyv tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, nyil ván tar tá sa
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Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

910122 Könyv tá ri ál lo mány fel tá rá sa, meg õr zé se, védelme
910123 Könyv tá ri szol gál ta tá sok
910203 Mú ze u mi ki ál lí tá si te vé keny ség
910204 Mú ze u mi köz mû ve lõ dé si, kö zön ség kap cso la ti tevékenység
910301 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se
910302 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság meg óvá sa

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 910100 Könyv tá ri, le vél tá ri tevékenység.

III.

Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár mû kö dé se

1. Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár élén fõ igaz ga tó áll, akit – pá lyá zat alap ján – a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter (a to -
váb bi ak ban: mi nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján ha tá ro zott idõ re bíz
meg, il let ve von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), va la mint gyakorolja felette a munkáltatói
jogokat.

2. A fõ igaz ga tó mun ká ját gaz da sá gi ve ze tõ se gí ti. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap -
ján a mi nisz ter – a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra – pá lyá zat út ján ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát 
(szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel) és gya ko rol ja fe let te a fe gyel mi jog kört.  Az egyéb munkáltatói jogokat a
fõigazgató gyakorolja felette.

3. A Könyv tá ri In té zet igaz ga tó ját pá lyá zat út ján, ma ga sabb ve ze tõi be osz tás sal, ha tá ro zott idõ re – a mi nisz ter egyet -
ér té sé vel – a fõ igaz ga tó bíz za meg (szük ség ese tén nevezi ki és menti fel).

4. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár al kal ma zot tai a köz al kal ma zot -
tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm.
ren de let hatálya alá tartozó közalkalmazottak.

5. Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg osz -
tást, a bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a szer ve ze ti és mû kö dé si 
sza bály zat (a to váb bi ak ban: SZMSZ) ha tá roz za meg. Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár kö te les az SZMSZ-t és mel lék le -
te it, to váb bá an nak mó do sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez
jóváhagyás céljából felterjeszteni. 

IV. 

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– I. fe je zet 7. pont já nak és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15-én lép hatályba.

2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel egy ide jû -
leg az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár 2010. má jus 11-én kelt, 241-41/2010. ik ta tó szá mú Ala pí tó Okirata hatályát veszti. 

Bu da pest, 2010. no vem ber 2.

OK-6853-39/2010.
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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Az Or szá gos Ide gen nyel vû Könyv tár Ala pí tó Ok ira ta (a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben, az egyes
mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
ren de let 51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, to váb bá a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény ben fog lal tak ra te kin tet tel az Or szá gos Ide gen nyel vû
Könyv tár köz pon ti költ ség ve té si szerv Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítom és foglalom egységes
szerkezetbe:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Or szá gos Ide gen nyel vû Könyv tár
1.2. rö vi dí tett ne ve: OIK
1.3. ide gen nyel vû el ne ve zé se: 
an gol nyel ven: Na ti o nal Lib ra ry of Fo re ign Li te ra tu re
né met nyel ven: Na ti o nal bib li ot hek für Fremdsp ra chi ge Literatur
fran cia nyel ven: Bib li othPque Na ti o na le des Lit té ra tu res Ét rang�res 
orosz nyel ven: ="P4@>":>"b #4$:4@H,8" 3>@FHD">>@6 94H,D"HJDZ

2. Szék he lye: H-1056 Bu da pest, Mol nár u. 11. 

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó.

4. Szak mai be so ro lá sa: or szá gos szak könyv tár.

5. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: 1956. évi 5. sz. tör vény ere jû ren de let vég -
re haj tá sá ról ren del ke zõ 1018/1956. (III. 9.) szá mú minisztertanácsi határozat.

6. Mû kö dé si kö re: or szá gos.

7. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye:
Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, Bu da pest H-1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

8. Köz vet len jog elõd: –
(név vál toz ta tás: Ál la mi Gor kij Könyv tár, 45.248/1990. szá mú MM ha tá ro zat.)

9. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel adat: or szá gos szak könyv tá ri te vé keny ség a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil -
vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény 63. § (4) bekezdésének értelmében.

II.

Az Or szá gos Ide gen nyel vû Könyv tár alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé ge

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge: 
1.1. a mo dern vi lág iro da lom, az iro da lom tu do mány a nyelv tu do mány és a nyel vé szet, va la mint a kap cso ló dó hu mán

kul tú rát, il let ve tu do má nyo kat rep re zen tá ló könyv tá ri do ku men tu mok – fõ képp ere de ti nyel vû – gyûjtése, feltárása,
szolgáltatása;

1.2. a nép ze ne, a vi lág ze ne és a dzsessz do ku men tu ma i nak mi nél tel je sebb kö rû gyûj té se, a klasszi kus és kor társ ko moly -
ze ne rep re zen táns do ku men tu mai, va la mint a rá juk vo nat ko zó szak iro da lom gyûj té se, fel tá rá sa és szol gál ta tá sa;

1.3. a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kel fog lal ko zó do ku men tu mok gyûj té se, fel tá rá sa és szolgáltatása;
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1.4. az ide gen nyel vek ta nu lá sát mi nél ha té ko nyabb for má ban le he tõ vé te võ gyûj te mény ki ala kí tá sa és szol gál ta tá sa,
va la mint nyelvstúdió mûködtetése;

1.5. az alap fel ada tok hoz kap cso ló dó szak iro dal mi do ku men tá ci ós adat bá zi sok épí té se és szolgáltatása;
1.6. a nem ze ti sé gi és et ni kai gyûj te ményt fenn tar tó könyv tá rak ko or di ná ci ós köz pont ja ként ezen könyv tá rak do ku -

men tu mok kal való ellátása;
1.7. gyûj te mé nyé nek fo lya ma tos fej lesz té se, fel tá rá sa, meg õr zé se, gon do zá sa, vé del me és ren del ke zés re bocsátása;
1.8. kor sze rû in for ma ti kai há ló zat fenn tar tá sa, fej lesz té se és mûködtetése;
1.9. di gi tá lis és vir tu á lis könyv tá ri szol gál ta tá sok ki ala kí tá sa és mûködtetése;
1.10. ál lo mány vé del mi és szol gál ta tá si cél ból di gi ta li zá lás végzése;
1.11. tá jé koz ta tás a könyv tár és a nyil vá nos könyv tá ri rend szer do ku men tu ma i ról és szol gál ta tá sa i ról;
1.12. más könyv tá rak ál lo má nya i hoz és szol gál ta tá si hoz va ló hoz zá fé rés segítése;
1.13. az Or szá gos Do ku men tum-el lá tá si Rend szer szol gál ta tó könyv tá ra ként rész vé tel a könyv tá rak kö zöt ti do ku -

men tum- és információcserében;
1.14. együtt mû kö dés a ha zai és kül föl di könyv tá rak kal, va la mint a nem zet kö zi könyv tá ri rend szer ben va ló el iga zo dás

segítése;
1.15. könyv tá ri mi nõ ség fej lesz tés;
1.16. könyv tár hasz ná ló-kép zés ke re té ben fel nõtt ok ta tás vég zé se, az élet hosszig tar tó ta nu lás támogatása;
1.17. ki ad vá nyok szer kesz té se, ki adá sa;
1.18. a könyv tár gyûj te mé nyét és szol gál ta tá sa it meg is mer te tõ és nép sze rû sí tõ, va la mint egyéb kul tu rá lis ren dez vé nyek

szer ve zé se és be fo ga dá sa;
1.19. re pro grá fi ai, di gi ta li zá lá si és kö té sze ti szol gál ta tá sok végzése;
1.20. té ma fi gye lés, iro da lom ku ta tás és egyéb in for má ci ós szol gál ta tá sok végzése; 
1.21. az egyen lõ bá nás mód meg va ló su lá sát cél zó ál ta lá nos te vé keny sé gek vég zé se és prog ra mok szervezése;
1.22. a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ egyéb te vé keny sé gek vég zé se és prog ra mok szervezése; 
1.23.  a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) ál tal meg ha tá ro zott to váb bi feladatok;
1.24. in gat lan-bér be adás.
1.2. Az in téz mény alap te vé keny sé gei kö zött ki emelt fel ada tai az alábbiak:
1.2.1. A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek in for má ci ós köz pont ja ként a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um (a to váb bi ak -

ban: NEFMI) fel ügye le te alá tar to zó közgyûjtemények számára 
a) szak iro dal mi és tá jé koz ta tá si szol gál ta tá so kat végez, 
b) ta nács adó te vé keny sé get vé gez a nem ze ti sé gi és ki sebb sé gi szer ve ze tek kel és in téz mé nyek kel kap cso la tos

tevékenységekben.
A fen ti alap te vé keny sé gek ma guk ban fog lal ják az azo kat köz vet le nül tá mo ga tó szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) jel le gû

tevékenységeket is.

2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge: Az Or szá gos Ide gen nyel vû Könyv tár vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem folytat.

3. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése: 

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

181400 Könyv kö tés, kap cso ló dó szol gál ta tás
182000 Egyéb sok szo ro sí tás
581100 Könyv ki adás
581400 Fo lyó irat, idõ sza ki ki ad vány ki adá sa
581900 Egyéb ki adói te vé keny ség
631200 Vi lág há ló-por tál szol gál ta tás
639910 Saj tó fi gye lés
639990 M.n.s. egyéb in for má ció szol gál ta tás
722031 Nyelv- és iro da lom tu do má nyi alap ku ta tás
722032 Nyelv- és iro da lom tu do má nyi al kal ma zott kutatás
742000 Fény ké pé szet
821900 Fény má so lás, egyéb iro dai szol gál ta tás
855931 Is ko la rend sze ren kí vü li nem szak mai ok ta tás
890112 Az egyen lõ bá nás mód meg va ló su lá sát cél zó ál ta lá nos te vé keny sé gek és programok
890116 A ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ egyéb te vé keny sé gek, programok
900400 Kul tu rá lis mû so rok, ren dez vé nyek, ki ál lí tá sok szervezése
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Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

910111 Nem ze ti könyv tá ri fel ada tok
910121 Könyv tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, nyil ván tar tá sa
910122 Könyv tá ri ál lo mány fel tá rá sa, meg õr zé se, védelme
910123 Könyv tá ri szol gál ta tá sok
910301 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se
910302 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság meg óvá sa

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 910100 Könyv tá ri, le vél tá ri tevékenység.

III.

Az Or szá gos Ide gen nyel vû Könyv tár mû kö dé se

1. Az Or szá gos Ide gen nyel vû Könyv tár élén fõ igaz ga tó áll, akit – pá lyá zat alap ján – a nem ze ti ero for rás mi nisz ter
(a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján ha tá ro zott idõ re bíz 
meg, il let ve von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), va la mint gyakorolja felette a munkáltatói
jogokat.

2. A fõ igaz ga tó-he lyet test, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján, pá lyá zat út ján,
ha tá ro zott idõ re – a mi nisz ter egyet ér té sé vel – a fõ igaz ga tó bíz za meg, il let ve von ja vissza ve ze tõi meg bí zá sát (szük ség
ese tén ne ve zi ki és men ti fel), va la mint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

3. A fõ igaz ga tó mun ká ját gaz da sá gi ve ze tõ se gí ti. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap -
ján a mi nisz ter – a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra – pá lyá zat út ján ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát 
(szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel) és gya ko rol ja fe let te a fe gyel mi jog kört. Az egyéb munkáltatói jogokat a
fõigazgató gyakorolja felette.

4. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: az Or szá gos Ide gen nyel vû Könyv tár al kal ma zot tai a köz al kal ma -
zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm.
ren de let hatálya alá tartozó közalkalmazottak. 

5. Az Or szá gos Ide gen nyel vû Könyv tár szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg -
osz tást, a bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály zat (a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. A fõ igaz ga tó kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it, to váb bá an -
nak mó do sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás
céljából felterjeszteni. 

IV. 

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– I. fe je zet 7. pont já nak és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15-én lép hatályba.

2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel egy ide jû -
leg az Or szá gos Ide gen nyel vû Könyv tár 2009. jú li us 1-jén kelt, 15213-19/2010. ik ta tó szá mú Alapító Okirata hatályát
veszti. 

Bu da pest, 2010. no vem ber 2.

OK-6853-37/2010.
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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A Ma gyar Or szá gos Le vél tár Ala pí tó Ok ira ta (a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben, az egyes
mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
ren de let 51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, va la mint a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény 60–61. §-ában meg ha tá ro zot tak ra te kin tet tel, és a köz ira -
tok ról, a köz le vél tá rak ról és a nyil vá nos ma gán le vél tá ri anyag vé del mé rõl szó ló 1995. évi LXVI. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Ltv.) alap ján, az 1723-ban ala pí tott Ma gyar Or szá gos Le vél tár központi költségvetési szerv Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítom és foglalom egységes szerkezetbe:

I. 

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv 
1.1. ne ve: Ma gyar Or szá gos Le vél tár
1.2. hi va ta los ne ve: Ma gyar Or szá gos Le vél tár
1.3. rö vi dí tett ne ve: MOL
1.4. ide gen nyel vû el ne ve zé se:
an go lul: Na ti o nal Ar chi ves of Hun ga ry
né me tül: Un ga ris ches Na ti o na lar chiv

2. Szék he lye: 1014 Bu da pest, Bé csi ka pu tér 2–4.

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó.

4. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály: or szá gos le vél tár fel ál lí tá sá ról, s má sok le ve le i nek a ki rá lyi ka ma rák ból, s
a szent Már ton ról ne ve zett szent-pan non hal mi con vent bõl és Er dély bõl vissza vé te lé rõl szóló 1723. évi XLV.
törvénycikk.

5. Mû kö dé si kö re: or szá gos.
Il le té kes ség bõl át ve szi az Ltv. 17. § (1) be kez dé sé ben és (2) be kez dé sé nek d), e) és h) pont ja i ban meg ha tá ro zott ha zai

köz ira to kat, gyûj ti a ma gán ira to kat és a kül föl dön fel lelt ma gyar vo nat ko zá sú (hungarika) levéltári anyagot.

6. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye: Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

7. Az in téz mény mû kö dé si he lye
Te lep he lyek: 
1014 Bu da pest, Hess And rás tér 5.
1014 Bu da pest, Úri u. 54–56.
1037 Bu da pest, Láng li li om u. 4.

8. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel adat: le vél tá ri te vé keny ség, az Ltv. 13–14. §-a, va la mint 16–17. §-a
értelmében.

II.

A Ma gyar Or szá gos Le vél tár alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé ge

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge:
Az Ltv. 10. §-ában, 13. §-ában és a 17. §-ában meg ha tá ro zott fel adat ként:
1.1. Vég zi az irat ke ze lé si sza bály za tok ki adá sá val össze füg gõ feladatait;
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1.2. A Ltv. 31. §-ában meg ha tá ro zott ki vé te lek kel ki zá ró la gos jog gal át ve szi és meg õr zi az il le té kes sé gi kö ré be tar to -
zó szer vek nem selejtezhetõ köziratait;

1.3. Jog sza bály alap ján át ve szi, il le tõ leg gyûj ti, va la mint in gye nes le tét ként meg õr zi a ma ra dan dó ér té kû magániratot;
1.4. Az át vett, il le tõ leg a gyûj tött le vél tá ri anya got nyil ván tart ja, szak sze rû en ke ze li, biz ton sá go san meg õr zi, és az õri -

ze té ben lé võ le vél tá ri anya got – an nak szük ség sze rin ti át se lej te zé sé vel, ren de zé sé vel, va la mint a tu do má nyos igé nyû át -
te kin tést biz to sí tó se géd le tek ké szí té se és köz zé té te le útján – feldolgozza, s az anyag használatát lehetõvé teszi;

1.5. Az õri ze té ben lé võ le vél tá ri anyag ról hi te les má so la tot vagy tar tal mi ki vo na tot ad ki;
1.6. A le vél tá ri anyag vé del me ér de ké ben el len õr zi a köz fel ada tot el lá tó szer vek, va la mint a tar tós ál la mi tu laj do nú

tár sa sá gi ré sze se dés sel mû kö dõ gaz da sá gi tár sa sá gok irat tá ri selejtezését és iratkezelésének rendjét;
1.7. Meg ron gált vagy pusz tu lás nak in dult le vél tá ri anya gá nak kon zer vá lá sá ról és res ta u rá lá sá ról gon dos ko dik, ezek -

rõl, il le tõ leg kü lö nö sen je len tõs le vél tá ri anya gá ról biz ton sá gi másolatot készít vagy készíttet;
1.8. Le vél tár- és tör té net tu do má nyi ku ta tá so kat vé gez a le vél tá ri mun ka fej lesz té se és a le vél tá ri anyag fel hasz ná lá sá -

nak elõ se gí té se cél já ból, s köz zé te szi a ku ta tás ered mé nye it, il let ve a tu do má nyos mun ka meg osz tás ke re té ben részt
vállal az általa õrzött iratanyag publikálásában;

1.9. A le vél tá ri anyag ok ta tá si, il le tõ leg köz mû ve lõ dé si cé lú fel hasz ná lá sát, va la mint a le vél tá ri te vé keny ség meg is -
mer te té sét ki ad vá nyok kal és egyéb módon elõsegíti;

1.10. A ma ra dan dó ér té kû ma gán ira tok ki vá lo ga tá sá ra, szak sze rû ke ze lé sé re vo nat ko zó an szak ta ná csot ad hat, a ma ra -
dan dó ér té kû ma gán ira tok vé det té nyilvánításában közremûködik.

1.11. A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak mai kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té se ér de ké ben mód szer ta ni aján lá so kat
és egyéb se géd anya go kat dol goz ki, s azo kat a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter egyet ér té sé vel köz zé te szi;

1.12. Nyil ván tart ja a köz le vél tá ra kat és a ma gán le vél tá ra kat;
1.13. Fel tár ja, nyil ván tart ja és gyûj ti (má so lat ban be szer zi vagy meg vá sá rol ja) a ma gyar vo nat ko zá sú kül föl di

levéltári anyagot;
1.14. Õr zi a tör vé nyek ere de ti pél dá nyát;
1.15. Le vél tár-tu do má nyi szak könyv tá rat mû köd tet;
1.16. Le vél tá ri ál lo mány vé del mi kér dé sek ben szak ta nács adást nyújt más le vél tá rak nak;
1.17. A ha zai köz le vél tá ri anyag ról ké szült biz ton sá gi má so la tok egy pél dá nyát biz ton sá gi film tá rá ban megõrzi;
1.18. Részt vesz a le vél tá ro sok fel sõ fo kú kép zé sé ben, és el lát ja a kö zép fo kú le vél tá ri szak kép zés sel kap cso la tos

feladatait;
1.19. Éven te nyil vá nos ság ra hoz za a köz le vél tá rak gya ra po dá sát és mû kö dé sük fon to sabb adatait;
1.20. El lát ja a le vél tá ri szak fel ügye let mû köd te té sé vel kap cso la tos teendõit;
1.21. Gya ko rol ja a Ltv. 34. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott elõ vá sár lá si jogát;
1.22. A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott szem pon tok sze rint gyûj ti és fel dol goz za a köz le vél tá rak, va -

la mint a nyil vá nos ma gán le vél tá rak mû kö dé sé vel kapcsolatos adatokat.
A fen ti alap te vé keny sé gek ma guk ban fog lal ják az azo kat köz vet le nül tá mo ga tó szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) jel le gû

tevékenységeket is.

2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge: vál lal ko zá si te vé keny sé get nem folytat.

3. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése: 

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

910131 Le vél tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, ke ze lé se és védelme

910132 Le vél tá ri szol gál ta tás, tu do má nyos, pub li ká ci ós és in for má ció köz ve tí tõ tevékenység

910121 Könyv tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, nyil ván tar tá sa

910122 Könyv tá ri ál lo mány fel tá rá sa, meg õr zé se, védelme

910123 Könyv tá ri szol gál ta tá sok

910301 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se

910302 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság meg óvá sa

581100 Könyv ki adás

581900 Egyéb ki adói te vé keny ség

722022 Fi lo zó fia- és tör té net tu do má nyi al kal ma zott kutatás

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 910100 Könyv tá ri, le vél tá ri te vé keny ség szakágazat.
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III.

A Ma gyar Or szá gos Le vél tár mû kö dé se

1. A Ma gyar Or szá gos Le vél tár élén fõ igaz ga tó áll, akit – pá lyá zat alap ján – a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter (a to váb bi -
ak ban: mi nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján ha tá ro zott idõ re bíz meg, il -
let ve von ja vissza an nak meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), va la mint gyakorolja felette a munkáltatói
jogokat.

2. A fõ igaz ga tó mun ká ját gaz da sá gi ve ze tõ se gí ti. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap -
ján – a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra – pá lyá zat út ján a mi nisz ter ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza an nak
meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel) és gya ko rol ja fe let te a fe gyel mi jog kört. Az egyéb munkáltatói
jogokat a fõigazgató gyakorolja felette.

3. A fõ igaz ga tó a fõ igaz ga tó-he lyet te se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján,
pá lyá zat út ján, ha tá ro zott idõ re, a mi nisz ter egyet ér té sé vel bíz za meg, il let ve von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén
ne ve zi ki és men ti fel), va la mint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

4. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Ma gyar Or szá gos Le vél tár al kal ma zot tai a köz al kal ma zot tak
jog ál lá sá ról 1992. évi XXXIII tör vény ha tá lya, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren -
de let hatálya alá tartozó közalkalmazottak. 

5. A Ma gyar Or szá gos Le vél tár szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg osz tást, a
bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat (a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. A fõ igaz ga tó kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it vagy azok mó do sí tá sa -
it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából
felterjeszteni. 

IV. 

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– I. fe je zet 6. pont já nak és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15-én lép hatályba.

2. Jelen Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg a
Magyar Or szá gos Le vél tár 2010. má jus 4-én kelt, 241-31/2010. ik ta tó szá mú Ala pí tó Ok ira ta ha tá lyát vesz ti. 

Bu da pest, 2010. no vem ber 2. 

OK-6853-21/2010.
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

Az Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet Ala pí tó Ok ira ta 
(a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben, az egyes
mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
ren de let 51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, to váb bá a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény ben fog lal tak ra te kin tet tel, az 1952-ben lét re ho zott Or szá gos 
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Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet köz pon ti költ ség ve té si szerv Ala pí tó Ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sí tom és fog -
la lom egy sé ges szerkezetbe:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és Intézet 
1.2. hi va ta los ne ve: Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és Intézet
1.3. rö vi dí tett ne ve: OSZMI 
1.4. ide gen nyel vû el ne ve zé se: 
an gol nyel ven: Hun ga ri an The at re Mu se um and Ins ti tu te
né met nyel ven: Un ga ris ches The a ter mu se um und Ins ti tut 
orosz nyel ven: %,>(,DF846 <J2,6 4 4>FH4HJH H,"HD":X>@(@ 4F8JFFH&"

2. Szék he lye: 1013 Bu da pest, Krisz ti na kör út 57.

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó.

4. Szak mai be so ro lá sa: or szá gos szak mú ze um.

5. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: a Szín ház tör té ne ti Mú ze um fenn ál lá sát
dek la rál ja: 2/1965. (I. 8.) MM ren de let; az Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet fenn ál lá sát deklarálja a 8/2007.
(OK. 35.) OKM utasítás.

6. Mû kö dé si kö re: or szá gos.
6.1. Mú ze u mi te rü le ten:
– Gyûj tõ kö re ki ter jed a ma gyar szín ház tör té net, va la mint a je len kor ma gyar szín ház mû vé szet és szín há zi kul tú ra mu -

ze á lis tár gyi, ké pi, írá sos és egyéb (hang-, film- , vi deó- és di gi tá lis anyag stb.) em lé ke i re és az ez zel össze füg gõ
képzõmûvészeti alkotásokra.

– Gyûj tõ te rü le te az egész or szág, il let ve a – nem zet kö zi egyez mé nyek fi gye lem be vé te lé vel – kül föl di ma gyar szín -
ház tör té net, szín ház mû vé szet vo nat ko zá sá ban a világ valamennyi országa.

6.2. In té ze ti te rü le ten:
– Kor társ szín ház tu do má nyi te vé keny sé ge és do ku men tá ci ós fe la dat rend sze re, szak mai tá mo ga tás nyúj tá sa or szá gos

ha tó kö rû, mely – a nem zet kö zi egyez mé nyek fi gye lem be vé te lé vel – ki ter jed a határon túli magyar színjátszásra is.

7. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye:
Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

8. Az in téz mény mû kö dé si he lye
Te lep he lyek: 
Köz ér de kû mu ze á lis ki ál lí tó he lye: Ba jor Gi zi Szí nész mú ze um, 1124 Bu da pest, Strom feld Aurél út 16. 

9. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel ada ta: örök ség vé de lem – mú ze u mi te vé keny ség, a mu ze á lis in téz mé nyek rõl,
a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény (to váb bi ak ban: 1997. évi CXL. tv.)
38. és 42. §-a ér tel mé ben; továbbá társadalomtudományi, humán kutatás.

II.

Az Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet alap- és vál lal ko zá si tevékenysége

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge:
1.1. Mú ze u mi te rü le ten:
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Az 1997. évi CXL. tv. 38. és 42. §-a alap ján 
a) A gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak (tár gyi, ké pi, írá sos, hang- és egyéb for rás anyag) és az eh hez kap cso ló dó

kul tu rá lis ér ték kel bí ró in for má ci ók fel ku ta tá sa, gyûj té se, õr zé se, szak sze rû nyil ván tar tá sa, ke ze lé se, ál lag meg óvá sa és
vé del me; to váb bá tu do má nyos feldolgozása, a tudományos eredmények közzététele.

b) Kul tu rá lis szol gál ta tá sa i val, az ál lan dó és idõ sza ki ki ál lí tá sok kal, va la mint a hoz zá juk kap cso ló dó mú ze um pe da gó -
gi ai te vé keny ség gel, csa lá di és kö zös sé gi prog ra mok kal, szak mai ren dez vé nyek kel – a mi nél szé le sebb kö rû hoz zá fé rés
ér de ké ben – szol gál ni a tár sa da lom mû ve lõ dé sét, a for má lis és nem for má lis ok ta tás cél ja it, és a sza bad idõ hasz nos el töl -
té sé nek lehetõségével segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.

c) A gyûj tõ kö rét il le tõ, va la mint a mu ze o ló gia te rü le tén foly ta tott tu do má nyos, mód szer ta ni ku ta tó- és pub li ká ci ós
mun ka vég zé se, a kül sõ ku ta tók szak mai tá mo ga tá sa, kutatószolgálat mûködtetése.

d) Együtt mû kö dés a ha zai és kül föl di, il let ve nem zet kö zi szín ház-szak mai és mu ze o ló gi ai szer ve ze tek kel,
társintézményekkel.

e) Jog sza bá lyok alap ján – az in téz mény gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak kal össze füg gés ben – a kul tu rá lis örök -
ség vé de lem ha tó sá gi fel ada ta i ban va ló köz re mû kö dés: a kul tu rá lis ja vak vé det té nyil vá ní tá si el já rá sai, va la mint kul tu rá -
lis ja vak kül föld re tör té nõ ki vi te lé nek ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sai so rán szak vé le mény adá sa, a kul tu rá lis örök ség -
vé de lem ha tó sá gi nyil ván tar tá sa szá má ra adat szol gál ta tás, és – örök ség vé del mi hatósági felkérésre – közremûködés a
védetté nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében. 

f) Az in téz mény gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak ese té ben – a jog sza bá lyok, il let ve a fel ügye le ti szerv fel ké ré se
alap ján vég zett, a tu do mány adott is me ret anya gá ra tá masz ko dó és an nak ered mé nye it felhasználó – szakértõi
tevékenység.

g) Rész vé tel a szín ház-szak mai és a szak mu ze o ló gus kép zés ben és to vább kép zés ben.
1.2. In té ze ti te rü le ten:
a) A kor társ ma gyar szín ház mû vé szet egé szé nek inf ra struk tu rá lis, szer ve ze ti, gaz da sá gi, sze mé lyi és mû vé sze ti szem -

pon tú ku ta tá sa, do ku men tá lá sa és az adat vé del mi jog sza bá lyok nak meg fe le lõ módon történõ hozzáférhetõvé tétele.
b) Alap te vé keny sé gé hez kap cso ló dó in for má ci ós rész le gek (szak könyv tár, do ku men tá ció, adat bank, ar chí vum) mun -

ká ját ko or di ná ló, anya gu kat a leg kor sze rûbb adat hor do zó kon tá ro ló, in teg rált szak mai in for má ci ós bá zis mû köd te té se,
és en nek az ága za ti irá nyí tás, a szín há zi szak ma és a kö zön ség igényeinek figyelembevételével történõ hasznosítása.

c) Kap cso lat tar tás a ha zai és a ha tá ron tú li ma gyar szín ját szás sal, szak mai tá mo ga tás nyúj tá sa a szín há zak
munkájához.

d) Együtt mû kö dés a ha zai és kül föl di, il let ve nem zet kö zi szín há zi szak mai szer ve ze tek kel, társ in téz mé nyek kel, al ko -
tók kal, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Szín ház-, Film- és Tánc tu do má nyi Bi zott sá gá val, valamint az ITI Magyar
Központjával.

1.3. El lát ja to váb bá a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott és alap te vé keny sé gi kö ré be utalt további
feladatokat.

A fen ti alap te vé keny sé gek ma guk ban fog lal ják az azo kat köz vet le nül tá mo ga tó szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) jel le gû
tevékenységeket is.

2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge
Az Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet vál lal ko zá si te vé keny sé get nem folytat.

3. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése: 

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

910201 Mú ze u mi gyûj te mé nyi te vé keny ség
910202 Mú ze u mi tu do má nyos fel dol go zó és pub li ká ci ós tevékenység
910203 Mú ze u mi ki ál lí tá si te vé keny ség
910204 Mú ze u mi köz mû ve lõ dé si, kö zön ség kap cso la ti tevékenység
722022 Fi lo zó fia- és tör té net tu do má nyi al kal ma zott kutatás
722032 Nyelv- és iro da lom tu do má nyi al kal ma zott kutatás
910301 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se
910302 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság meg óvá sa
856099 Egyéb ok ta tást ki egé szí tõ te vé keny ség
910121 Könyv tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, nyil ván tar tá sa
910122 Könyv tá ri ál lo mány fel tá rá sa, meg õr zé se, védelme
910123 Könyv tá ri szol gál ta tá sok
581100 Könyv ki adás
581900 Egyéb ki adói te vé keny ség
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4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 910200 Mú ze u mi tevékenység.

III.

Az Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet mûködése

1. Az Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet élén igaz ga tó áll, akit – pá lyá zat alap ján – a nem ze ti erõ for rás mi -
nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján ha tá ro zott
idõ re bíz meg, il let ve von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), valamint gyakorolja felette a
munkáltatói jogokat.

2. Az igaz ga tó mun ká ját gaz da sá gi ve ze tõ se gí ti. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján
a mi nisz ter – az igaz ga tó ja vas la tá ra – pá lyá zat út ján ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát
(szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel) és gya ko rol ja fe let te a fe gyel mi jog kört. Az egyéb munkáltatói jogokat az
igazgató gyakorolja felette.

3. Az igaz ga tó he lyet test a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján, pá lyá zat út ján, ha -
tá ro zott idõ re az igaz ga tó – a mi nisz ter egyet ér té sé vel – bíz za meg és von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki
és men ti fel), va la mint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

4. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: az Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet al kal ma zot tai a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról 1992. évi XXXIII tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.)
Korm. ren de let hatálya alá tartozó közalkalmazottak. 

5. Az Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti
fel adat meg osz tást, a bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály zat (a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. Az Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet
kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it, to váb bá an nak mó do sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét követõ 60 napon belül 
elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. 

IV.

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– I. fe je zet 7. pont já nak és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15-én lép hatályba.

2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel egy ide jû -
leg az Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet 2009. jú li us 1-jén kelt, 15213-23/2009. ik ta tó szá mú Alapító
Okirata hatályát veszti. 

Bu da pest, 2010. no vem ber 2.

OK-6853-41/2010.
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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Az Ipar mû vé sze ti Mú ze um Ala pí tó Ok ira ta (a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben, az egyes
mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
ren de let 51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, to váb bá a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény ben fog lal tak ra te kin tet tel, az 1872-ben ala pí tott Ipar mû vé -
sze ti Mú ze um köz pon ti költ ség ve té si szerv Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítom és foglalom egységes
szerkezetbe:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Ipar mû vé sze ti Mú ze um
1.2. hi va ta los ne ve: Ipar mû vé sze ti Múzeum
1.3. rö vi dí tett ne ve: IM
1.4. ide gen nyel vû el ne ve zé se:
an gol nyel ven: Mu sem of App li ed Arts
né met nyel ven: Kunst ge wer be mu sem
orosz nyel ven: ;J2,6 BD48:"*>@(@ 4F8JFFH&"

2. Szék he lye: H-1091 Bu da pest, Ül lõi út 33–37. 

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó.

4. Szak mai be so ro lá sa: or szá gos mú ze um 

5. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: fenn ál lá sát dek la rál ja: 1997. évi CXL. tör -
vény 2. sz. melléklete.

6. Mû kö dé si kö re: or szá gos
– Gyûj tõ kö re ki ter jed a ma gyar és nem zet kö zi ipar mû vé szet al ko tá sa i ra (tárgy- és kör nye zet kul tú ra anya gá ra) a kö -

zép kor tól nap ja in kig. A Hopp Fe renc Ke let-ázsi ai Mû vé sze ti Mú ze um gyûj tõ kö re a ke let-ázsi ai, va la mint a kö zel-ke le ti
iszlám mûvészeti alkotásokra terjed ki. 

– Gyûj tõ te rü le te az egész or szág és – a nem zet kö zi egyez mé nyek, jog sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel – a vi lág min -
den olyan pont ja, ahol a gyûj tõ kör nek meg fe le lõ alkotások fellelhetõek.

7. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye: a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

8. Az in téz mény mû kö dé si he lye
Te lep he lyek: 
8.1. Or szá gos szak mú ze um:
– Hopp Fe renc Ke let-ázsi ai Mû vé sze ti Mú ze um, H-1062 Bu da pest, And rás sy út 103.
8.2. Köz ér de kû mu ze á lis ki ál lí tó hely:
– Nagy té té nyi Kas tély mú ze um, H-1225 Bu da pest, Kas tély park ut ca 9–11.
– Ráth György Mú ze um, H-1068 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa sor 12. 

9. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel adat: örök ség vé de lem – mú ze u mi te vé keny ség a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a
nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. törvény 38. és 42. §-a értelmében.

II.

Az Ipar mû vé sze ti Mú ze um alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé ge

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge
1.1. a gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak (tár gyi, ké pi, írá sos, hang- és egyéb for rás anyag) fel ku ta tá sa, gyûj té se, õr -

zé se, szak sze rû nyil ván tar tá sa, ke ze lé se, ál lag meg óvá sa és vé del me; to váb bá tu do má nyos fel dol go zá sa és rend sze re zé -
se, a tu do má nyos ered mé nyek köz zé té te le, mind ezek ki ál lí tá so kon és más for mák ban történõ bemutatása, a
közmûvelõdését segítõ hasznosítása.
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1.2. a gyûj tõ kö ré be tar to zó, ma gán tu laj don ban lé võ kul tu rá lis ja vak vé det té nyil vá ní tá sá nak szak mai elõ ké szí té se, il -
let ve vé le mé nye zé se; köz re mû kö dés a vé dett gyûj te mé nyek és mûtárgyak helyszíni ellenõrzésében;

1.3. a mû tár gyak kül föld re tör té nõ ki vi te lé nél a kul tu rá lis örök ség meg õr zé sé nek szem pont ja it ér vé nye sí tõ szem lé zés,
véleményezés;

1.4. a gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak ese té ben – a jog sza bá lyok, il let ve a fel ügye le ti szerv fel ké ré se alap ján vég -
zett, a tu do mány adott is me ret anya gá ra tá masz ko dó és an nak ered mé nye it felhasználó – szakértõi tevékenység;

1.5. szak te rü le tén és a mu ze o ló gia mód szer ta ná ban, tör té ne té ben tu do má nyos ku ta tás vég zé se, a kül sõ ku ta tók szak -
mai tá mo ga tá sa, kutatószolgálat mûködtetése;

1.6. rész vé tel a mú ze um tu do má nyos té má i val össze füg gõ kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tás ban, va la mint a mu ze o ló -
gus-kép zés ben és továbbképzésben;

1.7. alap te vé keny sé gé hez kap cso ló dó szak könyv tár mû köd te té se;
1.8. együtt mû kö dés a ha zai és kül föl di, il let ve nem zet kö zi szak mai szer ve ze tek kel, társ in téz mé nyek kel; a ha zai és a

nem zet kö zi ma gyar ipar mû vé sze ti mu ze o ló gi ai te vé keny ség figyelemmel követése; 
1.9. Az Ipar mû vé sze ti Mú ze um és tag in téz mé nyei adott sá ga it ki hasz ná ló, szé les kö rû kul tu rá lis és köz mû ve lõ dé si te -

vé keny ség foly ta tá sa, prog ra mok, rendezvények szervezése.

2. Az in téz mény alap te vé keny sé gei kö zött ki emelt fel ada tai az alábbiak:
2.1.  Mód szer ta ni köz pont ként az egy há zi fenn tar tá sú mu ze á lis gyûj te mé nyek ipar mû vé sze ti anya gá nak fel dol go zá -

sá val össze füg gõ szak mai feladatok összehangolása. 
2.2. In ter ak tív és in no va tív mó don (pl. össz mû vé sze ti prog ra mok, ki ál lí tá sok, ak ci ók) a kor társ ipar mû vé sze ti és for -

ma ter ve zé si tö rek vé sek nek, a kre a tív ipar nak a le he tõ leg szé le sebb lá to ga tói kö rök szá má ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te -
le, il let ve a kor társ vi zu á lis kul tú ra be mu ta tá sa az íz lés for má lás és -nevelés céljával a múzeumban és külsõ helyszíneken
egyaránt.

2.3. Együtt mû kö dé si for mák ki ala kí tá sa a kor társ ipar mû vé szet és for ma ter ve zés cso port ja i val, al ko tó i val és
szervezeteivel.

2.4. A ma gyar köz gyûj te mé nyek ben õr zött ke le ti kul tú rák kal és mû vé sze tek kel össze füg gõ anya gok ku ta tá sá nak és
be mu ta tá sá nak ko or di ná lá sa, a ke le ti kul tú rák és mû vé sze tek nép sze rû sí té se; szakmai és közönségprogramok
szervezése.

A fen ti alap te vé keny sé gek ma guk ban fog lal ják az azo kat köz vet le nül tá mo ga tó szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) jel le gû
tevékenységeket is.

3. Az Ipar mû vé sze ti Mú ze um vál lal ko zá si te vé keny sé get nem folytat.

4. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése: 

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

910201 Mú ze u mi gyûj te mé nyi te vé keny ség

910202 Mú ze u mi tu do má nyos fel dol go zó és pub li ká ci ós tevékenység

910203 Mú ze u mi ki ál lí tá si te vé keny ség

910204 Mú ze u mi köz mû ve lõ dé si, kö zön ség kap cso la ti tevékenység

910301 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se

910302 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság meg óvá sa

856099 Egyéb ok ta tást ki egé szí tõ te vé keny ség

910121 Könyv tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, nyil ván tar tá sa

910122 Könyv tá ri ál lo mány fel tá rá sa, meg õr zé se, védelme

910123 Könyv tá ri szol gál ta tá sok

581100 Könyv ki adás

581900 Egyéb ki adói te vé keny ség

581400 Fo lyó irat, idõ sza ki ki ad vány ki adá sa

5. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 910200 Mú ze u mi tevékenység.
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III.

Az Ipar mû vé sze ti Mú ze um mû kö dé se

1. Az Ipar mû vé sze ti Mú ze um élén fõ igaz ga tó áll, akit – pá lyá zat alap ján – a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter (a to váb bi ak -
ban: mi nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján ha tá ro zott idõ re bíz meg, il let ve 
von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), va la mint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2. A fõ igaz ga tó mun ká ját gaz da sá gi ve ze tõ se gí ti. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap -
ján a mi nisz ter – a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra – pá lyá zat út ján ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát 
(szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel) és gya ko rol ja fe let te a fe gyel mi jog kört. Az egyéb munkáltatói jogokat a
fõigazgató gyakorolja felette.

3. A fõ igaz ga tó-he lyet te se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján, pá lyá zat út -
ján, ha tá ro zott idõ re a fõ igaz ga tó – a mi nisz ter egyet ér té sé vel – bíz za meg és von ja vissza meg bí zá su kat (szük ség ese tén
ne ve zi ki és men ti fel õket), va la mint gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.

4. A Hopp Fe renc Ke let-ázsi ai Mû vé sze ti Mú ze um or szá gos szak mú ze um, igaz ga tó ját a – mi nisz ter vé le mé nyé nek ki -
ké ré sé vel – pá lyá zat út ján, ha tá ro zott idõre a fõigazgató bízza meg.

5. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: az Ipar mû vé sze ti Mú ze um al kal ma zot tai a köz al kal ma zot tak jog -
ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let
hatálya alá tartozó közalkalmazottak. 

6. Az Ipar mû vé sze ti Mú ze um szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg osz tást, a
bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat (a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. Az Ipar mû vé sze ti Mú ze um kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it, to váb bá 
an nak mó do sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás
céljából felterjeszteni. 

IV. 

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– I. fe je zet 7. pont já nak és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15-én lép hatályba.

2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg
az Ipar mû vé sze ti Mú ze um 2010. má jus 4-én kelt, 241-21/2010. ik ta tó szá mú Ala pí tó Ok ira ta ha tá lyát vesz ti. 

Bu da pest, 2010. no vem ber 2.

OK-6853-3/2010.
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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A Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um Ala pí tó Ok ira ta (a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sá ra, az egyes mi nisz te -
rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let
51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, to váb bá a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról
és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény alap ján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot
adom ki:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um
1.2. hi va ta los ne ve: Sza bad té ri Nép raj zi Múzeum
1.3. rö vi dí tett ne ve: SZNM, il let ve Skan zen
1.4. ide gen nyel vû el ne ve zé se:
an gol nyel ven: Hun ga ri an Open Air Mu se um 
né met nyel ven: Un ga ris ches Fre i licht mu se um 

orosz nyel ven: %,>(,DF846 ^H>@(D"L4R,F846 <J2,6 B@* @H8DZHZ< >,$@<

2. Szék he lye: 2000 Szent end re, Szta ra vo dai út 

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó. 
Szak mai be so ro lá sa: or szá gos mú ze um.

4. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra va ló hi vat ko zás: fenn ál lá sát dek la rál ja: 1997. évi CXL. tör vény 2. sz.
mel lék le te; Ala pí tó Ok ira tá nak száma: 9439/2008.

5. Mû kö dé si kö re: or szá gos.
Gyûj tõ kö re ki ter jed a ma gyar fa lu si és me zõ vá ro si né pi épí té szet, la kás kul tú ra, kéz mû ipar, gaz dál ko dás és élet mód

anya gá ra, va la mint az eh hez kap cso ló dó nép raj zi tárgyi és szellemi emlékekre. 
Gyûj tõ te rü le te a nem zet kö zi és két ol da lú egyez mé nyek, jog sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel – az egész magyar

nyelvterület.

6. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye: 
Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um; 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

7. Az in téz mény mû kö dé si he lye
Te lep he lyek: 
iro da, üz le ti he lyi ség: Var ga ház, 2000 Szent end re, Ma lom u. 2.

8. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel adat: örök ség vé de lem – mú ze u mi te vé keny ség a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a
nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. törvény 38. és 42. §-a értelmében.

II.

A Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé ge

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge: 
Mu ze o ló gi ai alap fel ada ta a gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak (tár gyi, ké pi, írá sos, hang- és egyéb for rás anyag) és

az eh hez kap cso ló dó kul tu rá lis ér ték kel bí ró in for má ci ók fel ku ta tá sa, gyûj té se, õr zé se, nyil ván tar tá sa, ke ze lé se, ál lag -
meg óvá sa és vé del me; to váb bá tu do má nyos feldolgozása, a tudományos eredmények közzététele.

Kul tu rá lis szol gál ta tá sa i val, az ál lan dó és idõ sza ki ki ál lí tá sok kal, va la mint a hoz zá juk kap cso ló dó mú ze um pe da gó gi -
ai te vé keny ség gel, csa lá di és kö zös sé gi prog ra mok kal, szak mai ren dez vé nyek kel – a mi nél szé le sebb kö rû hoz zá fé rés ér -
de ké ben – szol gál ni a tár sa da lom tag ja i nak mû ve lõ dé sét, a for má lis és nem for má lis ok ta tás cél ja it, és a sza bad idõ hasz -
nos eltöltésének lehetõségével segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.
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A gyûj tõ kö rét il le tõ, va la mint a mu ze o ló gia te rü le tén foly ta tott tu do má nyos, mód szer ta ni ku ta tó- és pub li ká ci ós mun -
ka vég zé se, a kül sõ ku ta tók szak mai tá mo ga tá sa, ku ta tó szol gá lat mû köd te té se; a ma gyar né pi épí té szet ku ta tá sa központi 
archívumának mûködtetése és gyarapítása

Fenn tart ja és fej lesz ti a köz pon ti Adat tá rát, to váb bá gyûj tõ kö ré hez kap cso ló dó nyil vá nos szak könyv tá rat mû köd tet.
Fel ada tai el lá tá sá val össze füg gés ben együtt mû kö dik a ha zai és kül föl di szak mai szervezetekkel, társintézményekkel.

Jog sza bá lyok alap ján köz re mû kö dik az in téz mény gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak kal össze füg gõ örök ség vé del -
mi ha tó sá gi fel ada tok ban: szak vé le ményt ad a kul tu rá lis ja vak vé det té nyil vá ní tá si el já rá sa i ban és a kul tu rá lis ja vak kül -
föld re tör té nõ ki vi te lé nek ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sai so rán, ada to kat szol gál tat a kul tu rá lis örök ség vé de lem ha tó -
sá gi nyil ván tar tá sa szá má ra, és – felkérésre – közremûködik a védetté nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében.

Az in téz mény gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak ese té ben – a jog sza bá lyok, il let ve a fel ügye le ti szerv fel ké ré se
alap ján vég zett, a tu do mány adott is me ret anya gá ra tá masz ko dó és an nak ered mé nye it fel hasz ná ló – szakértõi
tevékenységet folytat.

El lát ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott, alap fel ada tai kö ré be tar to zó to váb bi feladatokat.

Az in téz mény alap te vé keny sé gei kö zött ki emelt fel ada tai az alábbiak:
– A sza bad té ri mu ze o ló gia szak ági együtt mû kö dé sé nek or szá gos szin tû koordinálása.
– A sza bad té ri mu ze o ló gia és a né pi mû em lék vé de lem te rü le tén ke let ke zett di gi ta li zált tar tal mak fej lesz té se,

gondozása, közzététele.
– A né pi mû em lé kek fenn tar tá sá val, ál lag meg óvá sá val kap cso la tos el mé le ti és gya kor la ti te vé keny sé gek or szá gos

szintû összehangolása.
– A kul tu rá lis vi dék fej lesz tés hez kap cso ló dó an a táj há zak szak mai fej lesz té sé vel, kis tér sé gi kul tu rá lis és tu risz ti kai

sze re pük erõ sí té sé vel kap cso la tos mód szer ta ni és gya kor la ti fel ada tok or szá gos szintû koordinálása, szakmai
tanácsadás.

– Or szá gos mú ze um pe da gó gi ai és ál ta lá nos mú ze um is me re ti ok ta tó köz pont mû köd te té se, az ezek kel kap cso la tos
mú ze u mi szak mai fel ada tok or szá gos szin tû ko or di ná lá sa, mód szer ta ni aján lá sok, kép zé si prog ra mok ki dol go zá sa és le -
bo nyo lí tá sa, szak mai ta nács adás, továbbá a járulékos pénzügyi és adminisztratív lebonyolítás.

– A szel le mi kul tu rá lis örök ség vé del mé vel kap cso la tos ága za ti fel ada tok szak mai tá mo ga tá sa, összehangolása.
Egyéb, ok ta tást ki egé szí tõ te vé keny sé ge ke re té ben részt vesz a gyûj tõ kö ré vel össze füg gõ köz- és fel sõ fo kú ok ta tás -

ban, va la mint a szak mu ze o ló gus képzésben, továbbképzésben.
A fen ti alap te vé keny sé gek ma guk ban fog lal ják az azo kat köz vet le nül tá mo ga tó szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) jel le gû

tevékenységeket is.

2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge:
A vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó éves ki adás nem ha lad hat ja meg a költ ség ve té si szerv össz ki adá sá nak

25%-át.

3. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése: 

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

910201 Mú ze u mi gyûj te mé nyi te vé keny ség

910202 Mú ze u mi tu do má nyos fel dol go zó és pub li ká ci ós tevékenység

910203 Mú ze u mi ki ál lí tá si te vé keny ség

910204 Mú ze u mi köz mû ve lõ dé si, kö zön ség kap cso la ti tevékenység

910301 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se

910302 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság meg óvá sa

856099 Egyéb ok ta tá si ki egé szí tõ te vé keny ség

910121 Könyv tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, nyil ván tar tá sa

910122 Könyv tá ri ál lo mány fel tá rá sa, meg õr zé se, védelme

910123 Könyv tá ri szol gál ta tá sok

581100 Könyv ki adás

581900 Egyéb ki adói te vé keny ség

910501 Köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gek és tá mo ga tá suk

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 910200 Mú ze u mi tevékenység.
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III.

A Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um mû kö dé se

1. A Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um élén fõ igaz ga tó áll, akit – pá lyá zat alap ján – a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter (a to váb -
bi ak ban: mi nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján, ha tá ro zott idõ re bíz meg,
il let ve von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), va la mint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2. A fõ igaz ga tó mun ká ját gaz da sá gi ve ze tõ se gí ti. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be kez dés c) pont ja alap ján a
mi nisz ter – a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra – pá lyá zat út ján ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát
(szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel) és gya ko rol ja fe let te a fe gyel mi jog kört. Az egyéb munkáltatói jogokat a
fõigazgató gyakorolja felette. 

3. A fõ igaz ga tó-he lyet test a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján, pá lyá zat út ján,
ha tá ro zott idõ re a fõ igaz ga tó – a mi nisz ter egyet ér té sé vel – bíz za meg és von ja vissza a meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve -
zi ki és men ti fel), va la mint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

4. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um al kal ma zot tai a köz al kal ma zot tak
jog ál lá sá ról 1992. évi XXXIII tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let
hatálya alá tartozó közalkalmazottak.

5. A Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg osz tást, 
a bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat (a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. A fõ igaz ga tó kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it, to váb bá an nak mó do -
sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 napon belül elkészíteni, és a miniszterhez jóváhagyás céljából
felterjeszteni. 

IV. 

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– az I. fe je zet 6. pont já nak mó do su lá sa és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15. nap ján lép hatályba.

2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a kincs tá ri be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a 2009. jú li us 1-jén kelt, 241-37/2010. ik ta tó szá mú Ala pí tó Okirat a hatályát veszti.

Bu da pest, 2010. no vem ber 2.

OK-6853-49/2010.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

992 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 10. szám



A Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um Ala pí tó Ok ira ta (a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sá ra, az egyes mi nisz te -
rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let
51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, to váb bá a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról
és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tv.-ben fog lal tak ra te kin tet tel az alábbi egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot adom ki:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um
1.2. hi va ta los ne ve: Pe tõ fi Iro dal mi Múzeum
1.3. rö vi dí tett ne ve: PIM
an gol nyel ven: Pe tõ fi Li te ra ry Mu se um
né met nyel ven: Li te ra tur mu se um Petõfi
orosz nyel ven: Li tye ra tur nij Mu zej im. Pe tõ fi

2. Szék he lye: H-1053 Bu da pest, Ká ro lyi Mi hály u. 16. 

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó.
Szak mai be so ro lá sa: or szá gos mú ze um.

4. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: Nép mû ve lé si Köz löny, 1954. áp ri lis 9.;
fenn ál lá sát dek la rál ja: 1997. évi CXL. tör vény 2. sz. mel lék le te; Alapító Okirat száma: 9447/2008.

5. Mû kö dé si kö re: or szá gos.
– Gyûj tõ kö re ki ter jed a ma gyar iro da lom egé szé nek tár gyi, ké pi (kép zõ mû vé sze ti, fo tó, vi deo és film), va la mint kéz -

ira tos és nyom ta tott, il let ve könyv for má ban ta lál ha tó em lé ke i re, illetve hangzó dokumentumaira;
– gyûj tõ te rü le te az egész or szág és – a nem zet kö zi és két ol da lú egyez mé nyek, jog sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel – a

szom szé dos or szá gok, sõt a vi lág min den olyan pont ja, ahol a szó ban forgó emlékek fellelhetõek.

6. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye: 
Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

7. Az in téz mény mû kö dé si he lye
Te lep he lyek:
Köz ér de kû mu ze á lis gyûj te mény:
– Kas sák Em lék mú ze um, H-1033 Bu da pest, Fõ tér 1.
Köz ér de kû mu ze á lis ki ál lí tó hely:
– Ady Em lék mú ze um, H-1053 Bu da pest, Ve res Pál né u. 4–6.
– Jó kai Em lék szo ba, H-1121 Bu da pest, Köl tõ u. 21.
– Ham vas Bé la Kul tú ra ku ta tó In té zet, H-1019 Bu da pest, Pi ros ka u. 11.

8. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel adat: örök ség vé de lem – mú ze u mi te vé keny ség a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a
nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. törvény 38. és 42. §-a értelmében.

II.

A Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé ge

1. Alap te vé keny sé ge:
– a gyûj tõ kö ré be tar to zó mu ze o ló gi ai for rás anyag fel ku ta tá sa, gyûj té se, rak tá ri meg õr zé se, mû tár gyak köl csön zé se,

vissza so ro lá sa, szak sze rû nyil ván tar tá sa, ke ze lé se, re ví zi ó ja, ál lag meg óvá sa és vé del me, res ta u rá lá sa; to váb bá tu do má -
nyos fel dol go zá sa és ren de zé se, mind ezek ki ál lí tá so kon és más formákban történõ bemutatása, a köz mûvelõdését segítõ
hasznosítása;

– a gyûj tõ kö ré be tar to zó, ma gán tu laj don ban lé võ kul tu rá lis ja vak vé det té nyil vá ní tá sá nak szak mai elõ ké szí té se, il let -
ve vé le mé nye zé se; köz re mû kö dés a vé dett gyûj te mé nyek és mûtárgyak helyszíni ellenõrzésében;
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– a mû tár gyak kül föld re tör té nõ ki vi te lé nél a kul tu rá lis örök ség meg õr zé sé nek szem pont ja it ér vé nye sí tõ szem lé zés,
véleményezés;

– a gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak ese té ben – a jog sza bá lyok, il let ve a fel ügye le ti szerv fel ké ré se alap ján vég -
zett, a tu do mány adott is me ret anya gá ra tá masz ko dó és an nak ered mé nye it felhasználó – szakértõi tevékenység;

– szak te rü le tén és a mu ze o ló gia mód szer ta ná ban, tör té ne té ben tu do má nyos ku ta tás vég zé se, szak mai adat bá zi sok ké -
szí té se, a tu do má nyos ered mé nyek írá sos, ké pi vagy hang zó, ha gyo má nyos vagy elekt ro ni kus for má ban tör té nõ köz zé té -
te le; a mú ze um tu do má nyos témáival összefüggõ konferenciákon elõadások tartása;

– a kül sõ ku ta tók nak nyúj tott ha gyo má nyos vagy elekt ro ni kus szol gál ta tá sok nyúj tá sa, ku ta tó szol gá lat mûködtetése;
– rész vé tel a kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tás ban, va la mint a mu ze o ló gus-kép zés ben és to vább kép zés ben;
– szak mai kon fe ren ci ák, ke rek asz tal-be szél ge té sek, elõ adá sok szer ve zé se és befogadása;
– a Ká ro lyi-pa lo ta adott sá ga it ki hasz ná ló, szé les kö rû kul tu rá lis és köz mû ve lõ dé si te vé keny ség foly ta tá sa, az in téz -

mény jel le gé nek meg fe le lõ en az élõ ma gyar iro da lom ren dez vé nye i nek és az ah hoz kö zel ál ló kép zõ mû vé sze ti, zenei,
színházi eseményeknek szervezése.

Az in téz mény alap te vé keny sé gei kö zött ki emelt kul tu rá lis és köz mû ve lõ dé si feladatai:
– je len tõs iro dal mi év for du lók, meg em lé ke zé sek, szer zõi ese tek, fel ol va sá sok, iro dal mi mû so rok, könyv be mu ta tók,

kon cer tek, fel ol va só szín pad, rend ha gyó iro da lom órák és iro dal mi ve tél ke dõk, tár lat ve ze té sek, mú ze um pe da gó gi ai fog -
lal ko zá sok, múzeumi táborok, múzeumbarát-köri rendezvények tartása;

– együtt mû kö dés a ha zai és kül föl di, il let ve nem zet kö zi szak mai szer ve ze tek kel, társ in téz mé nyek kel; a ma gyar iro -
dal mat kül föl dön be mu ta tó in téz mé nyek kel, tu do má nyos mû he lyek kel, al ko tók kal, min de nek elõtt a ha tá ron tú li ma gyar
kul tú ra szer ve ze te i vel és sze mé lyi sé ge i vel; a ma gyar iro da lom kül föl di fesz ti vá lo kon va ló meg je le né sé nek, il let ve a ha -
tá ron túli magyar és a külföldi irodalom magyarországi bemutatásának elõsegítése;

– a ha zai és a nem zet kö zi ma gyar iro dal mi mu ze o ló gi ai te vé keny ség, va la mint az iro dal mi em lék há zak kal kap cso la -
tos szak mai fel ada tok or szá gos szin tû ko or di ná lá sa, szak mai ta nács adás, a szak mai szer ve ze tek te vé keny sé gé nek
támogatása, ösztöndíj-pályázatok lebonyolítása;

–  a Di gi tá lis Iro dal mi Aka dé mia mû köd te té se, élõ és posz tu musz tag jai tel jes (iro dal mi, iro da lom el mé le ti, köz éle ti és 
mû for dí tói) élet mû vé nek for rás ér té kû, szer zõi jo gi, sze mé lyi és tár gyi fel té te lek re vo nat ko zó fel hasz ná lói szer zõ dés sel
sza va tolt di gi ta li zá lá sa, köz zé té te le, a di gi ta li zált élet mû gon do zá sa, valamint a Digitális Irodalmi Akadémia tagjaival
való kapcsolattartás;

– kö zön ség kap cso la ti, PR- és mar ke ting te vé keny ség, mé dia kap cso la ti és pro pa gan da-mun ka kü lön bö zõ hor do zó kon;
– alap te vé keny sé gé hez kap cso ló dó szak könyv tár mû köd te té se.

A fen ti alap te vé keny sé gek ma guk ban fog lal ják az azo kat köz vet le nül tá mo ga tó szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) jel le gû
tevékenységeket is.

A Ham vas Bé la Kul tú ra ku ta tó In té zet ál tal el lá tott fel ada tok: 
– a kul tú ra tár sa dal mi be ágya zott sá gá nak, tár sa da lom lé lek ta ni, tör té ne ti és szel lem tör té ne ti, szo ci o ló gi ai össze füg gé -

se i nek, me cha niz mu sa i nak, jelenségeinek a vizsgálata; 
– írá sos és vi deo-adat bá zi sok, do ku men tá ci ók ké szí té se, gyûj té se, szel le mi ha gya té kok be fo ga dá sa az In té zet fõ ku -

ta tá si té ma kö re i be vágó területekrõl;
– az In té zet ku ta tá si té ma kö re i be vá gó mû vek nek, il let ve az In té zet ben fo lyó ku ta tá sok ered mé nye i nek a meg je len te -

té se ki ad vá nyok és könyvek formájában;
– fo lya ma tos együtt mû kö dés a ha son ló pro fi lú ha zai és kül föl di in té ze tek kel és nem zet kö zi szak mai szer ve ze tek kel;

kö zös ku ta tá sok be in dí tá sa és ha zai, il let ve nem zet kö zi kon fe ren ci ák, mûhelybeszélgetések szervezése.

2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge:
A vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó éves ki adás nem ha lad hat ja meg a költ ség ve té si szerv össz ki adá sá nak 5%-át.

3. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése: 

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

910201 Mú ze u mi gyûj te mé nyi te vé keny ség
910202 Mú ze u mi tu do má nyos fel dol go zó és pub li ká ci ós tevékenység
910203 Mú ze u mi ki ál lí tá si te vé keny ség
910204 Mú ze u mi köz mû ve lõ dé si, kö zön ség kap cso la ti tevékenység
910301 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se
910302 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság meg óvá sa
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Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

856099 Egyéb ok ta tást ki egé szí tõ te vé keny ség
910121 Könyv tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, nyil ván tar tá sa
910122 Könyv tá ri ál lo mány fel tá rá sa, meg õr zé se, védelme
910123 Könyv tá ri szol gál ta tá sok
581100 Könyv ki adás
581900 Egyéb ki adói te vé keny ség
722021 Fi lo zó fia- és tör té net tu do má nyi alap ku ta tás

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 910200 Mú ze u mi tevékenység.

III.

A Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um mû kö dé se

1. A Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um élén fõ igaz ga tó áll, akit – pá lyá zat alap ján – a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter (a to váb bi ak -
ban: mi nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján ha tá ro zott idõ re bíz meg, il let ve 
von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), va la mint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2. A fõ igaz ga tó mun ká ját gaz da sá gi ve ze tõ se gí ti. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be kez dés c) pont ja alap ján a
mi nisz ter – a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra – pá lyá zat út ján ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát
(szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel) és gya ko rol ja fe let te a fe gyel mi jog kört. Az egyéb munkáltatói jogokat a
fõigazgató gyakorolja felette.

3. A fõ igaz ga tó-he lyet te se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján, pá lyá zat út -
ján, ha tá ro zott idõ re a fõ igaz ga tó – a mi nisz ter egyet ér té sé vel – bíz za meg és von ja vissza meg bí zá su kat (szük ség ese tén
ne ve zi ki és men ti fel õket), va la mint gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. 

4. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um al kal ma zot tai a köz al kal ma zot tak jog -
ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let
hatálya alá tartozó közalkalmazottak.

5. A Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg osz tást, a
bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat (a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. A Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it, to váb bá 
an nak mó do sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás
céljából felterjeszteni. 

IV. 

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– az I. fe je zet 6. pont já nak mó do su lá sa és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15. nap ján lép hatályba.

2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a kincs tá ri be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a 2009. má jus 4-én kelt, 241-39/2020. ik ta tó szá mú Ala pí tó Okirat a hatályát veszti.

Bu da pest, 2010. no vem ber 2.

OK-6853-45/2010.
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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A Nép raj zi Mú ze um Ala pí tó Ok ira ta (a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben, az egyes
mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
ren de let 51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, to váb bá a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény ben fog lal tak ra te kin tet tel, a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um
1872-ben lét re jött Eth nog rap hi ai Osz tá lyá nak jog utód ja ként mû kö dõ Nép raj zi Mú ze um köz pon ti költ ség ve té si szerv
Ala pí tó Ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sí tom és fog la lom egy sé ges szerkezetbe:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Nép raj zi Mú ze um
1.2. hi va ta los ne ve: Nép raj zi Mú ze um
1.3. rö vi dí tett ne ve: NM
1.4. ide gen nyel vû el ne ve zé se:
an go lul: Mu se um of Eth nog rap hy
né me tül: Et nog rap his ches Mu se um
fran ci á ul: Mu sée d’eth nog rap hie
spa nyo lul: Mu seo de Et nog ra fia
oro szul: ]H>@(D"L4R,F846 <J2,6

2. Szék he lye: 1055 Bu da pest, Kos suth La jos tér 12.

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó.

4. Szak mai be so ro lá sa: or szá gos mú ze um.

5. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra va ló hi vat ko zás: a Nem ze ti Mú ze um fel ál lí tá sá ról, és a ma gyar nyelv mû -
ve lé sét elõ moz dí tó más in téz ke dé sek rõl szó ló 1808. évi VIII. tör vény cikk; fenn ál lá sát dek la rál ja: 1997. évi CXL. tör -
vény 2. sz. mel lék le te.

6. Mû kö dé si kö re: or szá gos
Gyûj tõ kö re ki ter jed a ma gyar nép, va la mint az eu ró pai és az Eu ró pán kí vü li né pek nép raj zi tár gyi, írá sos, ké pi, moz -

gó ké pi és hang zó em lé ke i re, és ezek do ku men tá ci ó já ra.
Gyûj tõ te rü le te or szá gos, il let ve a nem zet kö zi gyûj te mé nyek ese té ben a nem zet kö zi egyez mé nyek fi gye lem be vé te lé -

vel vi lág mé re tû.

7. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye: 
Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um; 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

8. Az in téz mény mû kö dé si he lye
Te lep he lyek: 
Rak tár: 2045 Tö rök bál int, DEPO Rak tár köz pont

9. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel ada ta: örök ség vé de lem – mú ze u mi te vé keny ség a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a
nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. törvény 38. és 42. §-a értelmében.

II.

A Nép raj zi Mú ze um alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé ge

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge: 
Mu ze o ló gi ai alap fel ada ta a gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak (tár gyi, ké pi, írá sos, hang- és egyéb for rás anyag) és

az eh hez kap cso ló dó kul tu rá lis ér ték kel bí ró in for má ci ók fel ku ta tá sa, gyûj té se, õr zé se, nyil ván tar tá sa, ke ze lé se, ál lag -
meg óvá sa és vé del me; to váb bá tu do má nyos feldolgozása, a tudományos eredmények közzététele.
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Kul tu rá lis szol gál ta tá sa i val, az ál lan dó és idõ sza ki ki ál lí tá sok kal, va la mint a hoz zá juk kap cso ló dó mú ze um pe da gó gi -
ai te vé keny ség gel, csa lá di és kö zös sé gi prog ra mok kal, szak mai ren dez vé nyek kel – a mi nél szé le sebb kö rû hoz zá fé rés ér -
de ké ben – szol gál ja a tár sa da lom tag ja i nak mû ve lõ dé sét, a for má lis és nem for má lis ok ta tás cél ja it, és a sza bad idõ hasz -
nos eltöltésének lehetõségével segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.

A gyûj tõ kö rét il le tõ en, va la mint a mu ze o ló gia te rü le tén tu do má nyos, mód szer ta ni ku ta tó- és pub li ká ci ós mun kát vé -
gez, szak mai tá mo ga tást nyújt a kül sõ ku ta tók ré szé re, kutatószolgálatot mûködtet. 

Fenn tart ja és fej lesz ti nép rajz tu do mány köz pon ti Ar chí vu mát, to váb bá gyûj tõ kö ré hez kap cso ló dó nyil vá nos szak -
könyv tá rat mûködtet.

Jog sza bá lyok alap ján köz re mû kö dik az in téz mény gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak kal össze füg gõ örök ség vé del -
mi ha tó sá gi fel ada tok ban: szak vé le ményt ad a kul tu rá lis ja vak vé det té nyil vá ní tá si el já rá sa i ban és a kul tu rá lis ja vak kül -
föld re tör té nõ ki vi te lé nek ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sai so rán, ada to kat szol gál tat a kul tu rá lis örök ség vé de lem ha tó -
sá gi nyil ván tar tá sa szá má ra, és – felkérésre – közremûködik a védetté nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében.

Az in téz mény gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak ese té ben – a jog sza bá lyok, il let ve a fel ügye le ti szerv fel ké ré se
alap ján vég zett, a tu do mány adott is me ret anya gá ra tá masz ko dó és an nak ered mé nye it fel hasz ná ló – szakértõi
tevékenységet folytat.

El lát ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott, alap fel ada tai kö ré be tar to zó to váb bi feladatokat.
Egyéb, ok ta tá si ki egé szí tõ te vé keny sé ge ke re té ben részt vesz a gyûj tõ kö ré vel össze füg gõ köz- és fel sõ fo kú ok ta tás ban,

va la mint a szak mu ze o ló gus kép zés ben, to vább kép zés ben.

Az in téz mény alap te vé keny sé gei kö zött ki emelt fel ada tai az alábbiak:
A meg elõ zõ mû tárgy vé de lem mel kap cso la tos el mé le ti és gya kor la ti te vé keny sé gek or szá gos szin tû össze han go lá sa,

és az ez zel össze füg gõ mu ze o ló gi ai és pénzügyi feladatok.
A mú ze u mi te rü let vo nat ko zá sá ban a je len kor ku ta tá sá nak és do ku men tá lá sá nak or szá gos szin tû ko or di ná lá sa, in for -

má ci ós köz pont já nak és adatbázisának mûködtetése.
A szel le mi kul tu rá lis örök ség vé del mé vel kap cso la tos ága za ti fel ada tok szak mai tá mo ga tá sa, összehangolása.

A fen ti alap te vé keny sé gek ma guk ban fog lal ják az azo kat köz vet le nül tá mo ga tó szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) jel le gû
tevékenységeket is.

2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge:
A Nép raj zi Mú ze um vál lal ko zá si te vé keny sé get nem folytat. 

3. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése: 

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

910201 Mú ze u mi gyûj te mé nyi te vé keny ség
910202 Mú ze u mi tu do má nyos fel dol go zó és pub li ká ci ós tevékenység
910203 Mú ze u mi ki ál lí tá si te vé keny ség
910204 Mú ze u mi köz mû ve lõ dé si, kö zön ség kap cso la ti tevékenység
910301 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se
910302 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság meg óvá sa
856099 Egyéb ok ta tást ki egé szí tõ te vé keny ség
910121 Könyv tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, nyil ván tar tá sa
910122 Könyv tá ri ál lo mány fel tá rá sa, meg õr zé se, védelme
910123 Könyv tá ri szol gál ta tá sok
581100 Könyv ki adás
581900 Egyéb ki adói te vé keny ség

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 910200 Mú ze u mi tevékenység.

III.

A Nép raj zi Mú ze um mû kö dé se

1. A Nép raj zi Mú ze um élén fõ igaz ga tó áll, akit – pá lyá zat alap ján – a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi -
nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján ha tá ro zott idõ re bíz meg, il let ve von ja
vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), va la mint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
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2. A fõ igaz ga tó mun ká ját gaz da sá gi ve ze tõ se gí ti. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap -
ján a mi nisz ter – a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra – pá lyá zat út ján ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát 
(szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel) és gya ko rol ja fe let te a fe gyel mi jog kört. Az egyéb munkáltatói jogokat a
fõigazgató gyakorolja felette.

3. A fõ igaz ga tó-he lyet te se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján, ha tá ro zott
idõ re a fõ igaz ga tó – a mi nisz ter egyet ér té sé vel – bíz za meg, il let ve von ja vissza meg bí zá su kat (szük ség ese tén ne ve zi ki
és men ti fel), va la mint gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.

4. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Nép raj zi Mú ze um al kal ma zot tai a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról 
szó ló 1992. évi XXXIII tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let hatálya alá
tartozó közalkalmazottak.

5. A Nép raj zi Mú ze um szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg osz tást, a bel sõ és
kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat
(a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. A fõ igaz ga tó kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it, to váb bá an nak mó do sí tá sa it
az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 napon belül elkészíteni, és a miniszterhez jóváhagyás céljából
felterjeszteni.

IV. 

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– I. fe je zet 7. pont já nak és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15-én lép hatályba.

2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel egy ide jû -
leg a Nép raj zi Mú ze um 2010. má jus 4-én kelt, 241-35/2010. ik ta tó szá mú Ala pí tó Okirata hatályát veszti. 

Bu da pest, 2010. no vem ber 2.

OK-6853-29/2010.
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

A Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um Ala pí tó Ok ira ta 
(a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben, az egyes
mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
ren de let 51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, to váb bá a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény ben fog lal tak ra te kin tet tel, az 1802-ben lét re jött Ma gyar
Nem ze ti Mú ze um Ter mé sze ti ek Tá rá nak jog utód ja ként mû kö dõ Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um köz pon ti
költségvetési szerv Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítom és foglalom egységes szerkezetbe:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Múzeum
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1.2. hi va ta los ne ve: Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Múzeum
1.3. rö vi dí tett ne ve: MTM  
1.4. ide gen nyel vû el ne ve zé se: 
an gol nyel ven: Hun ga ri an Na tu ral His to ry Museum
né met nyel ven: Un ga ris ches Na tur wis sens chaft li ches Museum 
la ti nul: Mu se um His to ri co-Na tu ra le Hun ga ri cum
oro szul: %,>(,DF846 <J2,6 ,FH,H&,>>ZN >"J8

2. Szék he lye: 1088 Bu da pest, Ba ross u.13.

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó

4. Szak mai be so ro lá sa: or szá gos mú ze um

5. A létre ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: a Nem ze ti Mú ze um fel ál lí tá sá ról, és a ma gyar
nyelv mû ve lé sét elõ moz dí tó más in téz ke dé sek rõl szó ló 1808. évi VIII. tör vény cikk; fenn ál lá sát dek la rál ja: 1997. évi
CXL. tör vény 2. sz. mel lék le te

6. Mû kö dé si kö re: or szá gos
Gyûj tõ kö re ki ter jed a ter mé szet tu do má nyok kö ré ben je len tõs tár gyi em lé kek re: az ás vány- és kõ zet tan, a föld- és õs -

lény tan, a nö vény tan, az ál lat tan és a tör té ne ti em ber tan te rü le té rõl szár ma zó em lé kek re, va la mint az ezek re vo nat ko zó
tu do mány tör té ne ti szakágak dokumentációs anyagára.

Gyûj tõ te rü le te: az egész or szág, de – a nem zet kö zi és két ol da lú egyez mé nyek, jog sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel – a
vi lág va la mennyi más országa is. 

7. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye: 
Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14. 

8. Az in téz mény mû kö dé si he lye: 
Rak tár, ki ál lí tá sok, mun ka szo ba, la bo rok: 1083 Bu da pest, Lu do vi ka tér 2–6.
Rak tár, mun ka szo bák: 1087 Bu da pest, Köny ves Kál mán krt.40.

9. Köz vet len jog elõd ne ve, szék he lye: Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Ter mé sze ti ek Tá ra, Budapest.

10. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel ada ta: örök ség vé de lem – mú ze u mi te vé keny ség a mu ze á lis in téz mé nyek rõl,
a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. törvény 38. és 42. §-a értelmében.

II.

A Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé ge

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge: 
Alap fel ada ta a gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak (tár gyi, ké pi, írá sos, hang- és egyéb for rás anyag) és az eh hez kap -

cso ló dó kul tu rá lis ér ték kel bí ró in for má ci ók fel ku ta tá sa, gyûj té se, õr zé se, nyil ván tar tá sa, ke ze lé se, ál lag meg óvá sa és vé -
del me; to váb bá tu do má nyos feldolgozása, a tudományos eredmények közzététele.

Kul tu rá lis szol gál ta tá sa i val, az ál lan dó és idõ sza ki ki ál lí tá sok kal, va la mint a hoz zá juk kap cso ló dó mú ze um pe da gó gi -
ai te vé keny ség gel, csa lá di és kö zös sé gi prog ra mok kal, szak mai ren dez vé nyek kel – a mi nél szé le sebb kö rû hoz zá fé rés ér -
de ké ben – szol gál ni a tár sa da lom tag ja i nak mû ve lõ dé sét, a for má lis és nem for má lis ok ta tás cél ja it és a sza bad idõ hasz -
nos eltöltésének lehetõségével segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.

A gyûj tõ kö rét il le tõ en, va la mint a mu ze o ló gia te rü le tén tu do má nyos, mód szer ta ni ku ta tó- és pub li ká ci ós mun kát vé -
gez, szak mai tá mo ga tást nyújt a kül sõ ku ta tók ré szé re, kutatószolgálatot mûködtet. 

Gyûj tõ kö ré hez kap cso ló dó nyil vá nos szak könyv tá rat mûködtet.
Részt vesz a gyûj tõ kö ré vel össze füg gõ köz- és fel sõ fo kú ok ta tás ban, va la mint a szak mu ze o ló gus kép zés ben, to vább -

kép zés ben; tá mo gat ja a ter mé szet tu do má nyi és ter mé szet vé del mi szak ok ta tást, va la mint a ter mé sze ti és ter mé szet vé del -
mi ismeretekre nevelés módszertani fejlesztését. 
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Jog sza bá lyok alap ján köz re mû kö dik az in téz mény gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak kal össze füg gõ örök ség vé del -
mi ha tó sá gi fel ada tok ban: szak vé le ményt ad a kul tu rá lis ja vak vé det té nyil vá ní tá si el já rá sa i ban és a kul tu rá lis ja vak kül -
föld re tör té nõ ki vi te lé nek ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sai so rán, ada to kat szol gál tat a kul tu rá lis örök ség vé de lem ha tó -
sá gi nyil ván tar tá sa szá má ra, és – felkérésre – közremûködik a védetté nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében.

Az in téz mény gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak ese té ben – a jog sza bá lyok, il let ve a fel ügye le ti szerv fel ké ré se
alap ján, a tu do mány adott is me ret anya gá ra tá masz ko dó és an nak ered mé nye it fel hasz ná ló – szakértõi tevékenységet
folytat.

El lát ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott, alap fel ada tai kö ré be tar to zó to váb bi feladatokat.

Az in téz mény alap te vé keny sé gei kö zött ki emelt fel ada tai az alábbiak:
– A ter mé sze ti örök ség – ki e mel ten a bi o di ver zi tás – meg õr zé sét szol gá ló alap ku ta tá sok végzése. 
– Az MTA ki he lye zett ku ta tó cso port ja i nak és a Szent Ist ván Egye tem ki he lye zett zo o ta xo no mi ai tan szé ké nek

mûködtetése. 
– A mû tárgy vé del mi mun ka társ (mú ze u mi pre pa rá tor) kép zés foly ta tá sa, vizs ga hely mûködtetése. 
– A ter mé szet tu do má nyi is me ret ter jesz tés, kör nye ze ti ne ve lés mú ze u mi mód szer ta ni fejlesztése.
– A mú ze u mi te rü let ter mé szet tu do má nyi szak ági együtt mû kö dé sé nek, to vább kép zé se i nek koordinálása.

A fen ti alap te vé keny sé gek ma guk ban fog lal ják az azo kat köz vet le nül tá mo ga tó szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) jel le gû
tevékenységeket is.

2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge
A Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um vál lal ko zá si te vé keny sé get nem folytat. 

3. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése: 

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

581100 Könyv ki adás

581400 Fo lyó irat, idõ sza ki ki ad vány ki adá sa

721941 Bi o ló gi ai alap ku ta tás

721942 Bi o ló gi ai al kal ma zott ku ta tás

721961 Föld tu do má nyi alap ku ta tás

854221 Alap kép zés

855932 Is ko la rend sze ren kí vü li szak mai ok ta tás

856099 Egyéb ok ta tást ki egé szí tõ te vé keny ség

910201 Mú ze u mi gyûj te mé nyi te vé keny ség

910202 Mú ze u mi tu do má nyos fel dol go zó és pub li ká ci ós tevékenység

910203 Mú ze u mi ki ál lí tá si te vé keny ség

910204 Mú ze u mi köz mû ve lõ dé si, kö zön ség kap cso la ti tevékenység

910121 Könyv tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, nyil ván tar tá sa

910122 Könyv tá ri ál lo mány fel tá rá sa, meg õr zé se, védelme

910123 Könyv tá ri szol gál ta tá sok

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 910200 Mú ze u mi tevékenység.

III.

A Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um mû kö dé se

1. A Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um élén fõ igaz ga tó áll, akit – pá lyá zat alap ján – a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
(a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján ha tá ro zott idõ re bíz 
meg, il let ve von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), valamint gyakorolja felette a munkáltatói
jogokat.
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2. A fõ igaz ga tó mun ká ját a gaz da sá gi ve ze tõ se gí ti. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap -
ján a mi nisz ter – a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra – pá lyá zat út ján ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát 
(szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel) és gya ko rol ja fe let te a fe gyel mi jog kört.  Az egyéb munkáltatói jogokat a
fõigazgató gyakorolja felette.

3. A fõ igaz ga tó-he lyet test a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján, pá lyá zat út ján,
ha tá ro zott idõ re a fõ igaz ga tó – a mi nisz ter egyet ér té sé vel – bíz za meg, il let ve von ja vissza meg bí zá su kat (szük ség ese tén
ne ve zi ki és men ti fel), va la mint gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.

4. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um al kal ma zot tai a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.)
Korm. ren de let hatálya alá tartozó közalkalmazottak. 

5. A Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat -
meg osz tást, a bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály zat (a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. A Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um fõ igaz ga tó ja
kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it, to váb bá an nak mó do sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét követõ 60 napon belül 
elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. 

IV. 

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– I. fe je zet 7. pont já nak és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15-én lép hatályba.

2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel egy ide jû -
leg a Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um 2010. má jus 4-én kelt, 241-33/2010. ik ta tó szá mú Alapító Okirata hatályát
veszti.

Bu da pest, 2010. no vem ber 2.

OK-6853-23/2010.
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

A Szép mû vé sze ti Mú ze um Ala pí tó Ok ira ta (a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben, az egyes
mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
ren de let 51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, va la mint a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény ben fog lal tak ra te kin tet tel, a Ma gyar Or szág gyû lés ál tal a
mil len ni u mi tör vénnyel 1896-ban ala pí tott Szép mû vé sze ti Mú ze um köz pon ti költ ség ve té si szerv Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítom és foglalom egységes szerkezetbe:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
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1.1. ne ve: Szép mû vé sze ti Mú ze um
1.2. ide gen nyel vû el ne ve zé se: 
an go lul: Mu se um of Fi ne Arts
fran ci á ul: Mu sée des Be a ux-Arts
né me tül: Mu se um der Bil den den Küns te
ola szul: Mu seo del le Bel le Ar ti
oro szul: ;J2,6 42@$D"24H,:X>ZN 4F8JFFH&

2. Szék he lye: 1146 Bu da pest, Dó zsa György út 41.

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó.

4. Szak mai be so ro lá sa: or szá gos mú ze um.

5. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály (ha tá ro zat): az 1896. évi VIII. tör vény 1. § d) pont; fenn ál lá sát dek la rál ja:
1997. évi CXL. tör vény 2. sz. melléklete.

6. Mû kö dé si kö re: or szá gos.
Gyûj tõ kö re ki ter jed az egye te mes mû vé szet tör té net nem ma gyar or szá gi (el sõ sor ban eu ró pai) ere de tû kép zõ mû vé sze ti 

– fes té sze ti, szob rá sza ti, gra fi kai, rajz- és érem mû vé sze ti – al ko tá sa i ra, va la mint a klasszi kus óko ri kul tú rák nem ma -
gyar or szá gi le lõ he lyû (kö zel-ke le ti, egyiptomi, görög-római és egyéb) régészeti emlékekre.

Gyûj tõ te rü le te az egész or szág, va la mint a – nem zet kö zi egyez mé nyek fi gye lem be vé te lé vel – gyûj tõ kö ré nek meg fe le -
lõ en a világ valamennyi országa.

7. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye: 
Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

8. Az in téz mény mû kö dé si he lye
Te lep he lyek:
a) könyv tá ra: Szép mû vé sze ti Mú ze um Könyv tá ra, 1064 Bu da pest, Szon di u. 77.
b) köz ér de kû mu ze á lis ki ál lí tó he lye: Va sa rely Mú ze um, 1033 Bu da pest, Szent lé lek tér.

9. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel ada ta: örök ség vé de lem – mú ze u mi te vé keny ség a mu ze á lis in téz mé nyek rõl,
a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. törvény 38. és 42. §-a értelmében.

II.

A Szép mû vé sze ti Mú ze um alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé ge

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge: 
Fel ada ta a gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak (tár gyi, ké pi, írá sos, hang- és egyéb for rás anyag) fel ku ta tá sa, gyûj té -

se, õr zé se, szak sze rû nyil ván tar tá sa, ke ze lé se, ál lag meg óvá sa és vé del me; to váb bá tu do má nyos fel dol go zá sa és rend sze -
re zé se, a tudományos eredmények közzététele.

Kul tu rá lis szol gál ta tá sa i val, az ál lan dó és idõ sza ki ki ál lí tá sok kal, va la mint a hoz zá juk kap cso ló dó mú ze um pe da gó gi -
ai te vé keny ség gel, csa lá di és kö zös sé gi prog ra mok kal, szak mai ren dez vé nyek kel – a mi nél szé le sebb kö rû hoz zá fé rés ér -
de ké ben – szol gál ni a tár sa da lom tag ja i nak mû ve lõ dé sét, a for má lis és nem for má lis ok ta tás cél ja it és a sza bad idõ hasz -
nos eltöltésének lehetõségével segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.

A gyûj tõ kö ré be tar to zó té mák ban és a mu ze o ló gia te rü le tén foly ta tott tu do má nyos, mód szer ta ni ku ta tó- és pub li ká ci ós 
mun ka vég zé se, a kül sõ ku ta tók szak mai tá mo ga tá sa, kutatószolgálat mûködtetése. 

Fenn tart ja és fej lesz ti köz pon ti adat tá rát, to váb bá gyûj tõ kö ré hez kap cso ló dó szak könyv tá rat mûködtet.
Részt vesz a gyûj tõ kö ré be tar to zó té mák kal össze füg gõ kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tás ban, va la mint a szak mu ze o ló gus

kép zés ben és to vább kép zés ben. Tá mo gat ja a mû vé sze ti is me re tek re nevelés módszertani fejlesztését.
Jog sza bá lyok alap ján köz re mû kö dik az in téz mény gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak kal össze füg gõ örök ség vé del -

mi ha tó sá gi fel ada tok ban: szak vé le ményt ad a kul tu rá lis ja vak vé det té nyil vá ní tá si el já rá sa i ban és a kul tu rá lis ja vak kül -
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föld re tör té nõ ki vi te lé nek ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sai so rán, ada to kat szol gál tat a kul tu rá lis örök ség vé de lem ha tó -
sá gi nyil ván tar tá sa szá má ra, és – felkérésre – közremûködik a védetté nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében.

Az in téz mény gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak ese té ben – a jog sza bá lyok, il let ve a fel ügye le ti szerv fel ké ré se
alap ján vég zett, a tu do mány adott is me ret anya gá ra tá masz ko dó és an nak ered mé nye it fel hasz ná ló – szakértõi
tevékenységet folytat.

El lát ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott, alap fel ada tai kö ré be tar to zó to váb bi feladatokat.

Az in téz mény alap te vé keny sé gei kö zött ki emelt fel ada tai az alábbiak:
El lát ja a II. vi lág há bo rú kö vet kez té ben Ma gyar or szág ról el szár ma zott kul tu rá lis ja vak fel tá rá sá val össze füg gõ

restitúciós feladatokat.
Részt vesz az Eu ró pai Unió és az UNESCO mú ze u mi te rü let re vo nat ko zó, a kul tu rá lis ja vak vé del mé vel kap cso la tos

alap el ve i nek és aján lá sa i nak kidolgozásában.
Részt vesz a mû tárgy biz to sí tás és mû tárgy-szál lít má nyo zás ha zai jo gi, mú ze um szak mai, és mû tárgy vé del mi kö ve tel -

mény rend sze ré nek ki dol go zá sá ban, köz re mû kö dik en nek szé les kö rû meg is mer te té sé ben, il let ve a széles körû hazai
alkalmazás elõsegítésében.

Ösz tön dí jas rend szert mû köd tet.

A fen ti alap te vé keny sé gek ma guk ban fog lal ják az azo kat köz vet le nül tá mo ga tó szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) jel le gû
tevékenységeket is.

2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge: 
A Szép mû vé sze ti Mú ze um vál lal ko zá si te vé keny sé get nem folytat.

3. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése: 

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

910201 Mú ze u mi gyûj te mé nyi te vé keny ség

910202 Mú ze u mi tu do má nyos fel dol go zó és pub li ká ci ós tevékenység

910203 Mú ze u mi ki ál lí tá si te vé keny ség

910204 Mú ze u mi köz mû ve lõ dé si, kö zön ség kap cso la ti tevékenység

910301 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se

910302 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság meg óvá sa

910121 Könyv tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, nyil ván tar tá sa

910122 Könyv tá ri ál lo mány fel tá rá sa, meg õr zé se, védelme

910123 Könyv tá ri szol gál ta tá sok

581100 Könyv ki adás

581900 Egyéb ki adói te vé keny ség

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 910200 mú ze u mi tevékenység.

III.

A Szép mû vé sze ti Mú ze um mû kö dé se

1. A Szép mû vé sze ti Mú ze um élén fõ igaz ga tó áll, akit – pá lyá zat alap ján – a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter (a to váb bi ak -
ban: mi nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján ha tá ro zott idõ re bíz meg, il let ve 
von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), va la mint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2. A fõ igaz ga tó mun ká ját a gaz da sá gi ve ze tõ se gí ti. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap -
ján a mi nisz ter – a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra – pá lyá zat út ján ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát 
(szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel) és gya ko rol ja fe let te a fe gyel mi jog kört. Az egyéb munkáltatói jogokat a
fõigazgató gyakorolja felette. 
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3. A fõ igaz ga tó-he lyet te se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján, pá lyá zat út -
ján, ha tá ro zott idõ re a fõ igaz ga tó – a mi nisz ter egyet ér té sé vel – bíz za meg, il let ve von ja vissza meg bí zá su kat (szük ség
ese tén ne ve zi ki és men ti fel õket), va la mint gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.

4. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Szép mû vé sze ti Mú ze um al kal ma zot tai a köz al kal ma zot tak jog -
ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let
hatálya alá tartozó közalkalmazottak. 

5. A Szép mû vé sze ti Mú ze um szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg osz tást, a
bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat (a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. A fõ igaz ga tó kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it, to váb bá an nak mó do -
sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából
felterjeszteni. 

IV. 

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– I. fe je zet 7. pont já nak és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15-én lép hatályba.

2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel egy ide jû -
leg a Szép mû vé sze ti Mú ze um 2010. má jus 4-én kelt, 241-43/2010. ik ta tó szá mú Ala pí tó Okirata hatályát veszti. 

Bu da pest, 2010. no vem ber 2.

OK-6853-51/2010.
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Ala pí tó Ok ira ta (a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben, az egyes
mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
ren de let 51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, to váb bá a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény alap ján, az 1802-ben gróf Szé ché nyi Fe renc fel aján lá sa
nyo mán lét re jött Ma gyar Nem ze ti Mú ze um köz pon ti költ ség ve té si szerv Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítom
és foglalom egységes szerkezetbe:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Ma gyar Nem ze ti Mú ze um
1.2. hi va ta los ne ve: Ma gyar Nem ze ti Mú ze um
1.3. rö vi dí tett ne ve: MNM 
1.4. ide gen nyel vû el ne ve zé se:
an gol nyel ven: Hun ga ri an Na ti o nal Museum
né met nyel ven: Un ga ris ches Na ti o nal mu se um
fran cia nyel ven: Mu sée Na ti o nal Hong ro is
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2. Szék he lye: 1088 Bu da pest, Mú ze um krt. 14–16.

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó.

4. Szak mai be so ro lá sa: or szá gos mú ze um.

5. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: a Nem ze ti Mú ze um fel ál lí tá sá ról, és a ma -
gyar nyelv mû ve lé sét elõ moz dí tó más in téz ke dé sek rõl szó ló 1808. évi VIII. tör vény cikk.

6. Mû kö dé si kö re: or szá gos.
Gyûj tõ kö re ki ter jed a Ma gyar or szág te rü le tén az em ber ré vá lás tól nap ja in kig lét re jött ré gé sze ti és tör té ne ti em lé kek re, 

va la mint a más ál la mok ban élõ ma gyar ság tör té ne té re vo nat ko zó re lik vi ák ra.
Gyûj tõ te rü le te az egész or szág, il let ve a ma gyar ság tör té ne te vo nat ko zá sá ban – a nem zet kö zi egyez mé nyek fi gye lem -

be vé te lé vel – a vi lág va la mennyi or szá ga is.

7. A költ ség ve té si szerv irá nyí tó szer vé nek ne ve, szék he lye: 
Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest Sza lay u. 10–14.

8. Az in téz mény mû kö dé si he lye
Te lep he lyek: 
8.1. Gaz da sá gi igaz ga tó ság, adat tár mû kö dé si he lye: 1053 Bu da pest, Ma gyar u. 40.
8.2. Res ta u rá tor-mû he lyek, la bo rok, ok ta tó ter mek, nyom da: 1088 Bu da pest, Köny ves Kál mán krt. 40.
8.3. MNM Nem ze ti Örök ség vé del mi Köz pont: 1036 Bu da pest, Du go vics Ti tusz tér 13–17.
8.4. MNM Nem ze ti Örök ség vé del mi Köz pont: 1113 Bu da pest, Da ró czi ut ca 3.
8.5. Te rü le ti mú ze u mi be so ro lá sú, mu ze á lis in téz mé nyek:
a) MNM Rá kó czi Mú ze u ma
3950 Sá ros pa tak, Szent Er zsé bet út 19.
b) MNM Má tyás Ki rály Mú ze u ma
2025 Vi seg rád, Fõ u. 23.
c) MNM Vár mú ze u ma
2500 Esz ter gom, Szent Ist ván tér 1.
8.6. Köz ér de kû mu ze á lis ki ál lí tó he lyek:
a) MNM Vér tes szõ lõ si Ki ál lí tó he lye
2837 Vér tes szõ lõs, volt kõ bá nya
b) MNM Má tyás Ki rály Mú ze u ma, Sa la mon-to rony
2025 Vi seg rád, Sa la mon-to rony

9. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel ada ta: örök ség vé de lem – mú ze u mi te vé keny ség a mu ze á lis in téz mé nyek rõl,
a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény 38. és 42. §-a és a kul tu rá lis örök ség
vé del mé rõl szó ló 2001. évi LXIV. tör vény ér tel mé ben.

10. Az 1/2010. (VIII. 13.) NEFMI ha tá ro zat ér tel mé ben 2010. au gusz tus 1-jé tõl be ol va dás sal meg szû nõ Kul tu rá lis
Örök ség vé del mi Szak szol gá lat köz vet len jog utód ja a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um.

II.

A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé ge

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge:
Fel ada ta a gyûj tõ kö ré be tar to zó tár gyi, ké pi, írá sos, hang- és egyéb for rás anyag fel ku ta tá sa, ré gé sze ti fel tá rá sok út ján

vagy más mó don (vá sár lás, ado má nyo zás stb.) va ló gyûj té se, õr zé se, szak sze rû nyil ván tar tá sa, ke ze lé se, ál lag meg óvá sa
és vé del me, to váb bá tu do má nyos fel dol go zá sa és rend sze re zé se, valamint a tudományos eredmények közzététele.
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Kul tu rá lis szol gál ta tá sa i val, az ál lan dó és idõ sza ki ki ál lí tá sok kal, va la mint a hoz zá juk kap cso ló dó mú ze um pe da gó gia
te vé keny ség gel, csa lá di és kö zös sé gi prog ra mok kal, szak mai ren dez vé nyek kel – a mi nél szé le sebb kö rû hoz zá fé rés ér de -
ké ben – szol gál ni a tár sa da lom mû ve lõ dé sét, a for má lis és nem for má lis ok ta tás cél ja it, és a sza bad idõ hasz nos el töl té sé -
nek lehetõségével segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.

A nagy be ru há zá sok hoz kap cso ló dó meg elõ zõ ré gé sze ti fel tá rá sok ese té ben szak mai ko or di ná ci ós, va la mint köz pon ti
adat nyil ván tar tó és adat szol gál ta tó tevékenységet lát el.

A mû em lék vé de lem te rü le tén komp lex ku ta tá so kat vé gez, és azok ered mé nye it fel dol goz za, to váb bá örök ség vé del mi
szak ér té si mun ká kat vé gez, va la mint a nagy be ru há zá sok hoz kö tõ dõ régészeti feladatellátást koordinálja.

A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ál tal meg je lölt mû em lé ki ér té kek do ku men tá lá sát, hely re ál lí tá sát, fenn tart ha tó hasz no -
sí tá sát cél zó, az uni ós pro jek tek ke re té ben meg va ló su ló komplex tervezési munkákat végez.

A mû em lé kek do ku men tá lá sát vég zi, to váb bá a hely re ál lí tás ra, fenn tart ha tó hasz ná lat ra va ló elõ ké szí tést cél zó
kutatási munkákat végez.

Köz re mû kö dik a ré gé sze ti örök ség ele me i nek fel ku ta tá sá ban, do ku men tá lá sá ban és se gí ti a ré gé sze ti le lõ he lyek vé -
del mét, to váb bá ja vas la to kat dol goz ki a szükséges intézkedésekre.

A gyûj tõ kö rét il le tõ, va la mint a mu ze o ló gia te rü le tén foly ta tott tu do má nyos, mód szer ta ni ku ta tó- és pub li ká ci ós mun ka
vég zé se, a kül sõ ku ta tók szak mai tá mo ga tá sa, ku ta tó szol gá lat mû köd te té se.

Együtt mû kö dés ke re té ben más ré gé sze ti fel ada to kat el lá tó szer ve ze tek kel az In téz mény gon dos ko dik a ré gé sze ti
örök ség vé de lem ál ta lá nos el mé le ti és gya kor la ti tu do má nyos háttérbázisának megteremtésérõl.

Rész vé tel a gyûj tõ kö ré vel össze füg gõ kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tás ban, va la mint a szak mu ze o ló gus-kép zés ben és
továbbképzésben.

Együtt mû kö dés a ha zai és kül föl di, il let ve nem zet kö zi szak mai és mu ze o ló gi ai szer ve ze tek kel, társ in téz mé nyek kel.
Gyûj tõ kö ré hez kap cso ló dó an szak könyv tár mû köd te té se.
Jog sza bá lyok alap ján – az in téz mény gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak kal össze füg gés ben – a kul tu rá lis örök ség -

vé de lem ha tó sá gi fel ada ta i ban va ló köz re mû kö dés: a kul tu rá lis ja vak vé det té nyil vá ní tá si el já rá sai, va la mint a kul tu rá lis
ja vak kül föld re tör té nõ ki vi te lé nek ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sai so rán szak vé le mény adá sa, a kul tu rá lis örök ség vé -
de lem ha tó sá gi nyil ván tar tá sa szá má ra adat szol gál ta tás és – örök ség vé del mi hatósági felkérésre közremûködés a védetté 
nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében.

Az in téz mény gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak ese té ben – a jog sza bá lyok, il let ve a fel ügye le ti szerv fel ké ré se
alap ján vég zett, a tu do mány adott is me ret anya gá ra tá masz ko dó és an nak ered mé nye it felhasználó – szakértõi
tevékenység.

Az in téz mény alap te vé keny sé gei kö zött ki emelt fel ada tai az alábbiak:
A mú ze u mok ban õr zött kul tu rá lis ja vak di gi ta li zá lá sá val össze füg gõ or szá gos szin tû mód szer ta ni és ko or di ná ci ós

tevékenységet végez.
El lát ja a res ta u rá lás és kon zer vá lás el vi és gya kor la ti kér dé se i nek ku ta tá sá val, új mód sze rek ki dol go zá sá val és be ve -

ze té sé vel össze füg gõ fel ada to kat, és az ered mé nye ket rendszeresen közzéteszi.
Kép zõ és to vább kép zõ köz pont ként részt vesz a Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem ál tal foly ta tott tárgy res ta u rá -

tor-kép zés ben, el lát ja a mû tárgy vé del mi mun ka társ-kép zés sel (mû tárgy vé del mi asszisz tens, mú ze u mi gyûj te mény- és
rak tár ke ze lõ, va la mint res ta u rá tor tech ni kus) összefüggõ feladatokat, és vizsgahelyet mûködtet.

Elõ se gí ti a mú ze u mi te rü let ré gé sze ti, tör té ne ti, mu ze o ló gi ai és nu miz ma ti kai szak ági együtt mû kö dé sét, éves szak mai
kon fe ren ci ák, il let ve továbbképzések szervezését.

Kap cso la tot tart a ha tá ron tú li ma gyar, il let ve a leg szé le sebb ér te lem ben ma gyar vo nat ko zá sú mû tár gya kat gyûj tõ,
õr zõ mú ze u mok kal, be le ért ve ezen in téz mé nyek te vé keny sé gé nek és gyûj te mé nye ik be mu ta tá sá nak ma gyar or szá gi elõ -
se gí té sét és szak mai tá mo ga tá sát.

A fen ti alap te vé keny sé gek ma guk ban fog lal ják az azo kat köz vet le nül tá mo ga tó szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) jel le gû
tevékenységeket is.

2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge
A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um vál lal ko zá si te vé keny sé get nem folytat.

3. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése: 

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

181200 Nyo más (ki vé ve: na pi lap) X

181300 Nyom dai elõ ké szí tõ-te vé keny ség X
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Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

181400 Könyv kö tés, kap cso ló dó szol gál ta tás X

431100 Bon tás X

431200 Épí té si te rü let elõ ké szí té se X

431300 Ta laj min ta vé tel, pró ba fú rás X

581100 Könyv ki adás X

581400 Fo lyó irat, idõ sza ki ki ad vány ki adá sa X

592011 Hang fel vé tel ké szí té se X

682002 Nem la kó in gat lan bér be adá sa, üze mel te té se X

711100 Épí tész mér nö ki te vé keny ség X

711200 Mér nö ki te vé keny ség, mû sza ki ta nács adás X

712209 Egyéb, mû sza ki vizs gá lat, elem zés X

721971 Mû sza ki tu do má nyi alap ku ta tás X

722021 Fi lo zó fia- és tör té net tu do má nyi alap ku ta tás X

742000 Fény ké pé szet X

749050 M.n.s. egyéb szak mai, tu do má nyos, mû sza ki te vé keny ség X

811000 Épít mény üze mel te tés X

853214 Szak ké pe sí tés meg szer zé sé re fel ké szí tõ szak mai el mé le ti fel nõtt ok ta tás X

853224 Szak ké pe sí tés meg szer zé sé re fel ké szí tõ szak mai gya kor la ti fel nõtt ok ta tás X

854221 Alap kép zés X

854222 Mes ter kép zés X

855200 Kul tu rá lis kép zés X

910121 Könyv tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, nyil ván tar tá sa X

910122 Könyv tá ri ál lo mány fel tá rá sa, meg õr zé se, védelme X

910123 Könyv tá ri szol gál ta tá sok X

910201 Mú ze u mi gyûj te mé nyi te vé keny ség X

910202 Mú ze u mi tu do má nyos fel dol go zó és pub li ká ci ós tevékenység X

910203 Mú ze u mi ki ál lí tá si te vé keny ség X

910204 Mú ze u mi köz mû ve lõ dé si, kö zön ség kap cso la ti tevékenység X

910301 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se X

910302 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság meg óvá sa X

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 910200 Mú ze u mi tevékenység.

III.

A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um mû kö dé se

1. A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um élén fõ igaz ga tó áll, akit – pá lyá zat alap ján – a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter (a to váb bi -
ak ban: mi nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján ha tá ro zott idõ re bíz meg, il -
let ve von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), va la mint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2. A fõ igaz ga tó mun ká ját gaz da sá gi ve ze tõ se gí ti. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap -
ján a mi nisz ter – a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra – pá lyá zat út ján ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát 
(szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel) és gya ko rol ja fe let te a fe gyel mi jog kört. Az egyéb munkáltatói jogokat a
fõigazgató gyakorolja felette.

3. A fõ igaz ga tó-he lyet te se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján, pá lyá zat út -
ján, ha tá ro zott idõ re a fõ igaz ga tó – a mi nisz ter egyet ér té sé vel – bíz za meg és von ja vissza meg bí zá su kat (szük ség ese tén
ne ve zi ki és men ti fel õket), va la mint gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.
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4. A te rü le ti mú ze u mi be so ro lá sú, ön ál ló mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ mu ze á lis in téz mé nyek igaz ga tó ját – a mi -
nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – pá lyá zat út ján, ha tá ro zott idõre a fõigazgató bízza meg.

5. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um al kal ma zot tai a köz al kal ma zot tak jog -
ál lá sá ról 1992. évi XXXIII tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let hatálya
alá tartozó közalkalmazottak. 

6. A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg osz tást, a
bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat (a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. A fõ igaz ga tó kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it, to váb bá an nak mó do -
sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából
felterjeszteni. 

IV. 

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. nap ján, 
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15-én lép hatályba.

2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel egy ide jû -
leg a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um 2010. jú li us 30-án kelt, OK-3405-5/2010. ik ta tó szá mú Ala pí tó Okirata hatályát veszti. 

Bu da pest, 2010. no vem ber 2.

OK-6853-19/2010.
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

A Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria Ala pí tó Ok ira ta (a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben, az egyes
mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
ren de let 51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, to váb bá a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tv.-ben fog lal tak ra te kin tet tel, az 1957-ben ala pí tott Ma gyar Nem -
ze ti Ga lé ria köz pon ti költ ség ve té si szerv Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítom és foglalom egységes
szerkezetbe:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv:
1.1. ne ve: Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria
1.2. hi va ta los ne ve: Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria
1.3. rö vi dí tett ne ve: MNG
an gol nyel ven: Hun ga ri an Na ti o nal Gal le ry
né met nyel ven: Un ga ris che Na ti o nal ga le rie
orosz nyel ven: %,>(,DF8"b >"P4@>":\>"b (":,D,b
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2. Szék he lye: Bu da vá ri Pa lo ta, „A-B-C-D” épü let. (H-1014 Bu da pest, Szent György tér 2.)

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó.

4. Szak mai be so ro lá sa: or szá gos mú ze um.

5. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: Fenn ál lá sát dek la rál ja: 1997. évi CXL. tör -
vény 2. sz. melléklete.

6. Mû kö dé si kö re: or szá gos
– Gyûj tõ kö re ki ter jed a tel jes ma gyar és ma gyar or szá gi kép zõ mû vé szet – fes té szet, szob rá szat, gra fi ka, rajz- és érem -

mû vé szet – tör té ne té nek tár gyi és do ku men tá ci ós em lé ke i re, al ko tá sa i ra az államalapítástól napjainkig.
– Gyûj tõ te rü le te az egész or szág és – a nem zet kö zi egyez mé nyek, jog sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel – a vi lág min -

den olyan pont ja, ahol a gyûj tõ kör nek meg fe le lõ alkotások fellelhetõek.

7. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye: a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

8. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel adat: örök ség vé de lem – mú ze u mi te vé keny ség a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a
nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. törvény 38. és 42. §-a értelmében.

II.

A Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé ge

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge: 
– a gyûj tõ kö ré be tar to zó mu ze o ló gi ai for rás anyag fel ku ta tá sa, gyûj té se, õr zé se, szak sze rû nyil ván tar tá sa, ke ze lé se,

ál lag meg óvá sa és vé del me; to váb bá tu do má nyos fel dol go zá sa és rend sze re zé se, a tu do má nyos ered mé nyek köz zé té te le,
mind ezek ki ál lí tá so kon és más for mák ban történõ bemutatása, a közmûvelõdését segítõ hasznosítása;

– a gyûj tõ kör be tar to zó anyag-fel dol go zás so rán be jö võ ér té kek köz ve tí té se, cél ja i nak ku ta tá sa, ke ze lé si és kom mu -
ni ká ció rendszerbe való megõrzése;

– a gyûj tõ kö ré be tar to zó, ma gán tu laj don ban lé võ kul tu rá lis ja vak vé det té nyil vá ní tá sá nak szak mai elõ ké szí té se, il let -
ve vé le mé nye zé se; köz re mû kö dés a vé dett gyûj te mé nyek és mûtárgyak helyszíni ellenõrzésében;

– a mû tár gyak kül föld re tör té nõ ki vi te lé nél a kul tu rá lis örök ség meg õr zé sé nek szem pont ja it ér vé nye sí tõ szem lé zés,
véleményezés;

– a gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak ese té ben – a jog sza bá lyok, il let ve a fel ügye le ti szerv fel ké ré se alap ján vég -
zett, a tu do mány adott is me ret anya gá ra tá masz ko dó és an nak ered mé nye it felhasználó – szakértõi tevékenység;

– szak te rü le tén és a mu ze o ló gia mód szer ta ná ban, tör té ne té ben tu do má nyos ku ta tás vég zé se, a kül sõ ku ta tók szak mai
tá mo ga tá sa, kutatószolgálat mûködtetése;

– rész vé tel a mú ze um tu do má nyos té má i val össze füg gõ kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tás ban, va la mint a mu ze o ló gus-kép -
zés ben és továbbképzésben;

– alap te vé keny sé gé hez kap cso ló dó szak könyv tár mû köd te té se;
– együtt mû kö dés a ha zai és kül föl di, il let ve nem zet kö zi szak mai szer ve ze tek kel, társ in téz mé nyek kel; a ha zai és a

nem zet kö zi ma gyar kép zõ mû vé sze ti mu ze o ló gi ai tevékenység koordinálása; 
– a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria adott sá ga it ki hasz ná ló, szé les kö rû kul tu rá lis és köz mû ve lõ dé si te vé keny ség foly ta tá sa,

prog ra mok, rendezvények szervezése.

Az in téz mény alap te vé keny sé gei kö zött ki emelt fel ada tai az alábbiak:
– A ma gyar or szá gi és a ma gyar kép zõ mû vé szet al ko tá sa i nak fel tá rá sa és be il lesz té se az eu ró pai és a nem ze ti mû vé -

szet tör té ne ti folyamatokba. 
– El mé le ti és gya kor la ti szin ten össze fog ja, és mi nél szé le sebb kör ben hoz zá fér he tõ vé te szi egy spe ci á lis kép zõ mû vé -

sze ti te rü let mû tár gya i nak ál lag vé del mé vel és res ta u rá lá sá val kap cso la tos szak mai is me re te ket, kü lö nös te kin tet tel a kö -
zép ko ri fa szob rok ra, fes tett fa táb lák ra és ol tár épít mé nyek re, a re ne szánsz és a ba rokk ko ri táb la ké pek re, fa- és fém szob -
rok ra, a XIX–XX. szá za di táb la ké pek re, szob rok ra, egye di és sok szo ro sí tott gra fi kák ra. Nyo mon kö ve ti a kor társ mû vé -
szet ben al kal ma zott új – nö vek võ mér ték ben mes ter sé ges/szin te ti kus – anyagokat és mûépítési technikákat, kidolgozza
és közzéteszi megõrzésük és konzerválásuk szakmai feltételeit.

10. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1009



– Össze fog ja a ha zai mû tárgy biz to sí tás és mû tárgy-szál lít má nyo zás jo gi, szak mai és mû tárgy vé del mi feladatait.
– Ki dol goz za a kü lön bö zõ adat bá zi sok hoz kap cso ló dó szá mí tó gé pes mú ze u mi ügy vi te li rend szert, és ko or di nál ja az

ügy vi te li folyamatok egységesítését.
– Ko or di nál ja a ma gyar or szá gi és a ma gyar kép zõ mû vé szet al ko tó i ra és mû ve ik re vo nat ko zó adat hal ma zok adat bá zi -

sok ba tör té nõ ren de zé sét, a szö ve ges és a ké pi ada tok össze han go lá sát. Köz re mû kö dik ezen adat bá zi sok nak a nem zet kö -
zi adatforgalomban történõ hozzáférhetõvé válásában.

A fen ti alap te vé keny sé gek ma guk ban fog lal ják az azo kat köz vet le nül tá mo ga tó szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) jel le gû
te vé keny sé ge ket is.

2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge:
A Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria vál lal ko zá si te vé keny sé get nem folytat.

3. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése: 

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

910201 Mú ze u mi gyûj te mé nyi te vé keny ség
910202 Mú ze u mi tu do má nyos fel dol go zó és pub li ká ci ós tevékenység
910203 Mú ze u mi ki ál lí tá si te vé keny ség
910204 Mú ze u mi köz mû ve lõ dé si, kö zön ség kap cso la ti tevékenység
910301 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se
910302 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság meg óvá sa
856099 Egyéb ok ta tást ki egé szí tõ te vé keny ség
910121 Könyv tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, nyil ván tar tá sa
910122 Könyv tá ri ál lo mány fel tá rá sa, meg õr zé se, védelme
910123 Könyv tá ri szol gál ta tá sok
581100 Könyv ki adás
581900 Egyéb ki adói te vé keny ség

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 910200 Mú ze u mi tevékenység.

III.

A Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria mû kö dé se

1. A Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria élén fõ igaz ga tó áll, akit – pá lyá zat alap ján – a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter (a to váb bi ak -
ban: mi nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján ha tá ro zott idõ re bíz meg, il let ve 
von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), va la mint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2. A fõ igaz ga tó mun ká ját gaz da sá gi ve ze tõ se gí ti. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap -
ján a mi nisz ter – a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra – pá lyá zat út ján ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát 
(szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel) és gya ko rol ja fe let te a fe gyel mi jog kört. Az egyéb munkáltatói jogokat a
fõigazgató gyakorolja felette.

3. A fõ igaz ga tó-he lyet te se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján, pá lyá zat út -
ján, ha tá ro zott idõ re a fõ igaz ga tó – a mi nisz ter egyet ér té sé vel – bíz za meg és von ja vissza meg bí zá su kat (szük ség ese tén
ne ve zi ki és men ti fel õket), va la mint gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.

4. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria al kal ma zot tai a köz al kal ma zot tak jog -
ál lá sá ról 1992. évi XXXIII tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let hatálya
alá tartozó közalkalmazottak. 

5. A Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg osz tást, a
bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat (a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. A Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it, to váb bá 
an nak mó do sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás
céljából felterjeszteni. 
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IV. 

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– I. fe je zet 7. pont já nak és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15-én lép hatályba.
2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel egy ide jû -

leg a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria 2010. má jus 4-én kelt, 241-27/2010. ik ta tó szá mú Ala pí tó Okirata hatályát veszti. 

Bu da pest, 2010. no vem ber 2.

OK-6853-17/2010.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

A Lud wig Mú ze um – Kor társ Mû vé sze ti Mú ze um Ala pí tó Ok ira ta 
(a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben, az egyes
mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
ren de let 51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, to váb bá a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tv.-ben fog lal tak ra te kin tet tel, a Lud wig Mú ze um – Kor társ Mû vé -
sze ti Mú ze um köz pon ti költ ség ve té si szerv Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítom és foglalom egységes
szerkezetbe:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Lud wig Mú ze um – Kor társ Mû vé sze ti Múzeum
1.2. hi va ta los ne ve: Lud wig Mú ze um – Kor társ Mû vé sze ti Múzeum
1.3. rö vi dí tett ne ve: Lud wig Mú ze um
1.4. ide gen nyel vû el ne ve zé se:
an gol nyel ven: Lud wig Mu se um – Mu se um of Con tem po ra ry Art
né met nyel ven: Lud wig Mu se um – Mu se um für Ze it ge nös sis che Kunst
orosz nyel ven: ;J2,6 4<. 9J*&4(" – <J2,6 F@&D,<,>>@(@ 4F8JFFH&"
2. Szék he lye: 1095 Bu da pest, Ko mor Mar cell u. 1.

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó.

4. Szak mai be so ro lá sa: or szá gos szak mú ze um.

5. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: 1010/1996 (II. 14.) Korm. ha tá ro zat a Hon -
fog la lás 1100. éves év for du ló já nak ün nep ség so ro za tá hoz kap cso ló dó kul tu rá lis kez de mé nye zé sek rõl; Fenn ál lá sát dek -
la rál ja: 1997. évi CXL. törvény 2. sz. melléklete.

6. Mû kö dé si kö re: or szá gos
– Gyûj tõ kö re ki ter jed a ma gyar és az egye te mes mû vé szet al ko tá sa i ra az 1960-as évektõl;
– Gyûj tõ te rü le te az egész or szág és – a nem zet kö zi és két ol da lú egyez mé nyek, jog sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel – a

szom szé dos or szá gok, sõt a vi lág min den olyan pont ja, ahol a szó ban forgó emlékek fellelhetõek. 
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7. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye: Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

8. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel adat: örök ség vé de lem – mú ze u mi te vé keny ség a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a
nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. törvény 38. és 42. §-a értelmében.

II.

A Lud wig Mú ze um – Kor társ Mû vé sze ti Mú ze um alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé ge

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge
– A gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak (tár gyi, ké pi, írá sos, hang- és egyéb for rás anyag) és az eh hez kap cso ló dó

kul tu rá lis ér ték kel bí ró in for má ci ók fel ku ta tá sa, gyûj té se, õr zé se, szak sze rû nyil ván tar tá sa, ke ze lé se, ál lag meg óvá sa és
vé del me; to váb bá tu do má nyos feldolgozása, a tudományos eredmények közzététele. 

– Kul tu rá lis szol gál ta tá sa i val, az ál lan dó és idõ sza ki ki ál lí tá sok kal, va la mint a hoz zá juk kap cso ló dó mú ze um pe da gó -
gi ai te vé keny ség gel, csa lá di és kö zös sé gi prog ra mok kal, szak mai ren dez vé nyek kel a mi nél szé le sebb kö rû hoz zá fé rés
ér de ké ben szol gál ni a tár sa da lom mû ve lõ dé sét, a for má lis és nem for má lis ok ta tás cél ja it, és a sza bad idõ hasz nos el töl té -
sé nek lehetõségével segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.

– A gyûj tõ kö ré be tar to zó té mák ban és a mu ze o ló gia te rü le tén foly ta tott tu do má nyos, mód szer ta ni ku ta tó- és pub li ká -
ci ós mun ka vég zé se, a kül sõ ku ta tók szak mai tá mo ga tá sa, kutatószolgálat mûködtetése.

– Rész vé tel a gyûj tõ kö ré be tar to zó té mák kal össze füg gõ kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tás ban, va la mint a szak mu ze o ló -
gus-kép zés ben és továbbképzésben.

– Együtt mû kö dés a ha zai és kül föl di, il let ve nem zet kö zi szak mai szer ve ze tek kel, társ in téz mé nyek kel.
– Alap te vé keny sé gé hez kap cso ló dó szak könyv tár mû köd te té se.
– Az in téz mény gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak ese té ben – a jog sza bá lyok, il let ve a fel ügye le ti szerv fel ké ré se

alap ján vég zett, a tu do mány adott is me ret anya gá ra tá masz ko dó és an nak ered mé nye it felhasználó – szakértõi
tevékenység.

Az in téz mény alap te vé keny sé gei kö zött ki emelt fel ada tai az alábbiak:
– A ma gyar és nem zet kö zi kor társ kép zõ mû vé szet tö rek vé se i nek pár hu za mos be mu ta tá sa, a kor társ ma gyar kép zõ -

mû vé szet nem zet kö zi kon tex tus ba he lye zé se, külföldi példák közvetítése.
– Mód szer ta ni köz pont ként el lát ja a kor társ kép zõ mû vé szet be mu ta tá sá val, ér tel me zé sé vel és a kö zön ség fe lé tör té nõ 

köz ve tí té sé vel össze füg gõ szak mai te vé keny ség or szá gos szin tû ko or di ná ci ó ját, kü lö nös te kin tet tel a kor társ mû vé szet -
tel fog lal ko zó múzeumi szakemberek képzésére és továbbképzésére.

– Re zi den cia prog ram mû köd te té se.
– Az in téz mény gyûj tõ kö ré hez kap cso ló dó an társ mû vé sze ti prog ra mok szer ve zé se és befogadása.
A fen ti alap te vé keny sé gek ma guk ban fog lal ják az azo kat köz vet le nül tá mo ga tó szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) jel le gû

tevékenységeket is.

2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge: 
A vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó éves ki adás nem ha lad hat ja meg a költ ség ve té si szerv össz ki adá sá nak

15%-át.

3. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fel adat rend sze rin ti meg je lö lé se: 

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

581100 Könyv ki adás

581900 Egyéb ki adói te vé keny ség

591411 Film, vi deo és egyéb kép fel vé tel ve tí té se mo zik ban, film klu bok ban, sza bad té ren, nyil vá nos
ve tí té si helyeken

722022 Fi lo zó fia- és tör té net tu do má nyi al kal ma zott kutatás

823000 Kon fe ren cia, ke res ke del mi be mu ta tó szer ve zé se

854212 Szak irá nyú to vább kép zés

855200 Kul tu rá lis kép zés

855935 Szak mai to vább kép zé sek

855937 M.n.s. egyéb fel nõtt ok ta tás

856099 Egyéb ok ta tást ki egé szí tõ te vé keny ség
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Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

900400 Kul tu rá lis mû so rok, ren dez vé nyek, ki ál lí tá sok szervezése

910201 Mú ze u mi gyûj te mé nyi te vé keny ség

910202 Mú ze u mi tu do má nyos fel dol go zó és pub li ká ci ós tevékenység

910203 Mú ze u mi ki ál lí tá si te vé keny ség

910204 Mú ze u mi köz mû ve lõ dé si, kö zön ség kap cso la ti tevékenység

910121 Könyv tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, nyil ván tar tá sa

910122 Könyv tá ri ál lo mány fel tá rá sa, meg õr zé se, védelme

910123 Könyv tá ri szol gál ta tá sok

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 910200 Mú ze u mi te vé keny ség 

III.

A Lud wig Mú ze um – Kor társ Mû vé sze ti Mú ze um mû kö dé se

1. A Lud wig Mú ze um – Kor társ Mû vé sze ti Mú ze um élén az igaz ga tó áll, akit – pá lyá zat alap ján – a nem ze ti erõ for rás
mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján ha tá ro -
zott idõ re bíz meg, il let ve von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), va la mint gya ko rol ja fe let te a
mun kál ta tói jo go kat.

2. Az igaz ga tó mun ká ját gaz da sá gi ve ze tõ se gí ti. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján
a mi nisz ter – az igaz ga tó ja vas la tá ra – pá lyá zat út ján ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát
(szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel) és gya ko rol ja fe let te a fe gyel mi jog kört.  Az egyéb mun kál ta tói jo go kat az igaz ga -
tó gya ko rol ja fe let te.

Az igaz ga tó-he lyet te se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján, pá lyá zat út ján,
ha tá ro zott idõ re az igaz ga tó – a mi nisz ter egyet ér té sé vel – bíz za meg és von ja vissza meg bí zá su kat (szük ség ese tén ne ve -
zi ki és men ti fel õket), va la mint gya ko rol ja fe let tük a mun kál ta tói jo go kat.

3. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Lud wig Mú ze um – Kor társ Mû vé sze ti Mú ze um al kal ma zot tai a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról 1992. évi XXXIII tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.)
Korm. ren de let ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak. 

4. A Lud wig Mú ze um – Kor társ Mû vé sze ti Mú ze um szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti
fel adat meg osz tást, a bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály zat (a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. A Lud wig Mú ze um – Kor társ Mû vé sze ti Mú ze um
kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it, to váb bá an nak mó do sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül 
el ké szí te ni és a mi nisz ter hez jó vá ha gyás cél já ból fel ter jesz te ni. 

IV. 

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Ok irat
– I. fe je zet 7. pont já nak és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. nap ján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15-én lép ha tály ba.

2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel egy ide jû -
leg a Lud wig Mú ze um – Kor társ Mû vé sze ti Mú ze um 2009. jú li us 1-jén kelt, 15213-3/2009. ik ta tó szá mú Ala pí tó Ok ira ta
ha tá lyát vesz ti. 

Bu da pest, 2010. no vem ber 2. 

OK-6853-7/2010.
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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A Köz gyûj te mé nyi El lá tó Szer ve zet Ala pí tó Ok ira ta (a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sá ra, az egyes mi nisz te -
rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let
51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va az aláb bi egy sé ges szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adom ki:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Köz gyûj te mé nyi El lá tó Szer ve zet 
1.2. hi va ta los ne ve: Köz gyûj te mé nyi El lá tó Szer ve zet 
1.3. rö vi dí tett ne ve: KESZ

2. Szék he lye: 1062 Bu da pest, Baj za u. 32. 

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá sa: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó.

4. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: 92045/92. szá mú ha tá ro zat a Mû ve lõ dé si
és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um Jó lé ti és Szociális Intézménye létesítésérõl.

5. Mû kö dé si kö re: or szá gos.

6. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye: Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um,1054 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

7. Az in téz mény mû kö dé si he lye
Te lep he lyek: 1051 Bu da pest, Bát ho ry u. 10.
1122 Bu da pest, Ma ros u. 16/A

8. A költ ség ve té si szerv ira tai õr zé sé nek he lye: 1062 Bu da pest, Baj za u. 32.

9. Köz vet len jog elõd: –

10. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel adat: az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá -
sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl szó ló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ér tel mé ben a köz gyûj te mé -
nyek in gat lan- és egyéb esz kö zei üze mel te té si, be szer zé si, el lá tá si, szol gál ta tá si, pénz ügyi és gazdasági tevékenységre
irányuló szolgáltatási feladatok ellátása

II.

A Köz gyûj te mé nyi El lá tó Szer ve zet alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé ge

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge:
A va gyon ke ze lé sé ben le võ – in gat la nok üze mel te té se és va gyon vé del mi fel ada tok el lá tá sa, és az ez zel össze füg gõ

gaz dál ko dá si, adat fel dol go zá si (in for ma ti kai) va gyon vé del mi fel ada tok, va la mint ügy vi te li, beszerzési és egyéb
szolgáltatások ellátása. 

A Köz in téz mény a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott, a Mi nisz té ri um fel ügye le te alatt ál ló ön ál ló an gaz -
dál ko dó költ ség ve té si szer vek szá má ra el lát ja az Ala pí tó Ok ira ta II/1. pont ban fel so rolt  gaz da sá gi, mûszaki és egyéb
feladatokat (gesztorálás).

Az In téz mény fel ada tai:
– Szám vi tel, a költ ség ve tés ter ve zé sé hez és vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi ada tok re giszt rá lá sa, pénz el lá tás,

könyv ve ze tés, ana li ti kus nyil ván tar tá sok ve ze té se, in for má ció szol gál ta tás, be szá mo lás, egységes nyilvántartási
rendszerben. 
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– In gat lan üze mel te tés, -ta ka rí tás, va la mint ez zel össze füg gõ gaz dál ko dá si, adat fel dol go zá si (in for ma ti kai) és egyéb
feladatok ellátása. 

– Anyag- és esz köz gaz dál ko dá si fel ada tok el lá tá sa, be szer zés, rak tá ro zás, kar ban tar tás, szál lí tás, lel tá ro zás, se lej te zés,
va gyon nyil ván tar tás, gép ko csi-üze mel te tés. 

– In for ma ti kai és táv köz lé si be szer zés, kar ban tar tás és fej lesz té sek, szol gál ta tá sok koordinálása.
– Tûz-, mun ka-, bal eset-, il let ve ka taszt ró fa vé del mi ok ta tás és fel ügye let. 
– Jo gi kép vi se let és egyéb jo gi jel le gû szol gál ta tás. 
– Köz be szer zé si el já rá sok le bo nyo lí tá sa. 
– Pá lyá za tí rás, -ke ze lés. 
– Mû tár gyak bel föl di és nem zet kö zi szál lí tá sá nak ko or di ná ci ó ja, szer ve zé se, mú ze u mi lo gisz ti kai feladatok. 
– Nyom dai szol gál ta tá sok ko or di ná ci ó ja, nyom dai te vé keny ség. 
– Va gyon vé de lem, õr zés-vé del mi, biz ton sá gi fel ada tok. 
– Va gyon ke ze lés, va gyon hasz no sí tás.
– PR (pub lic re lat ion) te vé keny ség és kom mu ni ká ció.
– Fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gál ta tás.
– Ren dez vény szer ve zés.
– Mi nõ ség fej lesz tés.
– OMSZI Non pro fit Kft. va gyon ke ze lé si fel ada ta i nak el lá tá sa. 

2. A vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó éves ki adás nem ha lad hat ja meg a költ ség ve té si szerv össz ki adá sa i nak
20%-át.

3. Az alap te vé keny ség és a vál lal ko zá si te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fel adat rend sze rin ti megjelölése: 
Az alap te vé keny ség és a vál lal ko zá si te vé keny ség 2010. ja nu ár 1-jé tõl ér vé nyes ál lam ház tar tá si szak fe la dat ren di

besorolása:

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se I II

841151 Az ál la mi va gyon nal va ló gaz dál ko dás sal kap cso la tos feladatok x

620200 In for má ció tech no ló gi ai szak ta nács adás x

682002 Nem la kó in gat lan bér be adá sa üze mel te té se x

559099 Egyéb más ho va nem so rolt szál lás hely szol gál ta tá sa x

683200 In gat lan ke ze lés x

692000 Szám vi te li adó szak ér tõi te vé keny ség x

702200 Üz let vi te li, egyéb ve ze té si ta nács adás x

811000 Épít mény üze mel te tés x

711200 Mér nö ki te vé keny ség, mû sza ki ta nács adás x

749050 Más ho va nem so rolt egyéb szak mai, mû sza ki te vé keny ség x

821100 Össze tett ad mi niszt ra tív szol gál ta tás x

691010 Egyéb jo gi te vé keny ség x

910201 Mú ze u mi gyûj te mé nyi te vé keny ség x

910301 Tör té nel mi hely, épít mény egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se x

181300 Nyom dai elõ ké szí tõ te vé keny ség x

802000 Biz ton sá gi rend szer szol gál ta tás x

801000 Sze mély biz ton sá gi te vé keny ség x

702100 PR, kom mu ni ká ci ós te vé keny ség x

862231 Fog lal ko zás-egész ség ügyi alap el lá tás x

862232 Fog lal ko zás-egész ség ügyi szak el lá tás x

823000 Kon fe ren cia, ke res ke del mi be mu ta tó szer ve zé se x

829000 Egyéb ki egé szí tõ gaz da sá gi te vé keny ség x
I – alap te vé keny ség; II – vál lal ko zá si te vé keny ség

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa:  811000 Épít mény üze mel te tés.
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III.

A Köz gyûj te mé nyi El lá tó Szer ve zet mû kö dé se

1. A Köz gyûj te mé nyi El lá tó Szer ve zet élén fõ igaz ga tó áll, akit – nyil vá nos pá lyá zat alap ján – a nem ze ti erõ for rás mi -
nisz ter a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vo nat ko zó ren del ke zé se alap ján bíz meg, il let ve 
von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel, va la mint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2. A mun ká ját szak mai igaz ga tók és a gaz da sá gi ve ze tõ se gí ti. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be kez dés c) pont ja 
alap ján a mi nisz ter ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti
fel). Fe let te az egyéb mun kál ta tói jogokat a fõigazgató gyakorolja.

3. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Köz gyûj te mé nyi El lá tó Szer ve zet al kal ma zot tai a köz al kal ma -
zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII tör vény ha tá lya alá tartozó munkavállalók. 

4. A Köz gyûj te mé nyi El lá tó Szer ve zet szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg -
osz tást, a bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály zat (a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. A fõ igaz ga tó kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it, to váb bá an -
nak mó do sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás
céljából felterjeszteni. 

IV.

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– az I. fe je zet 6. pont já nak mó do su lá sa és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15. nap ján lép hatályba.

2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a kincs tá ri be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a 2009. jú li us 1-jén kelt, 15213-55/2009. ik ta tó szá mú Ala pí tó Okirat a hatályát veszti.

Bu da pest, 2010. no vem ber 2.

OK-6853-5/2010.
Dr. Rét he lyi Mik lós s k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

A Sem mel we is Or vos tör té ne ti Mú ze um, Könyv tár és Le vél tár Ala pí tó Ok ira ta 
(a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben, az egyes
mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
ren de let 51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, to váb bá a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény ben, a köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél tá ri
anyag vé del mé rõl szó ló 1995. évi LXVI. tör vény ben fog lal tak ra te kin tet tel, az 1965-ben lét re ho zott Sem mel we is Or vos -
tör té ne ti Mú ze um, Könyv tár és Le vél tár központi költségvetési szerv Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítom és
foglalom egységes szerkezetbe:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Sem mel we is Or vos tör té ne ti Mú ze um, Könyv tár és Levéltár
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1.2. hi va ta los ne ve: Sem mel we is Or vos tör té ne ti Mú ze um, Könyv tár és Levéltár
1.3. rö vi dí tett ne ve: SOMKL
1.4. ide gen nyel vû el ne ve zé se: 
an gol nyel ven: Sem mel we is Mu se um, Lib ra ry and Ar chi ves of the His to ry of Me di ci ne 
né met nyel ven: Sem mel we is Mu se um, Bib li ot hek und Ar chiv für Ges chich te der Me di zin
orosz nyel ven: ;J2,6, $4$:4@H,8" 4 "DN4& <,*4P4>F84N >"J8 4<. E,<<,:&^4F"
la tin nyel ven: Mu se um, Bib li ot he ca et Ar chi vum His to ri ae Ar tis Me di ci nae de I. Ph. Sem mel we is No mi na ta

2. Szék he lye: 1013 Bu da pest, Ap ród u. 1–3.

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ. 
Pénz ügyi-gaz da sá gi te vé keny sé gét kü lön meg ál la po dás alap ján a Köz gyûj te mé nyi El lá tó Szer ve zet ön ál ló an mû kö dõ 

és gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv lát ja el. 

4. Szak mai be so ro lá sa: or szá gos mú ze um, nyil vá nos szak könyv tár, szak le vél tár. 

5. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: fenn ál lá sát dek la rál ja: 1997. évi CXL. tör -
vény 2. sz. mel lék le te.

6. Mû kö dé si kö re: or szá gos.
6.1. Mú ze u mi te rü le ten:
– Gyûj tõ kö re ki ter jed a ma gyar és egye te mes or vos tör té net (be le ért ve gyógy sze ré szet és az egész ség ügy tör té ne tét is),

va la mint az az zal kap cso la tos nem zet kö zi or vos tör té net mu ze á lis em lé ke i re.
– Gyûj tõ te rü le te az egész or szág és – a nem zet kö zi egyez mé nyek fi gye lem be vé te lé vel – a
szom szé dos or szá gok, il le tõ leg a vi lág min den olyan pont ja, ahol a szó ban for gó em lé kek fel lel he tõ ek.
6.2. Könyv tá ri te rü le ten:
– Gyûj tõ kö re ki ter jed a ma gyar és egye te mes or vos tör té net (be le ért ve gyógy sze ré szet és az egész ség ügy tör té ne tét is),

va la mint az az zal kap cso la tos nem zet kö zi or vos tör té net könyv tá ri do ku men tu ma i ra.
6.3. Le vél tá ri te rü le ten:
– Gyûj tõ kö re ki ter jed a) meg szûnt or vo si, gyógy sze rész egye sü le tek és tár sa sá gok irat anya gá ra, b) a Ma gyar Or vos -

tu do má nyi Tár sa sá gok és Egye sü le tek Szö vet sé ge köz pon ti szer ve i re és tag tár sa sá ga i ra, ál ta lá ban a nem ér dek vé del mi
jel le gû, tu do má nyos te vé keny sé get ki fej tõ or vos tu do má nyi (be le ért ve a gyógy sze ré sze ti és egész ség ügyi) tár sa sá gok ra
és egye sü le tek re. 

7. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye:
Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

8. Az in téz mény mû kö dé si he lye
Te lep he lyek: 
a) köz ér de kû mu ze á lis ki ál lí tó he lye: „Arany Sas” Pa ti ka, 1014 Bu da pest, Tár nok u. 18.
b) könyv tá rai: 
ba) Sem mel we is Or vos tör té ne ti Könyv tár, 1023 Bu da pest, Tö rök u. 12.
bb) Er nyei Jó zsef Gyógy szer tör té ne ti Könyv tár, 1084 Bu da pest, Má tyás tér 3.

9. A költ ség ve té si szerv ira tai õr zé sé nek he lye: 
Rész ben szék he lye, a gaz da sá gi ira tok te kin te té ben a Köz gyûj te mé nyi El lá tó Szer ve zet szék he lye, 1062 Bu da pest,

Baj za ut ca 32.

10. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel adat: örök ség vé de lem – mú ze u mi te vé keny ség, a mu ze á lis in téz mé nyek rõl,
a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény (to váb bi ak ban: 1997. évi CXL. tv.)
38. és 42. §-a ér tel mé ben, to váb bá köny tá ri, le vél tá ri te vé keny ség az 1997. évi CXL. tör vény 54–55. §-a alap ján.

II.

A Sem mel we is Or vos tör té ne ti Mú ze um, Könyv tár és Le vél tár alap- és vál lal ko zá si tevékenysége

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge: 
1.1. Mú ze u mi te rü le ten:
Az 1997. évi CXL. tv. 38. és 42. §-a alap ján 
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a) A gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak (tár gyi, ké pi, írá sos, hang- és egyéb for rás anyag) és az eh hez kap cso ló dó
kul tu rá lis ér ték kel bí ró in for má ci ók fel ku ta tá sa, gyûj té se, õr zé se, szak sze rû nyil ván tar tá sa, ke ze lé se, ál lag meg óvá sa és
vé del me; to váb bá tu do má nyos feldolgozása, a tudományos eredmények közzététele.

b) Kul tu rá lis szol gál ta tá sa i val, az ál lan dó és idõ sza ki ki ál lí tá sok kal, va la mint a hoz zá juk kap cso ló dó mú ze um pe da gó -
gi ai te vé keny ség gel, csa lá di és kö zös sé gi prog ra mok kal, szak mai ren dez vé nyek kel – a mi nél szé le sebb kö rû hoz zá fé rés
ér de ké ben – szol gál ni a tár sa da lom mû ve lõ dé sét, a for má lis és nem for má lis ok ta tás cél ja it, és a sza bad idõ hasz nos el töl -
té sé nek le he tõ sé gé vel se gí te ni az egész éle ten át tar tó ta nu lás fo lya ma tát.

c) A gyûj tõ kö rét il le tõ, va la mint a mu ze o ló gia te rü le tén foly ta tott tu do má nyos, mód szer ta ni ku ta tó- és pub li ká ci ós
mun ka vég zé se, a kül sõ ku ta tók szak mai tá mo ga tá sa, ku ta tó szol gá lat mû köd te té se.

d) Együtt mû kö dés a ha zai és kül föl di, il let ve nem zet kö zi szak mai és mu ze o ló gi ai szer ve ze tek kel, társ in téz mé nyek kel.
e) Jog sza bá lyok alap ján – az in téz mény gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak kal össze füg gés ben – a kul tu rá lis örök -

ség vé de lem ha tó sá gi fel ada ta i ban va ló köz re mû kö dés: a kul tu rá lis ja vak vé det té nyil vá ní tá si el já rá sai, va la mint kul tu rá -
lis ja vak kül föld re tör té nõ ki vi te lé nek ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sai so rán szak vé le mény adá sa, a kul tu rá lis örök ség -
vé de lem ha tó sá gi nyil ván tar tá sa szá má ra adat szol gál ta tás, és – örök ség vé del mi ha tó sá gi fel ké rés re – köz re mû kö dés a
vé det té nyil vá ní tott kul tu rá lis ja vak ellenõrzésében. 

f) Az in téz mény gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak ese té ben – a jog sza bá lyok, il let ve a fel ügye le ti szerv fel ké ré se
alap ján vég zett, a tu do mány adott is me ret anya gá ra tá masz ko dó és an nak ered mé nye it fel hasz ná ló – szak ér tõi tevé -
kenység.

g) Rész vé tel az or vos- és gyógy sze ré szet tör té ne ti kép zés ben, együtt mû kö dés a Sem mel we is Egye tem mel, a Deb re ce ni
Egye tem Or vos tu do má nyi Ka rá val és az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rá val.

1.2. Könyv tá ri te rü le ten:
a) Gyûj ti, fel dol goz za, meg õr zi és szol gál tat ja a gyûj tõ kö ré be tar to zó könyv tá ri do ku men tu mo kat, va la mint az azok

fel dol go zá sá hoz szük sé ges egyéb do ku men tu mo kat.
b) Elõ se gí ti az or vos tör té ne ti ku ta tá so kat, to váb bá az or vos- és gyógy sze ré szet tör té ne lem egye te mi ok ta tá sá nak bá zis -

gyûj te mé nyét.
c) Nyil vá nos könyv tár ként meg fe lel az 1997. évi CXL. tv. 54. §-ában meg ha tá ro zott alap kö ve tel mé nyek nek és vég zi

az 55. §-ban meg ha tá ro zott alap fel ada to kat.
d) Tá jé koz ta tást nyújt a könyv tár és a nyil vá nos könyv tá ri rend szer do ku men tu ma i ról és szol gál ta tá si ról.

1.3. Le vél tá ri te rü le ten:
Tu do má nyos szol gál ta tást vég zõ ál la mi in téz mény szak le vél tá ra ként az 1995. évi LXVI. tv. 19. §-a alap ján 
a) gyûj ti, nyil ván tart ja, fel dol goz za, szak sze rû en ke ze li és biz ton sá go san meg õr zi a gyûj tõ kö ré be utalt irat anya got.
b) Az irat anyag hasz ná la tát le he tõ vé te szi an nak szak ág sze rin ti át se lej te zé sé vel, ren de zé sé vel, va la mint a tu do má -

nyos igé nyû át te kin tést biz to sí tó le vél tá ri se géd le tek ké szí té se és köz zé té te le ré vén.
c) Az õri ze té re bí zott irat anyag ból ké re lem re hi te les má so la tot vagy tar tal mi ki vo na tot ad ki.
d) Gon dos ko dik a meg ron gált vagy pusz tu lás nak in dult irat anya gok kon zer vá lá sá ról vagy res ta u rá lá sá ról, to váb bá

kü lö nö sen je len tõs irat anya gá ról biz ton sá gi má so la tot ké szít, vagy ké szít tet.
e) Irat anya gá nak ok ta tá si, il le tõ leg köz mû ve lõ dé si cé lú fel hasz ná lá sát, va la mint a le vél tá ri te vé keny ség meg is mer te -

té sét ki ad vá nyok kal és egyéb mó don elõ se gí ti.

1.4. Az in téz mény alap te vé keny sé gei kö zött ki emelt fel ada tai az aláb bi ak:
a) a me gyei és vá ro si mú ze u mok, pa ti ka mú ze u mok és or vo si, gyógy sze ré sze ti em lék há zak or vos- és gyógy sze ré szet -

tör té ne ti te vé keny sé gé vel, anyag gyûj té sé vel, fenn tar tá sá val és ki ál lí tá sá val kap cso la tos szak mai fel ada tok or szá gos
szin tû ko or di ná lá sa, s ez zel össze füg gés ben szak mai ta nács adás, se gít ség nyúj tás;

b) a ma gyar or vos és gyógy sze ré szet tör té net szel le mi ha gya té kát ma gá ban fog la ló, több szin tû di gi tá lis ar chí vu má nak
lét re ho zá sa és mû köd te té se.

1.5. El lát ja to váb bá a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott és alap te vé keny sé gi kö ré be utalt to váb bi fel ada -
to kat.

A fen ti alap te vé keny sé gek ma guk ba fog lal ják az azo kat köz vet le nül tá mo ga tó szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) jel le gû
te vé keny sé ge ket is.
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2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge: 
A Sem mel we is Or vos tör té ne ti Mú ze um, Könyv tár és Le vél tár vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

3. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése: 

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

910201 Mú ze u mi gyûj te mé nyi te vé keny ség

910202 Mú ze u mi tu do má nyos fel dol go zó és pub li ká ci ós te vé keny ség

910203 Mú ze u mi ki ál lí tá si te vé keny ség

910204 Mú ze u mi köz mû ve lõ dé si, kö zön ség kap cso la ti te vé keny ség

910301 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se

910302 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság meg óvá sa

856099 Egyéb ok ta tást ki egé szí tõ te vé keny ség

910121 Könyv tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, nyil ván tar tá sa

910122 Könyv tá ri ál lo mány fel tá rá sa, meg õr zé se, vé del me

910123 Könyv tá ri szol gál ta tá sok

910131 Le vél tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, ke ze lé se és vé del me

910132 Le vél tá ri szol gál ta tás, tu do má nyos, pub li ká ci ós és in for má ció köz ve tí tõ te vé keny ség

581100 Könyv ki adás

581900 Egyéb ki adói te vé keny ség

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 910200 Mú ze u mi tevékenység.

III.

A Sem mel we is Or vos tör té ne ti Mú ze um, Könyv tár és Le vél tár mûködése

1. A Sem mel we is Or vos tör té ne ti Mú ze um, Könyv tár és Le vél tár élén fõ igaz ga tó áll, akit –pá lyá zat alap ján – a nem ze ti 
erõ for rás mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján
ha tá ro zott idõ re bíz meg, il let ve von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), valamint gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat.

2. A fõ igaz ga tó mun ká ját a gaz da sá gi ve ze tõ se gí ti. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap -
ján a mi nisz ter – a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra – pá lyá zat út ján ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát 
(szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel) és gya ko rol ja fe let te a fe gyel mi jog kört. Az egyéb munkáltatói jogokat a
fõigazgató gyakorolja felette.

3. A fõ igaz ga tó-he lyet test a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján, pá lyá zat út ján,
ha tá ro zott idõ re a fõ igaz ga tó – a mi nisz ter egyet ér té sé vel – bíz za meg és von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi
ki és men ti fel), va la mint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

4. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Sem mel we is Or vos tör té ne ti Mú ze um, Könyv tár és Le vél tár al -
kal ma zot tai a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról 1992. évi XXXIII tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ról szó ló
150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let hatálya alá tartozó közalkalmazottak. 

5. A Sem mel we is Or vos tör té ne ti Mú ze um, Könyv tár és Le vél tár szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve -
ze tõk kö zöt ti fel adat meg osz tást, a bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé -
se ket a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat (a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. A Sem mel we is Or vos tör té ne ti Mú -
ze um, Könyv tár és Le vél tár kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it, to váb bá an nak mó do sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba
lépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. 
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IV. 

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– I. fe je zet 7. pont já nak és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15-én lép hatályba.

2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel egy ide jû -
leg a Sem mel we is Or vos tör té ne ti Mú ze um, Könyv tár és Le vél tár 2009. jú li us 1-jén kelt, 15213-29/2010. ik ta tó szá mú
Alapító Okirata hatályát veszti. 

Bu da pest, 2010. no vem ber 2.

OK-6853-47/2010.
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

A Ma gyar Mû sza ki és Köz le ke dé si Mú ze um Ala pí tó Ok ira ta 
(a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben, az egyes
mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
ren de let 51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, to váb bá a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény ben fog lal tak ra te kin tet tel, a Ke res ke de lem ügyi Mi nisz té -
ri um ál tal 1896-ban ala pí tott Köz le ke dé si Mú ze um és a Mi nisz ter ta nács 1043/1972. (XI. 9.) sz. ha tá ro za tá val lé te sí tett
Or szá gos Mû sza ki Mú ze um össze vo ná sá val 2009-ben lét re ho zott Ma gyar Mû sza ki és Köz le ke dé si Múzeum központi
költségvetési szerv Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítom és foglalom egységes szerkezetbe:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Ma gyar Mû sza ki és Köz le ke dé si Múzeum
1.2. rö vi dí tett ne ve: MMKM
1.3. ide gen nyel vû el ne ve zé se:
an gol nyel ven: Hun ga ri an Mu se um of Sci en ce, Tech no logy and Transport
fran cia nyel ven: Mu sée Hong ro is des Sci en ces, Tech no lo gi es et des Trans ports
né met nyel ven: Un ga ris ches Mu se um für Tech nik und Ver kehr 
olasz nyel ven: Mu seo Ung he re se del la Sci en za Tech no lo gia e Tras por ti 
orosz nyel ven: %,>(,DF846 <J2,6 H,N>484 4 HD">FB@DH"

2. Szék he lye: 1146 Bu da pest, Vá ros li ge ti krt. 11.

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó
4. Szak mai be so ro lá sa: or szá gos mú ze um.

5. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: fenn ál lá sát dek la rál ja az 1997. évi CXL.
tör vény 2. sz. melléklete.
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6. Mû kö dé si kö re: or szá gos.
Gyûj tõ kö re ki ter jed a mû sza ki tu do má nyok, ben ne hang sú lyo san a köz le ke dés tu do mány ál ta lá nos ha la dá sá val, an nak

tár sa da lom for má ló sze re pé vel össze füg gõ, az em ber, a tech ni ka és a kör nye zet egy sé gé rõl ta nús ko dó mu ze á lis for rás- és
em lék anyag ra, a ha zai, a ré gi ós és az egye te mes mûszaki kultúra tárgyi, valamint szellemi alkotásaira.

Gyûj tõ te rü le te az egész or szág, il let ve – a nem zet kö zi egyez mé nyek fi gye lem be vé te lé vel – a vi lág valamennyi
országa.

7. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye: Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

8. Az in téz mény mû kö dé si he lye
Te lep he lyek:
– Ar chí vum és Rak tár, 1142 Bu da pest, Ta tai u. 13.
– Re pü lés tör té ne ti és Ûr ha jó zá si Ki ál lí tás, 1146 Bu da pest, Zi chy Mihály út 14.
– Mû sza ki Ta nul mány tár és Rak tár, 1117 Bu da pest, Ka pos vár u. 13–15.
– Alu mí ni um ipa ri Mú ze um, 8000 Szé kes fe hér vár, Zom bo ri u. 12.
– Elekt ro tech ni kai Mú ze um, 1075 Bu da pest, Ka zin czy u. 21.
– Ko há sza ti Mú ze um, 3517 Mis kolc, Pa lo ta u. 22.
– Ko há sza ti Mú ze um Mas sa Mú ze um, 3517 Mis kolc-Új mas sa
– Ön tö dei Mú ze um, 1027 Bu da pest, Bem J. u. 20.
– Ve gyé sze ti Mú ze um, 8100 Vár pa lo ta, Thu ry-vár

9. Köz vet len jog elõd meg ne ve zé se, szék he lye:
Or szá gos Mû sza ki Mú ze um, 1117 Bu da pest, Ka pos vár u. 13–15.
Köz le ke dé si Mú ze um, 1146 Bu da pest, Vá ros li ge ti krt. 11.

10. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel ada ta: örök ség vé de lem – mú ze u mi te vé keny ség a mu ze á lis in téz mé nyek rõl,
a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény 38., 42. és 43. §-a értelmében.

II.

A Ma gyar Mû sza ki és Köz le ke dé si Mú ze um alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé ge

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge: 
Alap fel ada ta a gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak (tár gyi, ké pi, írá sos, hang- és egyéb for rás anyag) és az eh hez kap -

cso ló dó kul tu rá lis ér ték kel bí ró in for má ci ók fel ku ta tá sa, gyûj té se, õr zé se, nyil ván tar tá sa, ke ze lé se, ál lag meg óvá sa és vé -
del me; to váb bá tu do má nyos feldolgozása, a tudományos eredmények közzététele.

Kul tu rá lis szol gál ta tá sa i val, az ál lan dó és idõ sza ki ki ál lí tá sok kal, va la mint a hoz zá juk kap cso ló dó mú ze um pe da gó gi -
ai te vé keny ség gel, csa lá di és kö zös sé gi prog ra mok kal, szak mai ren dez vé nyek kel – a mi nél szé le sebb kö rû hoz zá fé rés ér -
de ké ben – szol gál ni a tár sa da lom tag ja i nak mû ve lõ dé sét, a for má lis és nem for má lis ok ta tás cél ja it, és a sza bad idõ hasz -
nos eltöltésének lehetõségével segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.

A gyûj tõ kö rét il le tõ en, va la mint a mu ze o ló gia te rü le tén tu do má nyos, mód szer ta ni ku ta tó- és pub li ká ci ós mun kát vé -
gez, szak mai tá mo ga tást nyújt a kül sõ ku ta tók ré szé re, kutatószolgálatot mûködtet. 

Fenn tart ja és fej lesz ti a tech ni ka- és köz le ke dés tör té net köz pon ti Adat tá rát, to váb bá gyûj tõ kö ré hez kap cso ló dó nyil -
vá nos szakkönyvtárat mûködtet.

Részt vesz a gyûj tõ kö ré vel össze füg gõ köz- és fel sõ fo kú ok ta tás ban, va la mint a szak mu ze o ló gus kép zés ben, to vább -
kép zés ben; tá mo gat ja a mû sza ki és köz le ke dés tu do má nyi szak ok ta tást, va la mint a köz le ke dé si is me re tek re nevelés
módszertani fejlesztését.

Jog sza bá lyok alap ján köz re mû kö dik az in téz mény gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak kal össze füg gõ örök ség vé del -
mi ha tó sá gi fel ada tok ban: szak vé le ményt ad a kul tu rá lis ja vak vé det té nyil vá ní tá si el já rá sa i ban és a kul tu rá lis ja vak kül -
föld re tör té nõ ki vi te lé nek ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sai so rán, ada to kat szol gál tat a kul tu rá lis örök ség vé de lem ha tó -
sá gi nyil ván tar tá sa szá má ra, és – felkérésre – közremûködik a védetté nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében.

Az in téz mény gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak ese té ben – a jog sza bá lyok, il let ve a fel ügye le ti szerv fel ké ré se
alap ján vég zett, a tu do mány adott is me ret anya gá ra tá masz ko dó és an nak ered mé nye it fel hasz ná ló – szakértõi
tevékenységet folytat.
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Az in téz mény alap te vé keny sé gei kö zött ki emelt fel ada tai az alábbiak:

– A mû sza ki mu ze o ló gia, il let ve a mû sza ki-tech ni ka tör té ne ti gyûj tõ kö rû mú ze u mok, gyûj te mé nyek szak ági együtt -
mû kö dé sé nek or szá gos ko or di ná lá sa; szak mai tanácsadás, segítségnyújtás.

– A gyûj tõ kö ré hez kap cso ló dó di gi tá lis tar tal mak fej lesz té si és köz zé té te li mód szer ta ná nak ki dol go zá sa, irá nyí tá sa,
országos koordinálása.

– A gyûj tõ kö rét érin tõ tu do má nyok tör té ne té nek ku ta tá sa és er re ala po zott tu do má nyos is me ret ter jesz tõ feladatok
ellátása.

– El lát ja a mû sza ki tár gyak kon zer vá lá sa, res ta u rá lá sa, mû kö dõ ké pes sé té te le, va la mint a mû sza ki mo dell épí tés el vi
és gya kor la ti kér dé se i nek ku ta tá sá val, új mód sze rek ki dol go zá sá val és be ve ze té sé vel össze füg gõ fel ada to kat, közzéteszi 
és alkalmazza ezek eredményeit.

– Részt vesz az ipa ri, köz le ke dé si in gó és in gat lan örök ség vé de lem mel fog lal ko zó alap el vek, aján lá sok, egyez mé -
nyek stb. kidolgozásában.

A fel so rol ta kon kí vül el lát ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott, alap fel ada tai kö ré be tar to zó további
feladatokat.

A fen ti alap te vé keny sé gek ma guk ban fog lal ják az azo kat köz vet le nül tá mo ga tó szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) jel le gû
tevékenységeket is.

2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge:

A vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó éves ki adás nem ha lad hat ja meg a költ ség ve té si szerv össz ki adá sá nak 5%-át.

3. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése: 

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

581100 Könyv ki adás
581900 Egyéb ki adói te vé keny ség
749050 M.n.s. egyéb szak mai, tu do má nyos mû sza ki te vé keny ség
823000 Kon fe ren cia, ke res ke del mi be mu ta tó szer ve zé se
855935 Szak mai to vább kép zé sek
856099 Egyéb ok ta tást ki egé szí tõ te vé keny ség 
900400 Kul tu rá lis mû so rok, ren dez vé nyek, ki ál lí tá sok szer ve zé se
910121 Könyv tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, nyil ván tar tá sa
910122 Könyv tá ri ál lo mány fel tá rá sa, meg õr zé se, vé del me
910123 Könyv tá ri szol gál ta tá sok
910201 Mú ze u mi gyûj te mé nyi te vé keny ség 
910202 Mú ze u mi tu do má nyos fel dol go zó és pub li ká ci ós te vé keny ség 
910203 Mú ze u mi ki ál lí tá si te vé keny ség 
910204 Mú ze u mi köz mû ve lõ dé si, kö zön ség kap cso la ti te vé keny ség 
910301 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se
910302 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság meg óvá sa

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 910200 mú ze u mi tevékenység.

III.

A Ma gyar Mû sza ki és Köz le ke dé si Mú ze um mû kö dé se

1. A Ma gyar Mû sza ki és Köz le ke dé si Mú ze um élén fõ igaz ga tó áll, akit – nyil vá nos pá lyá zat alap ján – a nem ze ti erõ -
for rás mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján ha -
tá ro zott idõ re bíz meg, il let ve von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), valamint gyakorolja felette 
a munkáltatói jogokat.

2. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján – a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra – a mi nisz ter pá lyá -
zat út ján, ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), és gya -
ko rol ja fe let te a fe gyel mi jog kört. Az egyéb mun kál ta tói jogokat a fõigazgató gyakorolja felette.
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3. A fõ igaz ga tó-he lyet te se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján, pá lyá zat út -
ján, ha tá ro zott idõ re a fõ igaz ga tó – a mi nisz ter egyet ér té sé vel – bíz za meg, il let ve von ja vissza meg bí zá su kat (szük ség
ese tén ne ve zi ki és men ti fel õket), va la mint gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.

4. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Ma gyar Mû sza ki és Köz le ke dé si Mú ze um al kal ma zot tai a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.)
Korm. ren de let hatálya alá tartozó közalkalmazottak. 

5. A Ma gyar Mû sza ki és Köz le ke dé si Mú ze um szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel -
adat meg osz tást, a bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály zat (a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. A fõ igaz ga tó kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it, to -
váb bá an nak mó do sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez
jóváhagyás céljából felterjeszteni. 

IV. 

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– I. fe je zet 7. pont já nak és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15-én lép hatályba.

2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel egy ide jû -
leg a Ma gyar Mû sza ki és Köz le ke dé si Mú ze um 2010. má jus 4-én kelt, 241-23/2010. ik ta tó szá mú Alapító Okirata
hatályát veszti. 

Bu da pest, 2010. no vem ber 2.

OK-6853-13/2010.
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

A Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um Ala pí tó Ok ira ta 
(a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben, az egyes
mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
ren de let 51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, to váb bá a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény ben fog lal tak ra te kin tet tel, az 1966-ban lét re ho zott Ma gyar 
Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um köz pon ti költ ség ve té si szerv Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítom
és foglalom egységes szerkezetbe:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Múzeum 
1.2. hi va ta los ne ve: Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Múzeum 
1.3. rö vi dí tett ne ve: MKVM 
1.4. ide gen nyel vû el ne ve zé se: 
an gol nyel ven: Hun ga ri an Mu se um of Tra de and To u rism 
né met nyel ven: Un ga ris ches Han dels- und Gast ge wer be-mu se um
fran cia nyel ven: Mu sée hong ro is du com mer ce et de l’hõ tel le rie
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orosz nyel ven: %,>(,DF846 <J2,6 H@D(@&:4 4 (@FH4>4R>@D,FH@D">>@(@ *,:"
2. Szék he lye: 1051 Bu da pest, Szent Ist ván tér 15.

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó

4. Szak mai be so ro lá sa: or szá gos szak mú ze um 

5. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: az in téz mény azo nos el ne ve zé sû jog elõd jé -
nek lét re ho zá sá ról: A Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um lé te sí té sé rõl szó ló 11/1970 (K.É.16)
BkM–MM együt tes uta sí tás; fenn ál lá sát deklarálja: 8/2007 (OK 35.) OKM utasítás.

6. Mû kö dé si kö re: or szá gos
– Gyûj tõ kö re ki ter jed a ha zai ke res ke de lem (kis- és nagy ke res ke de lem, áru vá sá rok, a nem zet kö zi ke res ke de lem,

pénz ügyi ke res ke de lem, biz to sí tás és sze ren cse já ték), a ven dég lá tó ipar (szál lo da ipar, egyéb ven dég lá tó-ipa ri he lyek),
va la mint a tu riz mus, idegenforgalom történetének kulturális javaira.

– Gyûj tõ te rü le te az egész or szág és – nem zet kö zi egyez mé nyek fi gye lem be vé te lé vel – a vi lág min den olyan pont ja,
ahol a szó ban for gó emlékek fellelhetõek.

7. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye: 
Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

8. Az in téz mény mû kö dé si he lye
Te lep he lyek:
kül sõ rak tár: 1222 Bu da pest, Nagy té té nyi út 48.

9. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel adat: örök ség vé de lem – mú ze u mi te vé keny ség, a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a
nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. törvény 38. és 42. §-a értelmében. 

II.

A Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um alap- és vál lal ko zá si tevékenysége

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge: 
a) Fel ada ta a gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak (tár gyi, ké pi, írá sos, hang- és egyéb for rás anyag) és az eh hez kap -

cso ló dó kul tu rá lis ér ték kel bí ró in for má ci ók fel ku ta tá sa, gyûj té se, õr zé se, szak sze rû nyil ván tar tá sa, ke ze lé se, ál lag meg -
óvá sa és vé del me; to váb bá tu do má nyos fel dol go zá sa és rend sze re zé se, a tu do má nyos ered mé nyek köz zé té te le, va la mint
mind ezek ki ál lí tá so kon és más formákban történõ bemutatása, a közmûvelõdést segítõ hasznosítása.

b) Kul tu rá lis szol gál ta tá sa i val, az ál lan dó és idõ sza ki ki ál lí tá sok kal, va la mint a hoz zá juk kap cso ló dó mú ze um pe da gó -
gi ai te vé keny ség gel, csa lá di és kö zös sé gi prog ra mok kal, szak mai ren dez vé nyek kel – a mi nél szé le sebb kö rû hoz zá fé rés
ér de ké ben – szol gál ni a tár sa da lom mû ve lõ dé sét, a for má lis és nem for má lis ok ta tás cél ja it, és a sza bad idõ hasz nos el töl -
té sé nek lehetõségével segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.

c) Szak te rü le tén és a mu ze o ló gia mód szer ta ná ban, tör té ne té ben tu do má nyos ku ta tás vég zé se, szak mai adat bá zi sok
ké szí té se, a tu do má nyos ered mé nyek írá sos, ké pi vagy hang zó, ha gyo má nyos vagy elekt ro ni kus for má ban tör té nõ köz -
zé té te le; a kül sõ ku ta tók nak nyúj tott ha gyo má nyos vagy elekt ro ni kus szolgáltatások nyújtása, kutatószolgálat
mûködtetése.

d) Rész vé tel a gyûj tõ kö ré vel össze füg gõ kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tás ban, va la mint a szak mu ze o ló gus kép zés ben és
továbbképzésben.

e) Együtt mû kö dés a ha zai és kül föl di, il let ve nem zet kö zi szak mai és mu ze o ló gi ai szer ve ze tek kel, társ in téz mé nyek kel, 
és cse re kap cso la tok kialakítása.

f) Jog sza bá lyok alap ján – az in téz mény gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak kal össze füg gés ben – a kul tu rá lis örök -
ség vé de lem ha tó sá gi fel ada ta i ban va ló köz re mû kö dés: a kul tu rá lis ja vak vé det té nyil vá ní tá si el já rá sai, va la mint a kul tu -
rá lis ja vak kül föld re tör té nõ ki vi te lé nek ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sai so rán szak vé le mény adá sa, a kul tu rá lis örök -
ség vé de lem ha tó sá gi nyil ván tar tá sa szá má ra adat szol gál ta tás, és – örök ség vé del mi hatósági felkérésre – közremûködés
a védetté nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében. 
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g) A gyûj tõ kö ré be tar to zó kul tu rá lis ja vak ese té ben – a jog sza bá lyok, il let ve a fel ügye le ti szerv fel ké ré se alap ján vég -
zett, a tu do mány adott is me ret anya gá ra tá masz ko dó és an nak ered mé nye it felhasználó – szakértõi tevékenység.

h) Rész vé tel a mú ze um tu do má nyos té má i val össze füg gõ kon fe ren ci á kon, a kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tás ban, va la mint
a mu ze o ló gus-kép zés ben és to vább kép zés ben, konferenciák szervezése.

i) Kö zön ség kap cso la ti, PR- és mar ke ting te vé keny ség, mé dia kap cso la ti és pro pa gan da mun ka (be le ért ve a szó ró la pok,
ki ál lí tá si le po rel lók, pla ká tok, aján dék tár gyak, CD-k, DVD-k készítését és terjesztését).

j) Gyûj tõ kö ré hez kap cso ló dó an szak könyv tár mû köd te té se és fo lya ma tos bõvítése.

Az in téz mény alap te vé keny sé gei kö zött ki emelt fel adat ként el lá tan dó:
a) A gyûj tõ kö ré bõl kö vet ke zõ spe ci á lis szak mai te rü le te ken or szá gos kom pe ten cia-köz pont ki ala kí tá sa és mû köd te té -

se, a szak kér dé sek ben érin tett más mu ze á lis in téz mé nyek tá mo ga tá sa és a ve lük va ló tu do má nyos és szak mai együtt mû -
kö dés elõ se gí té se ér de ké ben, be le ért ve a vo nat ko zó szak mai fel ada tok or szá gos szintû koordinálását, a szakmai
tanácsadást és segítségnyújtást.

b) Az in téz mény gyûj tõ kö ré hez il lesz ke dõ ma gán gyûj te mé nyek kel va ló szo ros együtt mû kö dés ki épí té se, kö zös ki ál lí -
tá sok és ku ta tá si prog ra mok meg va ló sí tá sa cél já ból, to váb bá adat bá zis épí té se és mû köd te té se azok elérhetõ adatainak
felhasználásával. 

El lát ja to váb bá a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott és alap te vé keny sé gi kö ré be utalt további
feladatokat.

A fen ti alap te vé keny sé gek ma guk ban fog lal ják az azo kat köz vet le nül tá mo ga tó szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) jel le gû
tevékenységeket is.

2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge
A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get nem folytat.

3. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése: 

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

910201 Mú ze u mi gyûj te mé nyi te vé keny ség

910202 Mú ze u mi tu do má nyos fel dol go zó és pub li ká ci ós te vé keny ség

910203 Mú ze u mi ki ál lí tá si te vé keny ség

910204 Mú ze u mi köz mû ve lõ dé si, kö zön ség kap cso la ti te vé keny ség

910301 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se

910302 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság meg óvá sa

856099 Egyéb ok ta tá si ki egé szí tõ te vé keny ség

855931 Is ko la rend sze ren kí vü li nem szak mai ok ta tás 

855932 Is ko la rend sze ren kí vü li szak mai ok ta tás 

855935 Szak mai to vább kép zé sek 

910123 Könyv tá ri szol gál ta tá sok

581100 Könyv ki adás

581900 Egyéb ki adói te vé keny ség

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 910200 Mú ze u mi tevékenység. 

III.

A Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um mûködése

1. A Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um élén igaz ga tó áll, akit – nyil vá nos pá lyá zat alap ján – a nem ze -
ti erõ for rás mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap -
ján ha tá ro zott idõ re bíz meg, il let ve von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), valamint gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat.
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2. Az igaz ga tó mun ká ját gaz da sá gi ve ze tõ se gí ti. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján
a mi nisz ter – az igaz ga tó ja vas la tá ra – pá lyá zat út ján ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát
(szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel) és gya ko rol ja fe let te a fe gyel mi jog kört. Az egyéb munkáltatói jogokat az
igazgató gyakorolja felette.

3. Az igaz ga tó he lyet test a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény alap ján, pá lyá zat út ján, ha -
tá ro zott idõ re az igaz ga tó – a mi nisz ter egyet ér té sé vel – bíz za meg, il let ve von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi
ki és men ti fel), va la mint gya ko rol ja fe let te a mun kál ta tói jo go kat.

4. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um al kal ma zot tai a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról 1992. évi XXXIII tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.)
Korm. ren de let ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak. 

5. A Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö -
zöt ti fel adat meg osz tást, a bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat (a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. A Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri 
Mú ze um kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it, to váb bá an nak mó do sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lépését követõ 60
napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. 

IV. 

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– I. fe je zet 7. pont já nak és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15-én lép hatályba.

2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel egy ide jû -
leg a Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um 2009. jú li us 1-jén kelt, 15213-5/2009. ik ta tó szá mú Alapító
Okirata hatályát veszti. 

Bu da pest, 2010. no vem ber 2. 

OK-6853-11/2010.
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

A Pes ti Ma gyar Szín ház Ala pí tó Ok ira ta (a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sá ra, az egyes mi nisz te -
rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let
51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va az aláb bi egy sé ges szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adom ki:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Pes ti Ma gyar Szín ház
1.2. hi va ta los ne ve: Pes ti Ma gyar Szín ház
1.3. rö vi dí tett ne ve: Ma gyar Szín ház
1.4. ide gen nyel vû el ne ve zé se:
an gol nyel ven: Ma gyar The at re
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né met nyel ven: Ma gyar The a ter
fran cia nyel ven: Ma gyar The at re
spa nyol nyel ven: El Te atr Ma gyar
orosz nyel ven: Ma gyar Tye atr

2. Szék he lye: 1077 Bu da pest, He ve si Sán dor tér 4.

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó.

4. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: 1836. évi 41. sz. törvénycikkely.

5. Mû kö dé si kö re: or szá gos.

6. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye: Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

7. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel adat: Szín ház mû vé szet mû köd te té se el ne ve zé sû köz fel adat el lá tá sa az elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról és sa já tos fog lal koz ta tá si sza bá lya i ról szó ló 2008. évi XCIX. törvény
(a továbbiakban: Eatv.) alapján.

II.

A Pes ti Ma gyar Szín ház alap te vé keny sé ge

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge: 
1.1. a szín pa di mû fa jok sok szí nû sé gé nek vál to za tos meg je le ní té sé vel szé les kö zön ség ré teg ér dek lõ dé sé re szá mot tar -

tó, kö zön ség ne ve lõ-meg tar tó funkciót valósít meg;
1.2. klasszi kus és fél klasszi kus drá mai mû ve ket, ma gyar és kül föl di kor társ szín da ra bo kat mutat be;
1.3. a pol gá ri szín ház esz mény meg va ló sí tá sá ra tö re ked ve mû so rá ra tû zi és re per to ár ján tar ja Eu ró pa és a vi lág kor sze -

rû, a pol gá ri esz me i sé get tükrözõ színpadi mûveit;
1.4. re per to ár ján ki emelt sze re pet biz to sít a ma gyar pol gá ri fej lõ dés leg jobb szín pa di alkotásainak;
1.5. ki emelt fi gyel met for dít a szép ma gyar be széd gon do zá sá ra;
1.6. mû kö dé se so rán fi gyel met szen tel a szín ház mû vé szet meg újí tá sát se gí tõ tö rek vé sek nek is;
1.7. szín ház mû vé sze ti szak kép zõ is ko lát – szí nész II. szak kép zés – mû köd tet;
1.8. A ke ze lé sé be adott ál la mi tu laj do nú szín ház épü let in gat lant alap te vé keny sé gé nek meg fe le lõ en mû köd te ti, e cél -

ból más tu laj do ná ban lé võ in gat la no kat, in gat lan ré sze ket is bé rel, ré sze it az e cél ból nem hasz nált idõszakokban
bérbeadással hasznosítja;

1.9. A ke ze lé sé be adott ál la mi tu laj do nú üdü lõt, al ko tó há zat mû köd te ti, sa ját dol go zó i nak té rí tés el le né ben ren del ke -
zés re bo csát ja, il let ve az így nem hasz no su ló fé rõ he lye ket külsõ használóknak bérbeadja.

2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge:
A Pes ti Ma gyar Szín ház vál lal ko zá si te vé keny sé get nem folytat.

3. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése: 
Az alap te vé keny ség 2010. ja nu ár 1-jé tõl ér vé nyes ál lam ház tar tá si szak fe la dat ren di besorolása:

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

900113 Kõ szín há zak te vé keny sé ge 
853211 Szak ké pe sí tés meg szer zé sé re fel ké szí tõ nap pa li rend sze rû szak mai el mé le ti ok ta tás

a szak kép zé si évfolyamokon 
853221 Szak ké pe sí tés meg szer zé sé re fel ké szí tõ nap pa li rend sze rû szak mai gya kor la ti ok ta tás

a szak kép zé si évfolyamokon
552001 Üdü lõi szál lás hely-szol gál ta tás
682002 Nem la kó in gat lan bér be adá sa, üze mel te té se

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 900100 Al ko tó és elõ adó mûvészet.
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III.

A Pes ti Ma gyar Szín ház mû kö dé se

1. A Pes ti Ma gyar Szín ház élén az igaz ga tó áll, aki vel nyil vá nos pá lyá zat alap ján a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter (a to -
váb bi ak ban: mi nisz ter) – az Eatv.-ben fog lalt el té ré sek kel – a Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló 1992. évi XXII. tör vény
ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ra vo nat ko zó ren del ke zé se al kal ma zá sá val mun ka vi szonyt lé te sít, il let ve szün tet meg,
valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2. Az igaz ga tó mun ká ját igaz ga tó he lyet te sek se gí tik. Az igaz ga tó gaz da sá gi he lyet te sét az Áht. 93. § (1) be kez dés
c) pont ja alap ján a mi nisz ter ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és 
men ti fel). Fe let te – a fe gyel mi jog kör ki vé te lé vel – az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.

3. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Pes ti Ma gyar Szín ház al kal ma zot tai a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let
hatálya alá tartozó közalkalmazottak. 

4. A Pes ti Ma gyar Szín ház szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg osz tást, a bel sõ
és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat
(a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. Az igaz ga tó kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it, to váb bá an nak mó do sí tá sa it az
Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni.

IV. 

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– az I. fe je zet 6. pont já nak mó do su lá sa és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15. nap ján lép hatályba.

2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a kincs tá ri be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a 2009. már ci us 9-én kelt, 507-6/2010. ik ta tó szá mú Ala pí tó Okirat a hatályát veszti.

Bu da pest, 2010. no vem ber 2.

OK-6853-43/2010.
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

A Mû em lé kek Nem ze ti Gond nok sá ga Ala pí tó Ok ira ta (a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sá ra, az egyes mi nisz te -
rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let
51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, to váb bá a 6/1992. (III. 21.) KTM ren de let alap ján az aláb bi egy sé ges
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adom ki:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Mû em lé kek Nem ze ti Gond nok sá ga 
1.2. hi va ta los ne ve: Mû em lé kek Nem ze ti Gond nok sá ga 
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1.3. rö vi dí tett ne ve: N.G. 
1.4. An gol nyel vû el ne ve zé se: The Na ti o nal Trust of Mo nu ments for Hungary

2. Szék he lye: 1014 Bu da pest, Dísz tér 15.

3. A költ ség ve té si gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó. 

4. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: 6/1992. (III. 21.) KTM rendelet.

5. Mû kö dé si kö re: or szá gos.
Gon dos ko dik egyes ál la mi tu laj don ban tar tan dó, je len tõs kul tu rá lis örök sé gi ér té ket kép vi se lõ in gat la nok meg óvá sá -

ról, kul tu rá lis cé lú fej lesz té sé rõl, hasz no sí tá sá ról és üze mel te té sé rõl, ezen be lül mú ze u mi, köz mû ve lõ dé si és más
kulturális szolgáltatások ellátásáról.

6. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye: 
Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

7. Köz vet len jog elõd: –

8. Az in téz mény mû kö dé si he lye
Te lep he lyek:
8.1. 9431 Fer tõd, bel te rü let 141 hrsz. – Es ter há zy-kas tély együt tes
8.2. 9421 Fer tõ rá kos, Fõ u. 153. – Püs pö ki pa lo ta
8.3. 3780 Ede lény, Bor so di u. 7. – L’Hu il li er-Co burg-kas tély
8.4. 3993 Fü zér rad vány, bel te rü let 247 hrsz. – Ká ro lyi-kas tély  
8.5. 3865 Fáj, Bolt u. 1. – Fáy-kas tély  
8.6. 4623 Tu zsér, bel te rü let 885 hrsz.– Ló nyai-kas tély
8.7. 8145 Ná dasd la dány, bel te rü let 242/3 hrsz. – Ná das dy-kas tély
8.8. 2840 Orosz lány, kül te rü let 074/20 hrsz. – Esz ter há zy-kas tély és re me te ség
8.9. 2890 Ta ta, Esz ter há zy sé tány (Ta ta, bel te rü let 1851 hrsz.) – Esz ter há zy-kas tély
8.10. 8135 Dég, bel te rü let 1102 hrsz. – Fes te tics-kas tély
8.11. 2119 Pé cel, Kál vin tér 1. – Rá day-kas tély
8.12. 6635 Szeg vár, Kos suth tér 1. – Ká roly-kas tély
8.13. 4765 Kom lód tót fa lu, bel te rü let 369 hrsz. – Becs ky-kú ria
8.14. 3352 Si rok, Pe tõ fi út 11. – né pi ház

9. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel adat: örök ség vé del mi-mú ze u mi te vé keny sé gek, va la mint örök ség vé del mi-
mû em lék vé del mi te vé keny sé gek el lá tá sa kü lö nö sen a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a
köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény és a kul tu rá lis örök ség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény
(Kötv.) alapján.

II.

A Mû em lé kek Nem ze ti Gond nok sá ga alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé ge

1. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése: 
Az alap te vé keny ség 2010. ja nu ár 1-jé tõl ér vé nyes ál lam ház tar tá si szak fe la dat ren di besorolása:

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

581100 Könyv ki adás

581900 Egyéb ki adói te vé keny ség

683200 In gat lan ke ze lés

722022 Fi lo zó fia- és tör té net tu do má nyi al kal ma zott kutatás

900400 Kul tu rá lis mû so rok, ren dez vé nyek, ki ál lí tá sok szervezése
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Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

910203 Mú ze u mi ki ál lí tá si te vé keny ség

910204 Mú ze u mi köz mû ve lõ dé si, kö zön ség kap cso la ti tevékenység

910301 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se

910302 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság meg óvá sa

910411 Nö vény- és ál lat ker tek mû köd te té se, a be lé pés és lá to ga tás biztosítása

910421 Vé dett ter mé sze ti te rü le tek és ter mé sze ti ér té kek bemutatása

910422 Vé dett ter mé sze ti te rü le tek és ter mé sze ti ér té kek meg õr zé se és fenntartása

910501 Köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gek és tá mo ga tá sok

932918 Min den fé le M.n.s. sza bad idõs szol gál ta tás

A fen ti alap te vé keny sé gek ma guk ban fog lal ják az azo kat köz vet le nül tá mo ga tó szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) jel le gû
tevékenységeket is.

2. A Mû em lé kek Nem ze ti Gond nok sá ga vál lal ko zá si te vé keny sé ge:
A vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl szár ma zó éves ki adás nem ha lad hat ja meg a költ ség ve té si szerv össz ki adá sá nak

15%-át.

3. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 910300 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság
mûködtetése.

III.

A Mû em lé kek Nem ze ti Gond nok sá ga mû kö dé se

1. A Mû em lé kek Nem ze ti Gond nok sá ga élén igaz ga tó áll, akit – nyil vá nos pá lyá zat alap ján – a nem ze ti erõ for rás mi -
nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vo nat ko zó ren del -
ke zé se alap ján bíz meg, il let ve von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), valamint gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat.

2. Az igaz ga tó mun ká ját gaz da sá gi és szak mai igaz ga tó he lyet te sek se gí tik. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be -
kez dés c) pont ja alap ján a mi nisz ter ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne -
ve zi ki és men ti fel). Fe let te az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.

3. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Mû em lé kek Nem ze ti Gond nok sá ga köz al kal ma zot tai a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény hatálya alá tartozó munkavállalók. 

4. A Mû em lé kek Nem ze ti Gond nok sá ga szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg -
osz tást, a bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály zat (a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. Az igaz ga tó kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it, to váb bá an nak
mó do sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából
felterjeszteni. 

IV. 

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– az I. fe je zet 6. pont já nak mó do su lá sa és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15. nap ján lép hatályba.
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2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a kincs tá ri be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a 2009. jú li us 1-jén kelt, 15213-45/2009. ik ta tó szá mú Ala pí tó Okirat a hatályát veszti.

Bu da pest, 2010. no vem ber 2.

OK-6853-27/2010.
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

A Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet és Kép zõ mû vé sze ti Lek to rá tus Ala pí tó Ok ira ta 
(a mó do sí tá sok kal egységes szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sá ra, az egyes mi nisz te -
rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let
51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va az aláb bi egy sé ges szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adom ki:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet és Kép zõ mû vé sze ti Lektorátus 
1.2. rö vi dí tett ne ve: MMIKL
1.3. ide gen nyel vû el ne ve zé se
an gol nyel ven: Hun ga ri an Ins ti tu te for Cul tu re and Art
né met nyel ven: Un ga ri ches Ins ti tut für Kul tur und Kunst
fran cia nyel ven: L’Ins ti tut Hong ro is de la Cul tu re et de l’Art

2. Szék he lye: 1011 Bu da pest, Cor vin tér 8.

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá sa: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó.

4. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: 9/1951. (I. 6.) Mt. sz. rendelet

5. Mû kö dé si kö re: or szá gos.

6. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye: Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

7. Az in téz mény mû kö dé si he lye
Te lep he lyek:
1014 Bu da pest, Úri u. 54.
8220 Ba la ton al má di, Mar ti no vics u. 18.

8. Köz vet len jog elõd:
A köz vet len jog elõd meg ne ve zé se és szék he lye: az MMIKL 1951-es meg ala pí tá sa óta jog foly to no san, vál to zat lan

szék he lyen mû kö dik (ala pí tás ko ri ne ve: Népmûvészeti Intézet).

9. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel adat: A mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve -
lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény 87. §-ában meg ha tá ro zot tak sze rint, és az ok ta tás ügyi köz ve tí tõi szol gá lat, a könyv -
tá ri in té zet, a köz mû ve lõ dé si szak mai ta nács adó és szol gál ta tó szerv és a mû bí rá ló szerv ki je lö lé sé rõl szó ló 1/2007. (I. 9.)
Korm. ren de let alap ján a he lyi köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gek és a me gyei (fõ vá ro si) fel ada tok ér de ké ben köz mû ve lõ dé si
szak mai ta nács adás és szol gál ta tás biztosítása, továbbá szakvélemény adása mûalkotásokról.
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II.

A Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet és Kép zõ mû vé sze ti Lek to rá tus alap te vé keny sé ge

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge: 
A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: NEFMI) hát tér in téz mé nye ként mû kö dõ köz mû ve lõ dé si és al ko -

tó mû vé sze ti intézmény:
a) a kul tu rá lis ér té kek meg õr zé se és köz ve tí té se ér de ké ben köz mû ve lõ dé si szak mai ta nács adást és szol gál ta tást, ku ta -

tá si, ku ta tás szer ve zé si te vé keny sé get vé gez, ok ta tá si és ok ta tás szer ve zé si, va la mint re gi o ná lis köz kul tu rá lis fel ada to kat
lát el, szak könyv tá rat és or szá gos in for má ci ós rendszert mûködtet, dokumentációt és adatbázist kezel, továbbá

b) a vi zu á lis kul tú ra fej lesz té se és az al ko tói te vé keny ség tá mo ga tá sa ér de ké ben a kép zõ mû vé sze ti, ipar mû vé sze ti és
fo tó mû vé sze ti te rü le ten szak vé le mé nye zõ, pá lyá zat le bo nyo lí tó fel ada to kat tel je sít, és kor társ mû vé sze ti dokumentációs
és kutatói tevékenységet lát el.

Köz mû ve lõ dé si ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge:
a) hoz zá já rul a köz kul tú ra, a köz mû ve lõ dés tar tal mi te vé keny sé gé nek (az ama tõr mû vé sze ti moz gal mak és cso por tok,

az ön te vé keny mû ve lõ dõ kö zös sé gek, az is me ret ter jesz tés, az is ko lán kí vü li kép zés, az al ko tó te vé keny sé gek, a sza bad -
idõ kul tu rált el töl té se) és szer ve ze ti ke re té nek (köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és kö zös sé gi szín te rek, a köz mû ve lõ dé si te -
vé keny sé get vég zõ tár sa dal mi, non pro fit és gaz da sá gi szervezetek) folyamatos fejlõdéséhez, a kultúra regionális
szervezeteinek mûködtetéséhez;

b) sa já tos esz kö zök kel se gí ti a köz mû ve lõ dé si fel adat el lát ás kor sze rû sí té sét;

c) hoz zá já rul az or szá gos dön tés-elõ ké szí tés szak sze rû sé gé hez;

d) ku ta tá si, ku ta tás szer ve zé si te vé keny sé gé vel sze re pet vál lal a köz kul tú ra, a köz mû ve lõ dés sa já tos sá ga i nak,
változásainak feltárásában;

e) a ki hí vá sok és az össze füg gé sek be mu ta tá sá val se gí ti a ha té kony, a part ner sé gen ala pu ló fej lesz tést, a nem ze ti, a ha -
zai ki sebb sé gi, a ha tá ron tú li ma gyar és az egye te mes kul tú ra ér té ke i nek meg õr zé sét, gaz da gí tá sát és is mert té tételét.

Al ko tó mû vé sze ti ál la mi fel adat ként ellátja:
a) Kép zõ mû vé sze ti vagy ipar mû vé sze ti al ko tás köz te rü le ten, ál la mi, ön kor mány za ti tu laj don ban le võ épü le ten vagy

épü let ben tör té nõ el he lye zé se, át he lye zé se, res ta u rá lá sa, és le bon tá sa ese tén dön tés-elõ ké szí tõ mû vé sze ti szak vé le ményt ad.
Ke ze li a kö zös sé gi cé lú kép zõ mû vé sze ti és ipar mû vé sze ti be ru há zá sok ke re té ben lét re jö võ mû vé sze ti al ko tá sok tá mo -

ga tá sá ra a NEFMI költ ség ve té sé ben biz to sí tott központi beruházási keretet.
b) Szak vé le mé nye zi a he lyi cí me rek ben, zász ló kon, dísz pol gá ri cím mel adott ok ira tok ban al kal ma zott jelképek tervét.
c) A kép zõ mû vé szet, ipar mû vé szet, fo tó mû vé szet te rü le tén, a vi zu á lis és tárgy kul tú ra egyéb ága za ta i ban a pá lyá za tok

ki írá sá ban köz re mû kö dik, meg bí zás ra el lát ja a le bo nyo lí tás sal és az el bí rá lás sal kap cso la tos fel ada to kat, kü lö nös
tekintettel a Nemzeti Emlékezet Program pályázataira.

d) Fel ké rés alap ján mû vé sze ti szak vé le ményt ad a kép zõ mû vé sze ti, ipar mû vé sze ti, ipa ri ter ve zõ mû vé sze ti és fo tó mû -
vé sze ti al ko tá sok be szer zé sé vel, fel hasz ná lá sá val, for ga lom ba ho za ta lá val, ki ál lí tá sá val kap cso lat ban, köz re mû kö dik a
köz be szer zé si tör vény hatálya alá tartozó mûvészeti alkotások szakmai minõsítésében.

e) Mû vé sze ti szak vé le mény ben el bí rál ja és zsû ri szám mal lát ja el az egye di vagy meg ha tá ro zott pél dány ban, kéz mû -
ves tech ni ká val elõ ál lí tott iparmûvészeti termékeket.

f) Mû vé sze ti szak vé le ményt ad ki a tár sa sá gi adó ha tá lya alá esõ adó zók szá má ra a mi nõ sí tett, az adó ala pot csök ken tõ
kép zõ mû vé sze ti vásárlásaikról.

g) Szak vé le ményt ad ki a tár sa sá gi adó ha tá lya alá esõ adó zók szá má ra a mi nõ sí tett, az adó ala pot csök ken tõ kép zõ mû -
vé sze ti vásárlásaikról.

h) Részt vesz a szak ági kép zõ mû vé sze ti, ipar mû vé sze ti, fo tó mû vé sze ti ki ál lí tá sok, bi en ná lék elõ ké szí té sé ben, szer ve -
zé sé ben, bírálatában.

i) Szer ve zi, pén zü gyi leg bo nyo lít ja, gon doz za és do ku men tál ja a NEFMI fi a tal al ko tó mû vé szek és mû vé szet tör té né -
szek pá lya kez dé sét se gí tõ ösz tön díj-pá lyá za ta it, a mû tárgy vá sár lá si pá lyá za ti ke re tét, kö zép dí ja i hoz tar to zó ér mek és
kis plasz ti kák ter ve zé sét és ki vi te le zé sét; el lát ja a Fe ren czy No é mi-díj, a Mun ká csy-díj és a Né meth La jos-díj oda íté lé sé -
nek szak mai elõ ké szí té si, ko or di ná ci ós feladatait; lebonyolítja a Római Magyar Akadémia képzõmûvészeti
ösztöndíjpályázatát.

j) Fe le lõs a NEFMI ha tás kö ré be tar to zó 1445. nyil ván tar tá si szá mú ki ál lí tá si sta tisz ti ka elkészítéséért.
k) Do ku men tá ci ós te vé keny sé ge kö ré ben gyûj ti, õr zi, rög zí ti, fel dol goz za és köz re ad ja a kor társ kép zõ mû vé szet, ipar -

mû vé szet, ipa ri ter ve zõ mû vé szet, fo tó mû vé szet és ha tár te rü le tei ada ta it és do ku men tu ma it, össze ál lít ja és gon doz za a
kor társ alkotómûvészek teljes körû szakmai adatbázisát. 
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l) Biz to sít ja a kor társ al ko tó mû vé szet do ku men tá ci ós anya gá nak ku tat ha tó sá gát, in for má ci ót szol gál tat, szak könyv tá -
rat mû köd tet, az alap te vé keny ség hez köz vet le nül kap cso ló dó szakmai kiadványokat jelentet meg.

m) Együtt mû kö dik a ha zai do ku men tá ci ós fó ru mok kal, mú ze u mok kal, a szak mai szer ve ze tek kel, a kor társ ma gyar
mû vé szet al ko tó i nak és al ko tá sa i nak meg is mer te té sé ért és el is me ré sé ért kül föl di szakmai kapcsolatokat ápol és épít ki.

2. A Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet és Kép zõ mû vé sze ti Lek to rá tus vál lal ko zá si te vé keny sé get nem folytat. 

3. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése:
Az alap te vé keny ség 2010. ja nu ár 1-jé tõl ér vé nyes ál lam ház tar tá si szak fe la dat ren di besorolása:

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

476100 Könyv-kis ke res ke de lem

722018 Szo ci o ló gi ai al kal ma zott ku ta tás

749031 Mód szer ta ni szak irá nyí tás

749032 Mi nõ ség biz to sí tá si te vé keny ség

749033 Rend szer ta nú sí tás

749050 M.n.s. egyéb szak mai, tu do má nyos, mû sza ki te vé keny ség

823000 Kon fe ren cia, ke res ke del mi be mu ta tó szer ve zé se

841163 Pá lyá zat- és tá mo ga tás ke ze lés, el len õr zés

842134 Ha tá ron tú li ma gyar kul tú ra tá mo ga tá sa

842153 Nem zet kö zi kul tu rá lis együtt mû kö dés

842160 Nem zet kö zi szer ve ze tek ben va ló rész vé tel

855931 Is ko la rend sze ren kí vü li nem szak mai ok ta tás

855932 Is ko la rend sze ren kí vü li szak mai ok ta tás

855935 Szak mai to vább kép zé sek

855937 M.n.s. egyéb fel nõtt ok ta tás

856099 Egyéb ok ta tást ki egé szí tõ te vé keny ség

889943 Mun kál ta tói la kás tá mo ga tás

890509 Egyéb M.n.s. kö zös sé gi, tár sa dal mi te vé keny sé gek tá mo ga tá sa

900300 Al ko tó mû vé sze ti te vé keny ség

900400 Kul tu rá lis mû so rok, ren dez vé nyek, ki ál lí tá sok szervezése

910121 Könyv tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, nyil ván tar tá sa

910122 Könyv tá ri ál lo mány fel tá rá sa, meg õr zé se, védelme

910123 Könyv tá ri szol gál ta tá sok

910501 Köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gek és tá mo ga tá suk

910502 Köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek, kö zös sé gi szín te rek mûködtetése

932918 Min den fé le M.n.s. sza bad idõs szol gál ta tás

949900 M.n.s. egyéb kö zös sé gi, tár sa dal mi te vé keny ség

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 900300 Al ko tó mû vé szet.

III.

A Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet és Kép zõ mû vé sze ti Lek to rá tus mûködése

1. A Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet és Kép zõ mû vé sze ti Lek to rá tus élén fõ igaz ga tó áll, akit – nyil vá nos pá lyá zat alap ján
– a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör -
vény vo nat ko zó ren del ke zé sei alap ján bíz meg, il let ve von ja vissza meg bí zá sát, valamint gyakorolja felette a
munkáltatói jogokat.
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2. A fõ igaz ga tó mun ká ját a szak mai igaz ga tók és a gaz da sá gi ve ze tõ se gí ti. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be -
kez dés c) pont ja alap ján a mi nisz ter ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát. Fe let te az egyéb
mun kál ta tói jogokat a fõigazgató gyakorolja.

3. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet és Kép zõ mû vé sze ti Lek to rá tus al -
kal ma zot tai a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény hatálya alá tartozó munkavállalók. 

4. A Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet és Kép zõ mû vé sze ti Lek to rá tus szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze -
tõk kö zöt ti fel adat meg osz tást, a bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se -
ket a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat (a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. A fõ igaz ga tó kö te les az SzMSz-t és
mel lék le te it, to váb bá an nak mó do sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét követõ 60 napon belül elkészíteni és a
miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. 

IV. 

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– az I. fe je zet 6. pont já nak mó do su lá sa és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15. nap ján lép hatályba.

2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a kincs tá ri be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a 2009. jú li us 1-jén kelt, 15213-35/2009. ik ta tó szá mú Ala pí tó Okirat a hatályát veszti.

Bu da pest, 2010. no vem ber 2.

OK-6853-25/2010.
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó sá ga Ala pí tó Ok ira ta (a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sá ra, az egyes mi nisz te -
rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let
51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, to váb bá a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ról szó ló 1993. évi XXIII. tör vény
2/B. §-ára te kin tet tel az aláb bi egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adom ki:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó sá ga
1.2. hi va ta los ne ve: Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó sá ga
1.3. rö vi dí tett ne ve: NKA Igaz ga tó sá ga
1.4. ide gen nyel vû el ne ve zé se: 
an gol nyel ven: Di rec to ra te of the Na ti o nal Cul tu ral Fund of Hungary

2. Szék he lye: 1085 Bu da pest, Gyu lai Pál u. 13.

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó.
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4. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ról szó ló 1993. évi
XXIII. tör vény 2/B. §-a.

5. Mû kö dé si kö re: or szá gos.

6. Fel ügye le ti szerv ne ve, szék he lye:
Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

7. Az in téz mény mû kö dé si he lye
Te lep he lyek: nincs

8. A költ ség ve té si szerv ira tai õr zé sé nek he lye: szék he lyén.

9. Köz vet len jog elõd:
9.1. a köz vet len jog elõd meg ne ve zé se és szék he lye: –
9.2. a köz vet len jog elõd adó azo no sí tó szá ma: –
9.3. a jog elõd szer ve ze tet meg szün te tõ ok irat/jog sza bály: –

10. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel adat: a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ról szó ló 1993. évi XXIII. tör vény alap ján, a
nem ze ti és az egye te mes ér té kek lét re ho zá sá nak, meg õr zé sé nek, va la mint ha zai és ha tá ron tú li ter jesz té sé nek tá mo ga tá sa 
ér de ké ben lét re ho zott elkülönített állami pénzalap kezelése.

II.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó sá ga alap te vé keny sé ge

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge: 
A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó sá ga te vé keny sé gi kö ré be tar to zik a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap (to váb bi ak ban:

Alap) elõ irány za ta i nak ke ze lé se, to váb bá az Alap Bi zott sá ga, il let ve szak mai kol lé gi u ma i nak te vé keny sé gé vel össze -
füg gõ fel ada tok el vég zé se, a pá lyá za ti rend szer mû köd te té se, va la mint a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um (to váb bi ak -
ban: Mi nisz té ri um) költ ség ve té si fe je zet hez tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter hé re pá lyá zat útján biztosított
támogatásokkal kapcsolatos feladatoknak a Minisztérium által meghatározott része.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó sá ga fõbb fel ada tai:
– ter ve zi az Alap éves költ ség ve té sét és el ké szí ti be szá mo ló it,
– in té zi – a kul tu rá lis já ru lék ki vé te lé vel – az Alap pal szem ben fenn ál ló kö ve te lé sek behajtását,
– elõ ké szí ti az Alap elõ irány za ta i nak fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó dön tést, ja vas la tot tesz az Igaz ga tó ság költ ség ve té sé re,
– vég re hajt ja az Alap Bi zott sá ga és szak mai kol lé gi u mai dön té se it,
– szer ve zi és le bo nyo lít ja a szak mai kol lé gi u mok pá lyáz ta tá sát,
– nyil ván tart ja a mi nisz te ri ke ret ter hé re ho zott dön té se ket,
– szer zõ dést köt a ked vez mé nye zet tek kel, gon dos ko dik a tá mo ga tá sok ki uta lá sá ról, el szá mol tat ja a ked vez mé nye zet -

te ket, a szak mai kol lé gi u mok kal kö zö sen el len õr zi a cél szerinti felhasználást,
– biz to sít ja az Alap mû kö dé sé nek nyil vá nos sá gát, köz zé te szi az Alap pá lyá za ta it, a bí rá la tok ered mé nyét és az egyéb

köz hasz nú információkat,
– gon dos ko dik az Alap jog sza bá lyok nak meg fe le lõ mû kö dé sé rõl,
– köz re mû kö dik az Alap tes tü le te i nek (Bi zott ság és a szak mai kol lé gi u mok) tiszt újí tá sá val kap cso la tos feladatokban,
– az Alap és az Igaz ga tó ság – a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett – kincs tá ri szám lái fe let ti ren del ke zés és az alá -

írás-be je len tõ cím pél dá nyok igazolása, 
– el lát ja az Igaz ga tó ság mû kö dé sé vel össze füg gõ mun ka ügyi, tár sa da lom biz to sí tá si, pénz ügyi, szám vi te li és üze mel -

te tõi feladatokat,
– el lát ja az Alap, il let ve az Igaz ga tó ság szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban fog lalt egyéb feladatokat.

2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé ge
A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó sá ga vál lal ko zá si te vé keny sé get nem folytat. 

10. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1035



3. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése:

Az alap te vé keny ség 2010. ja nu ár 1-jé tõl ér vé nyes ál lam ház tar tá si szak fe la dat ren di besorolása:

841163 Pá lyá zat- és tá mo ga tás ke ze lés, el len õr zés.

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 

841115 Igaz ga tá si in téz mé nyek el lá tó, ki se gí tõ szol gá la tai.

III.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó sá ga mû kö dé se

1. A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó sá ga élén igaz ga tó áll, akit – nyil vá nos pá lyá zat alap ján – a nem ze ti erõ for rás
mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vo nat ko zó ren -
del ke zé se alap ján bíz meg, il let ve von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), valamint gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat.

2. Az igaz ga tó mun ká ját gaz da sá gi igaz ga tó se gí ti. A gaz da sá gi igaz ga tót az Áht. 93. § (1) be kez dés c) pont ja alap ján a 
mi nisz ter ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel). Fe let te
az egyéb mun kál ta tói jogokat az igazgató gyakorolja.

3. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó sá ga al kal ma zot tai a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény hatálya alá tartozó munkavállalók. 

4. A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó sá ga szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat -
meg osz tást, a bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály zat (a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. Az igaz ga tó kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it, to váb bá
an nak mó do sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás
céljából felterjeszteni. 

IV. 

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat

– az I. fe je zet 6. pont já nak mó do su lá sa és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,

– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15. nap ján lép hatályba.

2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a kincs tá ri be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a 2009. jú li us 1-jén kelt, 15213-114/2009. ik ta tó szá mú Ala pí tó Okirat a hatályát veszti.

Bu da pest, 2010. no vem ber 2.

OK-6853-31/2010.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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A Ha gyo má nyok Há za Ala pí tó Ok ira ta (a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sá ra, az egyes mi nisz te -
rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let
51. § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va az aláb bi egy sé ges szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adom ki:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv
1.1. ne ve: Ha gyo má nyok Há za 
1.2. rö vi dí tett ne ve: HH
1.3. ide gen nyel vû el ne ve zé se:
an gol nyel ven: Hun ga ri an He ri ta ge House
né met nyel ven: Ha us der Tra di ti o nen
fran cia nyel ven: Ma i son des Tra di ti ons

2. Szék he lye: 1011 Bu da pest, Cor vin tér 8.

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá sa: ön ál ló an mû kö dõ és gazdálkodó.

4. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: 79/1951. (III. 31.) Mt. rendelet.

5. Mû kö dé si kö re: or szá gos.

6. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye: Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

7. Az in téz mény mû kö dé si he lye
Te lep he lyek: 1011 Bu da pest, Fõ u. 6.
1011 Bu da pest, Szi lá gyi De zsõ tér 6.

8. A köz vet len jog elõd meg ne ve zé se és szék he lye: 1951-es meg ala pí tá sa óta jog foly to no san, vál to zat lan szék he lyen
mû kö dik (ala pí tás ko ri ne ve: Ma gyar Állami Népi Együttes).

9. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel adat: Az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról és sa já tos fog lal koz ta tá -
si sza bá lya i ról szó ló 2008. évi XCIX. tör vény ha tá lya alá tar to zó Ma gyar Ál la mi Né pi Együt tes mû köd te té se és a mu ze á -
lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény ben, va la mint a
né pi ipar mû vé szet tel kap cso la tos ál la mi fel ada tok ról szó ló 114/2004. (IV. 28.) Korm. ren de let ben, to váb bá a né pi ipar -
mû vé szet tel kap cso la tos ál la mi fel ada tok vég re haj tá sá ról szó ló 12/2004. (V. 21.) NKÖM ren de let ben meg ha tá ro zott
egyes, kü lö nö sen a ha gyo mány õr zés sel, a népmûvészettel és a népi iparmûvészettel összefüggõ közmûvelõdési,
közgyûjteményi feladatok ellátása.

II.

A Ha gyo má nyok Há za alap te vé keny sé ge

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge:
a) a ma gyar nyelv te rü let és a Kár pát-me den ce tör té ne ti leg és száj ha gyo mány út ján fenn ma radt kom mu ni ká ci ós rend -

sze re i nek (nép ze ne, nép tánc, nép köl té szet) és né pi kéz mû ves ha gya té ká nak fel ku ta tá sa, ér tel me zé se, rend sze re zé se, fel -
dol go zá sa és hozzáférhetõvé tétele minden érdeklõdõ számára;

b) né pi ha gyo má nya ink (ide ért ve a ha zánk ban élõ nem ze ti ki sebb sé gek né pi ha gyo má nya it is) élõ és új ra éleszt he tõ
ré szé nek gon do zá sa, nap ja ink kul tú rá já ba tör té nõ átemelése és továbbéltetése;

c) az e ha gyo má nyok ra épü lõ tánc szín há zi te vé keny ség, me lyet el sõ sor ban sa ját tár su la tá val lát el;
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d) be fo ga dó tánc szín ház ként va la mennyi je len tõs nép mû vé sze ti mû faj és stí lus irány zat szá má ra be mu tat ko zá si
lehetõség biztosítása;

e) a nép mû vé sze ti moz gal mak ci vil szer ve ze te i vel va ló kap cso lat tar tás, együtt mû kö dés, a te rü let kép vi se le te a he lyi,
re gi o ná lis és or szá gos ha tás kö rû döntéshozó szerveknél;

f) a kü lön bö zõ szin tû is ko lai, is ko la rend sze ren kí vü li és fel sõ ok ta tás hoz kap cso ló dó te vé keny ség vég zé se, va la mint
kép zé si és to vább kép zé si for má i nak or szá gos szin tû akk re di tá lá sa, be mu ta tá sa, össze fo gá sa, ko or di ná lá sa, rész vé tel az
eh hez kap cso ló dó kép zé si kö ve tel mé nyek, tantervek, tankönyvek kidolgozásában, kiadványok készítése;

g) a né pi ha gyo má nya ink irán ti bel- és kül föl di fi gye lem fel éb resz té se, fo lya ma tos éb ren tar tá sa, a ma gyar, il let ve a
kár pát-me den cei nép mû vé szet tár gyi és szel le mi értékeinek népszerûsítése;

h) köz re mû kö dés or szá gos, re gi o ná lis, nem zet kö zi ren dez vé nyek szervezésében;
i) né pi ipar mû vé sze ti kéz mû ves ha gya ték fel ku ta tá sa, fel dol go zá sa, gyûj te mé nye zé se, ki ál lí tá sok ren de zé se, a Ma gyar 

Né pi Ipar mû vé sze ti Mú ze um fenn tar tá sa, ál lo mány gya ra pí tá sa;
j) né pi ipar mû vé sze ti al ko tá sok és a ha gyo má nyos há zi ipa ri ter mé kek fej lesz té sé nek ér de ké ben pá lyá za tok ki írá sa, né -

pi ipar mû vé sze ti al ko tá sok és a ha gyo má nyos há zi ipa ri ter mé kek mi nõ sí té se az er re a cél ra lét re ho zott bí rá ló bi zott sá gok 
út ján, né pi ipar mû vész ként el is me ri az el bí rá lás alapján arra jogosult személyt és errõl igazolást ad ki;

k) a né pi ipar mû vé szet ér té ke i nek meg õr zé se és nép sze rû sí té se ér de ké ben a nem zet kö zi kap cso la tok kialakítása és
ápolása;

l) a bir to ká ban lé võ ha gya té kok (Lajt ha, Mar tin stb.) ku ta tá sa, gon do zá sa, hoz zá fér he tõ vé tétele.

2. A Ha gyo má nyok Há za vál lal ko zá si te vé keny sé get nem folytat.

3. Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti megjelölése: 
Az alap te vé keny ség 2010. ja nu ár 1-jé tõl ér vé nyes ál lam ház tar tá si szak fe la dat ren di besorolása:

Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

464000 Ház tar tá si cikk nagy ke res ke del me

476100 Könyv-kis ke res ke de lem

476300 Ze ne-, vi deo fel vé tel kis ke res ke del me

581100 Könyv ki adás

581900 Egyéb ki adói te vé keny ség

591112 Pro mó ci ós, rek lám film, -vi deo gyár tá sa

592011 Hang fel vé tel ké szí té se

592012 Élõ hang fel vé tel ké szí té se

592014 Ze ne mû ki adás

749031 Mód szer ta ni szak irá nyí tás

841163 Pá lyá zat- és tá mo ga tás ke ze lés, el len õr zés

841213 Kul tú ra köz pon ti igaz ga tá sa és sza bá lyo zá sa

855200 Kul tu rá lis kép zés

855931 Is ko la rend sze ren kí vü li szak mai ok ta tás

855932 Is ko la rend sze ren kí vü li nem szak mai ok ta tás

855935 Szak mai to vább kép zés

855937 MNS egyéb fel nõtt ok ta tás

856099 Egyéb ok ta tást ki egé szí tõ te vé keny ség

889943 Mun kál ta tók ál tal nyúj tott la kás tá mo ga tá sok

900111 Be fo ga dó szín há zak te vé keny sé ge

900113 Kõ szín há zak te vé keny sé ge

900121 Ze ne mû vé sze ti te vé keny ség

900122 Tánc mû vé sze ti te vé keny ség

900400 Kul tu rá lis mû so rok, ren dez vé nyek, ki ál lí tá sok szervezése

910121 Könyv tá ri ál lo mány gya ra pí tá sa, nyil ván tar tá sa

910122 Könyv tá ri ál lo mány fel tá rá sa, meg õr zé se, védelme

910123 Könyv tá ri szol gál ta tá sok

910201 Mú ze u mi gyûj te mé nyi te vé keny ség
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Szak fel adat szá ma Szak fel adat meg ne ve zé se

910202 Mú ze u mi tu do má nyos fel dol go zó és pub li ká ci ós tevékenység

910203 Mú ze u mi ki ál lí tá si te vé keny ség

910204 Mú ze u mi köz mû ve lõ dé si kö zön ség kap cso la ti tevékenység

910501 Köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gek és tá mo ga tá suk

910502 Köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek, kö zös sé gi szín te rek mûködtetése

932918 Min den fé le M.n.s. sza bad idõs szol gál ta tás

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 900100 Elõ adó-mû vé sze ti tevékenység.

III.

A Ha gyo má nyok Há za mû kö dé se

1. A Ha gyo má nyok Há za élén fõ igaz ga tó áll, akit – nyil vá nos pá lyá zat alap ján – a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter (a to -
váb bi ak ban: mi nisz ter) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vo nat ko zó ren del ke zé se alap -
ján bíz meg, il let ve von ja vissza meg bí zá sát, va la mint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2. A fõ igaz ga tó mun ká ját igaz ga tók és gaz da sá gi igaz ga tó se gí ti. A gaz da sá gi igaz ga tót az Áht. 93. § (1) be kez dés
c) pont ja alap ján a mi nisz ter ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát. Fe let te az egyéb mun kál ta tói
jo go kat a fõ igaz ga tó gya ko rol ja.

3. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Ha gyo má nyok Há za al kal ma zot tai a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
1992. évi XXXIII tör vény ha tá lya alá tar to zó mun ka vál la lók.

4. A Ha gyo má nyok Há za szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg osz tást, a bel sõ
és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta 
(a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za meg. A Ha gyo má nyok Há za fõ igaz ga tó ja kö te les az SzMSz-t és mel lék le te it, to váb -
bá an nak mó do sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás
céljából felterjeszteni. 

IV.

Zá ró ren del ke zé sek

1. A tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Okirat
– az I. fe je zet 6. pont já nak mó do su lá sa és a III. fe je zet 1. pont já nak mó do su lá sa 2010. má jus 29. napján,
– az I. fe je zet 3. pont ját és a II. fe je ze tet érin tõ vál to zás 2010. au gusz tus 15. nap ján lép hatályba.

2. Je len Ala pí tó Ok irat a IV. fe je zet 1. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a kincs tá ri be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a 2009. jú li us 1-jén kelt, 15213-112/2009. ik ta tó szá mú Ala pí tó Okirat a hatályát veszti.

Bu da pest, 2010. no vem ber 2.

OK-6853-1/2010.
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ál tal 
a 2011. már ci us 15-ei nem ze ti ün nep al kal má ból ado má nyo zott mû vé sze ti dí jak

Dr. Rét he lyi Mik lós nem ze ti erõ for rás mi nisz ter a 2011. már ci us 15-ei nem ze ti ün nep al kal má ból az aláb bi mû vé sze ti
dí ja kat adományozta:

Ba las sa Pé ter-díj:
Vá ri György iro da lom tör té nész, kri ti kus, esszé is ta

Ba lázs Bé la-díj:
Ko csis Ág nes, ren de zõ
Ko vács Gá bor – Pa ta ki Ág nes, pro du cer
Pa ta ri cza Esz ter, szink ron dra ma turg, for dí tó
Ul rich Gá bor, ani má ci ós film ren de zõ
Sif lis Zol tán, ren de zõ
Se re gi Lász ló, ope ra tõr
Sza lai Ká roly, vá gó
Sza lay Pé ter, ren de zõ
Tóth Zsolt, ope ra tõr
Zá nyi Ta más, hang mér nök

Ba logh Ru dolf-díj:
Mó ser Zol tán fo tó mû vész
Sop ro nyi Gyu la fo tó ri por ter
Sza mó dy Zsolt fo tó mû vész

Bánf fy Mik lós-díj:
Fe rencz Má ria
Ke le men Mag da
Si mon Ist ván
Stol ler An tal Hu ba 
Szen tei Ta más
Szi lárd Csa ba

Blatt ner Gé za-díj: 
Ap ró Er nõ báb szí nész
Ten gely Gá bor báb szí nész, ren de zõ 

Er kel Fe renc-díj:
Aczél Pé ter ze nei ren de zõ
Nagy Já nos ze ne szer zõ
Tal lér Zsó fia ze ne szer zõ 

Fe ren czy No é mi-díj:
Ádám Krisz ti án öt vös mû vész
Ba logh Edit kár pit mû vész
Cse mán Ilo na ke ra mi kus mû vész
Csep re gi Sán dor bel sõ épí tész
Ja ko bo vits Már ta ke ra mi kus mû vész (Ro má nia)
Ke cse ti Gab ri el la tex til mû vész
Kel le An tal for ma ter ve zõ mû vész
Kiss Ist ván al kal ma zott gra fi kus
Mes ter Éva res ta u rá tor mû vész
Mol nár Im re ipar mû vész 
Si pos Ba lázs üveg mû vész
Szé les Ju dit tex til mû vész
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Ha ran go zó Gyu la-díj:
Csa ba Zsolt tánc mû vész
Pa zár Krisz ti na tánc mû vész
Jó nás Zsu zsa tánc mû vész
Tóth Il di kó tánc mû vész
Tö rök Jo lán tánc pe da gó gus, ügy ve ze tõ
Tú ri Sán dor ba lett mû vész, tánc pe da gó gus
Végh-Po zsár Kit ti tánc mû vész

Hor to bá gyi Ká roly-díj:
Don nert Ká roly ar tis ta mû vész (idõ köz ben el hunyt)

Já szai Ma ri-díj:
Ár vai György dísz let ter ve zõ 
Bo dó Vik tor ren de zõ
Feszt ba um Bé la szín mû vész
Haj duk Ká roly szín mû vész
Hat há zi And rás szín mû vész (Ro má nia)
He ge dûs Zol tán szín mû vész
Kris tán At ti la szín mû vész
Mol nár Lász ló szín mû vész
Vi cei Na tá lia szín mû vész (Szer bia)
Vi czi án Ot tó szín mû vész
Pé ter Hil da szín mû vész (Ro má nia)
Ste fa no vics An gé la szín mû vész
Szá vai Vik tó ria szín mû vész

Jó zsef At ti la-díj:
Ba lázs Im re Jó zsef köl tõ, szer kesz tõ (Ro má nia)
Bed na nics Gá bor iro da lom tör té nész 
Berg Ju dit gyer mek író 
Be szé des Ist ván köl tõ, író, drá ma író (Szer bia)
Do mon kos Ist ván köl tõ (Svéd or szág)
Elek Ti bor iro da lom tör té nész
Gé czi Já nos író, köl tõ
G. Ist ván Lász ló köl tõ, mû for dí tó 
György At ti la pró za író (Ro má nia)
Kör ner Gá bor mû for dí tó
Lá bass End re író
Sá ri Lász ló író, szer kesz tõ
Szé csi No é mi pró za író

Liszt Fe renc-díj:
Ba rá ti Kris tóf he ge dû mû vész
Ber gen dy Ist ván ze ne szer zõ elõ adó mû vész 
Do bo zy Bor bá la csem ba ló mû vész
Kamp Sa la mon kar nagy
Kob zos Kiss Ta más elõ adó mû vész
Kõ sze gi Im re jazz mû vész
Sza bó Pé ter csel ló mû vész 
Sza bó ki Tün de ope ra éne kes

Mun ká csy Mi hály-díj:
Ber náth(y) Sán dor kép zõ mû vész 
Gáll Ádám fes tõ mû vész 
Her tay Má ria gra fi kus mû vész 
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Kis Tóth Fe renc fes tõ mû vész
Ko lo zsi Ti bor szob rász mû vész (Ro má nia)
Né meth Haj nal kép zõ mû vész
Sza bó György szob rász mû vész
Só vá ra di Va lé ria gra fi kus mû vész
Ug lár Csa ba kép zõ mû vész 
Pa ta ki Ti bor il luszt rá tor mû vész
Pirk Lász ló fes tõ mû vész
Pis tyúr Im re szob rász mû vész 
Szent györ gyi Edit res ta u rá tor mû vész

Ná das dy Kál mán-díj:
Vá ra dy Sza bolcs köl tõ, író, mû for dí tó
So mo gyi Szi lárd ren de zõ

Né meth La jos-díj:
Ger gely Ma ri ann mû vé szet tör té nész 
Hor váth Já nos Mi lán mû vé szet tör té nész 
Hus he gyi Gá bor mû vé szet tör té nész (Szlo vá kia)

Sza bol csi Ben ce-díj:
Dr. Itt zés Mi hály ze ne tu dós, ze ne pe da gó gus
Rich ter Pál ze ne tör té nész

Tán csics Mi hály-díj:
Bán kú ti And rás fo tó ri por ter 
Friss Ró bert új ság író 
Kni chal Old rich új ság író 
Mol nár Mik lós új ság író 
Ter no vácz Ist ván új ság író 
Val kó Mi hály új ság író

Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um
Kul tú rá ért Fe le lõs Ál lam tit kár ság

A Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
pá lyá za ti fel hí vása

a vi dék fej lesz té si mi nisz ter fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek te kin te té ben 
az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék re tör té nõ fel vé tel re, a név jegy zék be vé tel meg hosszab bí tá sá ra,

il let ve a jo go sult ság mó do sí tá sá ra, kiegészítésére

I. A pá lyá za ti fel hí vás cél ja:

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény (to váb bi ak ban: szak kép zé si tör vény) 2. § (1) be kez dé sé nek
a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott szak kép zést foly ta tó in téz mény ben szak mai vizs ga el nö ki te en dõk el lá tá sá val az Or szá gos
szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék ben sze rep lõ sze mé lye ket le het vizs ga el nö ki fel adat tal meg bíz ni.

Az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék re va ló fel vé tel és meg hosszab bí tás cél já ból in dí tott el já rás ha tó sá gi el -
já rás, amely az ügy fél ké rel mé re in dul, így ar ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló
2004. évi CXL. tör vény (to váb bi ak ban: Ket) ren del ke zé sei ke rül nek al kal ma zás ra.

1042 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 10. szám



II. Vizs ga te vé keny sé gek:

Az Or szá gos szak ér tõi, az Or szá gos vizs gáz ta tá si, az Or szá gos szak mai szak ér tõi és az Or szá gos szak mai vizs ga el nö -
ki név jegy zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé keny ség rõl szó ló 31/2004. (XI. 13.) OM ren de let 5. § (1) be kez dé sé nek meg -
fe le lõ en a vi dék fej lesz té si mi nisz ter jo go sult dön te ni a me zõ gaz da ság, az élel mi szer ipar és a kör nye zet vé de lem-víz gaz -
dál ko dás szak ma cso port szak ké pe sí té se i nek (1/a–1/b. mel lék let) vizs ga el nö ki te vé keny ség gel megbízható
személyeknek az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe vételérõl.

A szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék re szak ma cso por ton ként (me zõ gaz da ság, élel mi szer ipar, kör nye zet vé de lem-víz -
gaz dál ko dás) kü lön-kü lön kell a pá lyá za tot be nyúj ta ni. Egy pá lyá zat az adott szak ma cso por ton be lül több szakképesítést 
is tartalmazhat.

A gé pész és ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció szak ma cso port ban lé võ, és a vi dék fej lesz té si mi nisz ter
ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té se ket a me zõ gaz da ság szak ma cso port ra elkészített pályázatban kell feltüntetni.

III. A pá lyá zat be nyúj tá sá ra jo go sul tak:

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 14. § (3) be kez dé se sze rint a vizs ga bi zott ság mun ká já ban csak olyan 
sze mély ve het részt, aki a szak mai el mé le ti tan tár gyak ok ta tá sá hoz, il le tõ leg a gya kor la ti kép zés el lá tá sá hoz a köz ok ta -
tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény (to váb bi ak ban: köz ok ta tá si tör vény) 17. § (1) be kez dé sé nek e), g) és i) pontjában
elõírt szakképesítéssel rendelkezik.

A pá lyá zat be nyúj tá sá ra mind azon sze mé lyek jo go sul tak, akik meg fe lel nek az elõb bi ek ben hi vat ko zott, to váb bá a
101. § (6) be kez dé sé ben jel zett kép zett sé gi elõ írá sok nak, va la mint az Or szá gos szak ér tõi, az Or szá gos vizs gáz ta tá si, az
Or szá gos szak mai szak ér tõi és az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé keny ség rõl
szó ló 31/2004. (XI. 13.) OM ren de let ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek, bün tet len elõéletûek, a feladat ellátására szakmai
tapasztalataik alapján alkalmasak.

IV. A pá lyá zat tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyei:

1. A pá lyá za tot hi ány ta la nul és a mel lék le tek csa to lá sá val kell be nyúj ta ni. Az adat lap szer ke ze te, fe je zet cí mei, for má ja
nem vál toz tat ha tó.

2. A pá lyá zat elõ írt ré szei:
– adat lap,
– mel lék le tek.

3. A szak mai név jegy zék be va ló fel vé tel lel kap cso la tos pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– Szak mai név jegy zék be va ló fel vé tel irán ti ké rel met an nak meg je lö lé sé vel, hogy mely szak ma cso port ra, il let ve

szak ké pe sí tés re ké ri a fel vé te lét (2. mel lék let);
– Rész le tes szak mai ön élet raj zot;
– A pá lyá zott szak ké pe sí tés re vo nat ko zó tíz év szak mai gya kor lat meg lé tét ta nú sí tó iga zo lást. Gya kor la ti idõ be szá -

mí tá sá nál fi gye lem be ve he tõ a meg je lölt szak ma cso port, il let ve a szak ké pe sí tés ok ta tói fel ada ta i ban szer zett leg alább
tíz éves szak mai gya kor lat, amely le het ok ta tói vagy gya kor lat ve ze tõi te vé keny ség, cur ri cu lum-fej lesz tés, ku ta tó mun ka
vagy más ha son ló, iga zolt te vé keny ség (5. melléklet);

– Er köl csi bi zo nyít ványt. Nem szük sé ges az er köl csi bi zo nyít vány csa to lá sa an nak, aki nél jog sza bály ren del ke zé se
alap ján a bün tet len ség az al kal ma zás és a fog lal koz ta tás elõ fel té te le, és akinek a munkáltatója ezt igazolja;

– Vég zett sé get iga zo ló ok le vél hi te les má so la tát. Vég zett ség le het szak irá nyú pe da gó gus vég zett ség, vagy a fel sõ fo -
kú szak irá nyú vég zett ség vagy a fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és a szakirányú szakképzettség.

A hi te les ok irat ról ké szült má so lat nak az ere de ti vel tör té nõ azo nos sá gát a mun kál ta tó, nyug díj ban lé võ je lent ke zõ ese -
tén az utol só mun kál ta tó vagy an nak jog utód ja, jog utód nél kül meg szûnt mun kál ta tó ese tén a meg szûnt mun kál ta tó fenn -
tar tó ja, en nek hiányában más hitelt érdemlõ módon igazolja;

– A pá lyá zó szak mai te vé keny sé gét ér té ke lõ – leg alább két – szak mai ajánlást;
– Sze mé lyi ada tok ke ze lé sé rõl, tá ro lá sá ról és azok nyil vá nos ság ra ho za ta lá ról szó ló ki töl tött, és alá írt nyi lat ko za tot

(6. mel lék let);
– A bí rá la ti díj be fi ze té sét iga zo ló do ku men tum másolatát.
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A pá lyá zat nem kö te le zõ mel lék le tei:
– Ta nul má nyok, pub li ká ci ók, köny vek, könyv rész le tek jegyzéke.
– A pá lyá zó ál tal meg je lölt szak ma cso port hoz, szak ké pe sí tés hez kap cso ló dó kép zé sek és to vább kép zé sek el vég zé sét 

iga zo ló ok le ve lek, il let ve ta nú sít vá nyok hiteles másolatai.
– A szak te rü let el is mert kép vi se lõ je ként ka pott dí jak, cí mek stb. igazolása.

4. A név jegy zé ken lé võk kér he tik a nyil ván tar tás ban lé võ ada ta ik új szak ma cso por tok kal, szak ké pe sí té sek kel va ló ki -
egé szí té sét. A ki egé szí tés re be nyúj tott pá lyá zat ra a nyil ván tar tás ba vé tel re vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni
(3. melléklet).

5. A név jegy zék ben sze rep lõk kér he tik a nyil ván tar tás ban lé võ szak ké pe sí té sek vo nat ko zá sá ban a nyil ván tar tás meg -
hosszab bí tá sát. A szak mai név jegy zé ken tör té nõ nyil ván tar tás meg hosszab bí tá sá ra irá nyu ló pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel -
té te le, hogy a név jegy zék ben sze rep lõ a vi dék fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott idõközönként – legalább
három évenként – továbbképzésen vegyen részt.

A szak mai név jegy zék be va ló nyil ván tar tás meg hosszab bí tá sá ra kap cso la tos pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– A szak mai név jegy zék be va ló hosszab bí tás irán ti ké rel met (4. mel lék let).
– Rész le tes szak mai ön élet raj zot.
– Vég zett sé get iga zo ló ok le vél hi te les má so la tát.
Vég zett ség le het szak irá nyú pe da gó gus vég zett ség, vagy a fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett ség vagy a fel sõ fo kú is ko lai

vég zett ség és a szak irá nyú szakképzettség.
A má so lat ere de ti vel tör té nõ azo nos sá gát a mun kál ta tó iga zol ja. Nyug ál lo mány ban lé võ je lent ke zõ ese tén az utol só

mun kál ta tó iga zol hat ja, en nek hi á nyá ban a pá lyá zó más, hitelt érdemlõ módon igazolja.
– Sze mé lyi ada tok ke ze lé sé rõl, tá ro lá sá ról és azok nyil vá nos ság ra ho za ta lá ról szó ló ki töl tött, és alá írt nyi lat ko za tot

(6. mel lék let),
– Nyil ván tar tás ba vé tel óta vég zett vizs ga el nö ki te vé keny ség is mer te té sét (7. mel lék let).
– Vizs ga el nö ki to vább kép zé sen va ló rész vé tel rõl ki adott iga zo lás másolatát.
– A bí rá la ti díj be fi ze té sét iga zo ló do ku men tum másolatát.

A pá lyá zat nem kö te le zõ mel lék le tei:
– Ta nul má nyok, pub li ká ci ók, köny vek, könyv rész le tek jegyzéke.
– A pá lyá zó ál tal meg je lölt szak ma cso port hoz, szak ké pe sí tés hez kap cso ló dó kép zé sek és to vább kép zé sek el vég zé sét 

iga zo ló ok le ve lek, il let ve ta nú sít vá nyok hiteles másolatai.
– A szak te rü let el is mert kép vi se lõ je ként ka pott dí jak, cí mek stb. igazolása.

6. A név jegy zék be tör té nõ fel vé tel lel kap cso la tos pá lyá zat be nyúj tá sa kor a pá lyá zó nak bí rá la ti dí jat kell fi zet nie a
következõk szerint:

– Az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék re va ló je lent ke zés ese té ben szak ma cso por ton ként a pá lyá zat be -
nyúj tá sa kor ér vé nyes kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér 10%-át (2011-ben 7800 Ft).

– Az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zé ken va ló meg hosszab bí tás irán ti pá lyá zat, va la mint jog or vos la ti ké re -
lem ese tén a pá lyá zat be nyúj tá sa kor ér vé nyes kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér 5%-át (2011-ben 3900 Ft). Amennyi ben a
pá lyá zó több szak ma cso port ra ké ri a hosszab bí tást, vagy a mó do sí tást, ki egé szí tést, a bí rá la ti díjat szintén
szakmacsoportonként köteles megfizetni.

– A bí rá la ti dí jat a VM Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács adá si In té zet 10032000-01743276-00000000 pénz -
for gal mi jel zõ szá mú bank szám lá já ra kell be fi zet ni SZAKMAI VIZSGAELNÖKI NÉVJEGYZÉK megjelöléssel.

– A VM Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács adá si In té zet a be fi ze té sek rõl szám lát ál lít ki, és azt meg kül di a
pályázónak.

7. A pá lyá za tot egy ere de ti és egy, az ere de ti vel min den ben meg egye zõ má so la ti pél dány ban kell benyújtani.
A je lent ke zé si fel hí vás le tölt he tõ a www.vkszi.hu, il let ve a www.kor many.hu hon lap ról, va la mint be sze rez he tõ a VM

Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács adá si Intézettõl.

8. Az adat lap és do ku men tu mai ere de ti és má so la ti pél dá nyát kü lön dosszi é ba le fûz ve, ere de ti és má so la ti pél dány
meg je lö lés sel, a fel so rol tak nak meg fe le lõ en sorba rendezve kell benyújtani.

9. A pá lyá zó az ér té ke lé si fo lya mat so rán bár mi kor vissza von hat ja a pályázatát.
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V. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ide je és mód ja:

1. A pá lyá zat be adá sá nak ide je:
– A név jegy zék be vé te li pá lyá zat fo lya ma to san be nyújt ha tó.
– A nyil ván tar tás meg hosszab bí tá sá val össze füg gõ pá lyá za tot leg alább a nyil vá nos sá gi idõ le jár ta elõt ti utol só el bí rá -

lás ra kell be nyúj ta ni. A nyil ván tar tás 5 év vel tör té nõ meg hosszab bí tá sá ra az el bí rá lás idõ pont ja alap ján ke rül sor. A nyil -
ván tar tá si idõ le já ra ta után ki zá ró lag új pá lyá zat be nyúj tá sá ra van le he tõ ség.

– A be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sá ra éven te leg alább há rom al ka lom mal ül össze a bizottság.

2. A pá lyá zat be adá sá nak mód ja:
– pos tai úton, tér ti ve vénnyel, vagy sze mé lye sen;
– 1 ere de ti és 1 má so la ti pél dány ban; – mind két pél dányt egy cso mag ban;
– „Or szá gos vizs ga el nö ki pá lyá zat” fel irat tal;
 – a VM Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács adá si In té zet hez (1223 Bu da pest, Park u. 2.) kell benyújtani.

VI. A pá lyá zat el bí rá lá sa:

Az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék kel kap cso lat ban be nyúj tott pá lyá za tok a szak kép zé si tör vény 5. §
(2) be kez dé sé nek g) pont ja alap ján éven te leg alább há rom al ka lom mal kerülnek elbírálásra.

A pá lyá za to kat hét fõ bõl ál ló bi zott ság ér té ke li.

A bi zott ság ja vas la ta alap ján a vi dék fej lesz té si mi nisz ter hoz za meg a dön tést a vizs ga el nö ki név jegy zék be va ló fel vé -
tel rõl, el uta sí tás ról, vagy mó do sí tás ról. A köz ok ta tá si tör vény 101. § (6) be kez dés sze rin ti név jegy zék be va ló fel vé tel az
el sõ al ka lom mal öt évre szól, amely meghosszabbítható.

A be fo ga dás ra va ló jo go sult ság vizs gá la ta:

a) A tel jes ség vizs gá la ta a be kül dött adat lap meg fe le lõ ki töl té sé nek és a szük sé ges do ku men tu mok meg lé té nek el len -
õr zé se alapján történik.

Amennyi ben a pá lyá zó hi á nyos, for mai hi bás pá lyá za tot nyújt be, en nek rög zí té se után a VM Vi dék fej lesz té si, Kép zé -
si és Szak ta nács adá si In té zet egy al ka lom mal hi ány pót lás ra szó lít ja fel, ami nek tel je sí té sé re a fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl 
szá mí tott 15 na pon be lül van le he tõ ség. A hi ány pót lás tel je sí té sé nek idõ pont ja az iga zolt pos tá ra adás dá tu ma. A sze mé -
lye sen átadott hiánypótlás teljesítésének idõpontját az átvétel igazolja.

Amennyi ben a pá lyá zó a hi ány pót lást ké se del me sen, vagy is mé tel ten hi á nyo san nyújt ja be, a pá lyá za tot a bi zott ság el -
uta sí tás ra javasolja.

b) Be fo ga dás ra ke rül a pá lyá zó ál tal hi ány ta la nul be nyúj tott, il let ve meg fe le lõ en hi ány pó tolt, for ma i lag és tar tal mi lag
megfelelõ pályázat.

Ezek meg ál la pí tá sá nak dá tu ma a be fo ga dás dá tu ma, ame lyet a be fo ga dás ról szó ló ér te sí tõ levél tartalmaz.

A tel jes és jo go sult pá lyá za to kat a bi zott ság az Ügy rend jé ben rög zí tett szem pon tok sze rint ér té ke li. Az el uta sí tás oka
lehet

– a fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges szak mai vég zett ség és/vagy az elõ írt szak mai gya kor lat hiánya,
– a hi á nyo san be nyúj tott és a fel szó lí tás el le né re sem pó tolt pályázat,
– a bí rá la ti díj hi á nya,
– meg hosszab bí tás ese tén az olyan szak/szak ma meg je lö lé se, mely az ere de ti pá lyá zat ban nem sze re pelt vagy a jog -

sza bállyal ki adott meg fe lel te té si jegy zék nek nem felel meg.

A dön tés rõl a pá lyá zó kat ha tá ro zat for má já ban ér te sí ti a VM Ku ta tá si és Ok ta tás szer ve zé si Fõosztálya.

A név jegy zék az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban, a Kor mány za ti por tá lon
(www.kor many.hu), va la mint a VM Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács adá si In té zet hon lap ján (www.vkszi.hu)
kerül közzétételre.
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Az el uta sí tott pá lyá za tok ere de ti pél dá nyát a VM Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács adá si In té zet vissza kül di, a
má so la ti pél dá nyát 2 évig õr zi, ezt követõen azokat megsemmisíti.

VII. Egyéb ren del ke zé sek:

A pá lyá zat tal kap cso lat ban in for má ci ót ad:
– So ós Be at rix ve ze tõ ta nács adó
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um Ku ta tás- és Ok ta tás szer ve zé si Fõosztály
Szak kép zé si, Fel nõtt kép zé si és Kör nye ze ti Ne ve lé si Osztály 
te le fon: 36-1/301-45-03
e-ma il: be at rix.so os@vm.gov.hu

és

– Elek né Lu dá nyi Zsu zsan na ve ze tõ szak ta nács adó
VM Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács adá si Intézet
te le fon: 36-1/362-81-41
e-ma il: elek ne@vkszi.hu

VIII. A el já rás so rán al kal ma zan dó jog sza bá lyok:

– A köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény;
– A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény;
– A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL törvény;
– 31/2004. (XI. 13.) OM ren de let az Or szá gos szak ér tõi, az Or szá gos vizs gáz ta tá si, az Or szá gos szak mai szak ér tõi és

az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék rõl, va la mint a szakértõi tevékenységrõl;
– 8/2008. (I. 23.) FVM ren de let a föld mû ve lés ügyi ága zat hoz tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé -

nyei kiadásáról;
– 12/2008. (IV. 30.) KvVM ren de let a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek

szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek kiadásáról.

Dr. Pé csi Má ria s. k.,
fõosztályvezetõ

1/a) mel lék let

A föld mû ve lé si ága zat hoz tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai 
és vizs ga kö ve tel mé nyei ki adá sá ról szó ló 

8/2008. (I. 23.) FVM ren de let tel ki adott szak ké pe sí té sek

Kü lön jog sza bá lyok ban fog lalt jo go sult sá gok meg fe lel te té se a 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let tel 
és az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let tel ki adott OKJ-ban sze rep lõ szak ké pe sí té sek kö zött

Az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let sze rin ti szak ké pe sí tés ada tai
A 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let sze rin ti

szak ké pe sí tés ada tai
Sor-

szám

Sor-

szá ma
azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

1. 92. 33 521 02 0000 00 00 Élel mi szer ipa ri gép sor- 
és rend szer üze mel te tõ

33 5242 01 Élel mi szer-ipa ri 
gé pész

     0100 31 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Cu kor ipa ri gép ke ze lõ

31 5212 02 Cu kor ipa ri 
szak mun kás

     0100 31 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Cso ma go ló gép-ke ze lõ

33 5242 01 Élel mi szer-ipa ri 
gé pész

     0100 31 03 Rész-szak ké pe sí tés:
Do hány ter mék gyár tá si gép ke ze lõ

31 5212 03 Do hány fel dol go zó

     0100 31 04 Rész-szak ké pe sí tés:
Élel mi szer ipa ri gép ke ze lõ

33 5242 01 Élel mi szer-ipa ri 
gé pész

     0100 31 05 Rész-szak ké pe sí tés:
Élel mi szer ipa ri ké szü lék ke ze lõ je

33 5242 01 Élel mi szer-ipa ri 
gé pész

     0100 31 06 Rész-szak ké pe sí tés:
Nö vény olaj-gyár tó gép ke ze lõ je

33 5242 01 Élel mi szer-ipa ri 
gé pész
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Kü lön jog sza bá lyok ban fog lalt jo go sult sá gok meg fe lel te té se a 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let tel 
és az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let tel ki adott OKJ-ban sze rep lõ szak ké pe sí té sek kö zött

Az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let sze rin ti szak ké pe sí tés ada tai
A 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let sze rin ti

szak ké pe sí tés ada tai
Sor-

szám

Sor-

szá ma
azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

     0100 21 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Pa lac ko zó gép-ke ze lõ

33 5242 01 Élel mi szer-ipa ri 
gé pész

2. 101. 31 521 04 0000 00 00 Er dõ gaz da sá gi gép ke ze lõ 34 6280 02 Er dé sze ti gé pész

     0100 31 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Er dé sze ti fel ké szí tõ gép ke ze lõ je

34 6280 02 Er dé sze ti gé pész

     0100 31 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Er dé sze ti kö tél pá lya ke ze lõ je

31 6280 01 Er dé sze ti kö tél pá lya-ke ze lõ

     0100 31 03 Rész-szak ké pe sí tés:
Er dé sze ti kö ze lí tõ gép ke ze lõ je

31 6280 03 Kö ze lí tõ gép-ke ze lõ

     0100 31 04 Rész-szak ké pe sí tés:
Er dé sze ti ra ko dó gép ke ze lõ je

34 6280 02 Er dé sze ti gé pész

     0100 31 05 Rész-szak ké pe sí tés:
Több funk ci ós fa ki ter me lõ gép ke ze lõ je

34 6280 02 Er dé sze ti gé pész

3. 131. 54 525 02    Me zõ- és er dõ gaz da sá gi 
gé pész tech ni kus

    

     0010 54 01 El ága zás:
Er dõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus

52 5452 01 Er dé sze ti gé pész tech ni kus

     0010 54 02 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus

52 5452 02 Me zõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus

4. 334. 33 215 02 0000 00 00 Vi rág kö tõ, -be ren de zõ, 
vi rág ke res ke dõ

51 7862 05 Vi rág kö tõ-be ren de zõ

     0100 31 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Vi rág bol ti el adó

31 7862 08 Vi rág kö tõ

     0100 33 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Vi rág de ko ra tõr

51 7862 05 Vi rág kö tõ-be ren de zõ

     0100 33 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Vi rág ke res ke dõ

51 7862 05 Vi rág kö tõ-be ren de zõ

     0100 31 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Vi rág kö tõ 

31 7862 08 Vi rág kö tõ

5. 381. 31 521 01    Ag rár gaz da sá gi gép sze re lõ, 
gép ja ví tó

    

     0010 31 01 El ága zás:
Er dé sze ti gép sze re lõ, gép ja ví tó

34 6280 02 Er dé sze ti gé pész

     0010 31 02 El ága zás:
Ker té sze ti gép sze re lõ, gép ja ví tó

33 6280 01 Me zõ gaz da sá gi gé pész

     0010 31 03 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ, 
gép ja ví tó

33 6280 01 Me zõ gaz da sá gi gé pész

     0001 33 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Di e sel ada go ló-ja ví tó

34 6280 04 Me zõ gaz da sá gi gép ja ví tó 
(a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)

     0001 33 02 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Erõ- és mun ka gép ja ví tó

34 6280 04 Me zõ gaz da sá gi gép ja ví tó 
(a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)

     0001 33 03 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Hid ra u li ka-ja ví tó

34 6280 01 Me zõ gaz da sá gi gép ja ví tó 
(a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)

     0001 33 04 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Jár mû elekt ro mos sze re lõ

34 6280 04 Me zõ gaz da sá gi gép ja ví tó 
(a te vé keny ség
meg je lö lé sé vel)

6. 382. 52 621 01 1000 00 00 Ag rár kör nye zet gaz da 52 6201 04 Ag rár kör nye zet-gaz da

     0100 31 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Bio ál lat-tar tó és te nyész tõ

52 6201 02 Ag rár kör nye zet-gaz da

     0100 31 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Bio massza elõ ál lí tó

52 6201 02 Ag rár kör nye zet-gaz da

     0100 31 03 Rész-szak ké pe sí tés:
Bio nö vény-ter mesz tõ

52
34

6201
6206

02
01

Ag rár kör nye zet-gaz da
Bio ter mesz tõ
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Kü lön jog sza bá lyok ban fog lalt jo go sult sá gok meg fe lel te té se a 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let tel 
és az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let tel ki adott OKJ-ban sze rep lõ szak ké pe sí té sek kö zött

Az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let sze rin ti szak ké pe sí tés ada tai
A 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let sze rin ti

szak ké pe sí tés ada tai
Sor-

szám

Sor-

szá ma
azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

     0100 33 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Öko gaz da

52 6201 02 Ag rár kör nye zet-gaz da

7.  383. 54 621 01 0000 00 00 Ag rár-köz gaz da sá gi 
és -áru for gal ma zó tech ni kus

52 3439 03 Ag rár köz gaz da sá gi 
és áru for gal ma zó tech ni kus

8. 384. 55 621 01    Ag rár me ne dzser-asszisz tens     

     0010 55 01 El ága zás:
Ag rár ke res ke del mi 
me ne dzser asszisz tens

55 3434 01 Ag rár ke res ke del mi
me ne dzser-asszisz tens

     0010 55 02 El ága zás:
Bor tech no ló gus

55 6222 01 Élel mi szer-ipa ri me ne dzser 
(a szak irány meg je lö lé sé vel)

     0010 55 03 El ága zás:
Élel mi szer ipa ri me ne dzser

55 6222 01 Élel mi szer-ipa ri me ne dzser 
(a szak irány meg je lö lé sé vel)

     0010 55 04 El ága zás:
Mé nes gaz da

55 6203 04 Mé nes gaz da

     0010 55 05 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi me ne dzser asszisz tens

55 6249 01 Me zõ gaz da sá gi me ne dzser -
asszisz tens (a szak irány 
meg je lö lé sé vel)

     0010 55 06 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi mû sza ki me ne -
dzser-asszisz tens

55 5452 01 Me zõ gaz da sá gi mû sza ki me ne -
dzser-asszisz tens (a szak irány
meg je lö lé sé vel)

9. 385. 54 621 02    Ag rár tech ni kus 52 6201 01 Me zõ gaz da sá gi tech ni kus

     0100 31 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó

32
52

6201
6201

02
01

Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó
Me zõ gaz da sá gi tech ni kus

     0010 54 01 El ága zás:
Ag rár ren dész

    

     0010 54 02 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi tech ni kus

52 6201 01 Me zõ gaz da sá gi tech ni kus

     0010 54 03 El ága zás:
Vi dék fej lesz té si tech ni kus

    

10. 386. 55 621 02    Ag rár tech no ló gus     

     0010 55 01 El ága zás:
Ba rom fi te nyész tõ és ba rom fi ter -
mék-elõ ál lí tó tech no ló gus

55 6203 01 Ba rom fi te nyész tõ és -ter mék-elõ -
ál lí tó tech no ló gus

     0010 55 02 El ága zás:
Gyógy nö vény- és fû szer nö vény ter -
mesz tõ és -fel dol go zó

55 6206 01 Gyógy nö vény- és fû szer nö vény-
ter mesz tõ és -fel dol go zó

     0010 55 03 El ága zás:
Hul la dék gaz dál ko dá si tech no ló gus

55 5470 01 Hul la dék gaz dál ko dá si tech no ló -
gus (a szak te rü let meg je lö lé sé vel)

     0010 55 04 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi la bo ra tó ri u mi 
szak asszisz tens

55 6249 02 Me zõ gaz da sá gi la bo ra tó ri u mi
szak asszisz tens

     0010 55 05 El ága zás:
Nö vény ter mesz tõ és nö vény vé dõ
tech no ló gus

55 6206 02 Nö vény ter mesz tõ és nö vény vé dõ 
tech no ló gus

     0010 55 06 El ága zás:
Öko ló gi ai gaz dál ko dó

52 6201 02 Ag rár kör nye zet-gaz da

     0010 55 07 El ága zás:
Ser tés te nyész tõ 
és ser tés ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus

55 6203 02 Ser tés te nyész tõ 
és -ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus

     0010 55 08 El ága zás:
Vad gaz dál ko dá si tech no ló gus

55 6203 03 Vad gaz dál ko dá si tech no ló gus

11. 387. 31 621 01    Ál lat gon do zó 21 6203 01 Ál lat gon do zó

     0100 21 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Ál lat tar tó-te le pi mun kás

21 6203 01 Ál lat gon do zó
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Kü lön jog sza bá lyok ban fog lalt jo go sult sá gok meg fe lel te té se a 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let tel 
és az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let tel ki adott OKJ-ban sze rep lõ szak ké pe sí té sek kö zött

Az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let sze rin ti szak ké pe sí tés ada tai
A 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let sze rin ti

szak ké pe sí tés ada tai
Sor-

szám

Sor-

szá ma
azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

     0010 31 01 El ága zás:
Ál lat ker ti ál lat gon do zó

31 6203 01 Ál lat ker ti és cir ku szi 
ál lat gon do zó

     0010 31 02 El ága zás:
Cir ku szi ál lat gon do zó

31 6203 01 Ál lat ker ti és cir ku szi 
ál lat gon do zó

     0010 31 03 El ága zás:
Ha szon ál lat-gon do zó

21 6203 01 Ál lat gon do zó

12. 388. 51 621 02    Ál lat tar tá si szol gál ta tó     

     0010 51 01 El ága zás:
Eb ren dész

    

     0010 51 02 El ága zás:
Ku tya ki kép zõ

    

     0010 51 03 El ága zás:
Ku tya koz me ti kus

31 7899 01 Ku tya koz me ti kus

13. 389. 31 621 03    Ál lat te nyész tõ     

     0010 31 01 El ága zás:
Ál lat te nyész tõ (ba rom fi és kis ál lat)

31 6203 02 Ál lat te nyész tõ 
(az ál lat faj meg je lö lé sé vel)

     0010 31 02 El ága zás:
Ál lat te nyész tõ (juh és kecs ke)

31 6203 02 Ál lat te nyész tõ 
(az ál lat faj meg je lö lé sé vel)

     0010 31 03 El ága zás:
Ál lat te nyész tõ (ser tés)

31 6203 02 Ál lat te nyész tõ 
(az ál lat faj meg je lö lé sé vel)

     0010 31 04 El ága zás:
Ál lat te nyész tõ (szar vas mar ha)

31 6203 02 Ál lat te nyész tõ 
(az ál lat faj meg je lö lé sé vel)

14. 390. 54 621 03    Ál lat te nyész tõ és ál lat egész ség ügyi
tech ni kus

52 6203 01 Ál lat te nyész tõ 
és ál lat egész ség ügyi tech ni kus

     0100 33 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Ál lat or vo si, ál lat egész ség ügyi szak se -
géd

52 6203 01 Ál lat te nyész tõ 
és ál lat egész ség ügyi tech ni kus

     0010 54 01 El ága zás:
Ál lat egész ség ügyi tech ni kus

52 6203 01 Ál lat te nyész tõ 
és ál lat egész ség ügyi tech ni kus

     0010 54 02 El ága zás:
Ál lat te nyész tõ tech ni kus

52 6203 01 Ál lat te nyész tõ 
és ál lat egész ség ügyi tech ni kus

15. 391. 33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész 33
31

6207
6207

01
01

Dísz nö vény ker tész
Dísz nö vény- 
és zöld ség ter mesz tõ

     0100 21 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Fa is ko lai mun kás

21 6207 02 Fa is ko la-ke ze lõ

     0100 31 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Fa is ko lai ter mesz tõ

32 6207 01 Fa is ko lai sza po rí tó anyag-elõ ál lí tó

     0100 31 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Mik ro sza po rí tó

32 6206 04 Mik ro sza po rí tó

     0100 31 03 Rész-szak ké pe sí tés:
Nö vény há zi dísz nö vény ter mesz tõ

33
31

6207
6207

01
01

Dísz nö vény ker tész
Dísz nö vény- és zöld ség ter mesz tõ

     0100 31 04 Rész-szak ké pe sí tés:
Sza bad föl di dísz nö vény ter mesz tõ

33
31

6207
6207

01
01

Dísz nö vény ker tész
Dísz nö vény- és zöld ség ter mesz tõ

     0100 21 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Szö vet te nyész tõ

21 6207 07 Szö vet te nyész tõ

16. 392. 31 623 01 1000 00 00 Er dé sze ti szak mun kás 33 6262 01 Er dé sze ti szak mun kás

     0100 21 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Er dei mel lék ter mék gyûj tõ és -hasz no -
sí tó

33 6262 01 Er dé sze ti szak mun kás

     0100 31 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Er dé sze ti nö vény vé dõ

31 6206 02 Nö vény vé dõ 
és mé reg rak tár-ke ze lõ

     0100 21 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Er dõ mû ve lõ

21 6262 01 Er dõ mû ve lõ
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Kü lön jog sza bá lyok ban fog lalt jo go sult sá gok meg fe lel te té se a 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let tel 
és az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let tel ki adott OKJ-ban sze rep lõ szak ké pe sí té sek kö zött

Az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let sze rin ti szak ké pe sí tés ada tai
A 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let sze rin ti

szak ké pe sí tés ada tai
Sor-

szám

Sor-

szá ma
azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

     0100 31 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Er dõ õr

33 6262 01 Er dé sze ti szak mun kás

     0100 31 03 Rész-szak ké pe sí tés:
Fa ki ter me lõ

31 6262 01 Fa ki ter me lõ

     0100 21 03 Rész-szak ké pe sí tés:
Mo tor fû rész-ke ze lõ

21 6280 02 Mo tor fû rész-ke ze lõ

     0001 33 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
La kott-te rü le ti fa ki ter me lõ

34 6262 01 La kott te rü le ti fa ki ter me lõ

17.  393. 54 623 01 0000 00 00 Er dész tech ni kus 54 6262 01 Er dész tech ni kus

18. 394. 54 581 01    Föld mé rõ, tér ké pész 
és tér in for ma ti kai tech ni kus

52

52

5401

5401

04

03

Föld mé rõ és tér in for ma ti kai
tech ni kus
Tér ké pész tech ni kus

     0100 51 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Di gi tá lis tér kép-ke ze lõ

51 8429 01 Di gi tá lis tér kép-ke ze lõ 

     0100 51 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Fo tog ram met ri ai ki ér té ke lõ

52 5499 11 Fo tog ram met ri ai ki ér té ke lõ

     0100 51 03 Rész-szak ké pe sí tés:
Föld ügyi szá mí tó gé pes adat ke ze lõ

52 3426 01 Föld ügyi szá mí tó gé pes 
adat ke ze lõ

     0100 52 01 Rész-szak ké pe sí tés:
In gat lan-nyil ván tar tá si ügy in té zõ

52 3435 03 In gat lan-nyil ván tar tá si ügy in té zõ

     0100 52 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Tér in for ma ti kai me ne dzser asszisz tens

52 4641 04 Tér in for ma ti kai
me ne dzser-asszisz tens

     0010 54 01 El ága zás:
Föld mé rõ és tér in for ma ti kai tech ni kus

52 5401 04 Föld mé rõ és tér in for ma ti kai 
tech ni kus

     0010 54 02 El ága zás:
Tér ké pész tech ni kus

52 5401 03 Tér ké pész tech ni kus

     0001 54 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Föld ügyi tér in for ma ti kai szak tech ni kus

53 5401 02 Föld ügyi tér in for ma ti kai 
szak tech ni kus

     0001 54 02 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Ka tasz te ri szak tech ni kus

53 5401 03 Ka tasz te ri szak tech ni kus

     0001 54 03 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Lé te sít mény ge o dé ta szak tech ni kus

53 5401 04 Lé te sít mény ge o dé ta szak tech ni -
kus

     0001 54 04 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Táv ér zé ke lé si szak tech ni kus

53 5401 06 Táv ér zé ke lé si szak tech ni kus 

19. 395. 33 621 02 1000 00 00 Gaz da 33 6201 01 Gaz da

     0100 31 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Arany ka lá szos gaz da

32 6201 01 Arany ka lá szos gaz da

     0100 21 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Ezüst ka lá szos gaz da

21 6201 01 Ezüst ka lá szos gaz da

     0100 21 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Me zõ gaz da sá gi mun kás

21 6201 02 Me zõ gaz da sá gi mun kás

20. 396 31 624 01 0000 00 00 Ha lász, hal te nyész tõ 31 6272 01 Ha lász

     0100 31 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Hal õr

31 6272 01 Ha lász

     0100 31 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Hor gász tó ke ze lõ

31 6272 01 Ha lász

     0001 31 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Elekt ro mos ha lász gép ke ze lõ je

32 6280 01 Elekt ro mos-ha lász gép-
ke ze lõ

21.  397. 51 621 01 0000 00 00 Hob bi ál lat-te nyész tõ 
és -for gal ma zó

53 6203 07 Hob bi ál lat-te nyész tõ 
és for gal ma zó

22. 398. 31 641 01    In sze mi ná tor 34 6232 01 In sze mi ná tor 
(az ál lat faj meg je lö lé sé vel)

     0010 31 01 El ága zás:
In sze mi ná tor (ba rom fi és kis ál lat)

34 6232 01 In sze mi ná tor 
(az ál lat faj meg je lö lé sé vel)
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     0010 31 02 El ága zás:
In sze mi ná tor (juh és kecs ke)

34 6232 01 In sze mi ná tor 
(az ál lat faj meg je lö lé sé vel)

     0010 31 03 El ága zás:
In sze mi ná tor (ló)

34 6232 01 In sze mi ná tor 
(az ál lat faj meg je lö lé sé vel)

     0010 31 04 El ága zás:
In sze mi ná tor (ser tés)

34 6232 01 In sze mi ná tor 
(az ál lat faj meg je lö lé sé vel)

     0010 31 05 El ága zás:
In sze mi ná tor (szar vas mar ha)

34 6232 01 In sze mi ná tor 
(az ál lat faj meg je lö lé sé vel)

23. 399. 31 622 01    Ker tész 33 6207 03 Ker tész

     0100 21 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Fû szer nö vény-ter mesz tõ

21 6207 08 Zöld ség- 
és fû szer nö vény-ter me lõ

     0100 21 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Gom ba ter mesz tõ

21 6206 01 Gom ba ter me lõ

     0100 21 03 Rész-szak ké pe sí tés:
Gyógy nö vény ter mesz tõ

21

31

6206

6206

02

01

Gyógy nö vény is me rõ 
és -ter me lõ
Gyógy nö vény ter mesz tõ 
és -fel dol go zó

     0100 21 04 Rész-szak ké pe sí tés:
Ker ti mun kás

21 6207 04 Ker ti mun kás

     0010 31 01 El ága zás:
Do hány ker tész

31 6206 03 Do hány ker tész

     0010 31 02 El ága zás:
Gyü mölcs ter mesz tõ

33 6207 03 Ker tész

     0010 31 03 El ága zás:
Szõ lõ ter mesz tõ

33 6207 03 Ker tész

     0010 31 04 El ága zás:
Zöld ség ter mesz tõ

33
31

6207
6207

03
01

Ker tész
Dísz nö vény- 
és zöld ség ter mesz tõ

24.  400. 52 621 02 1000 00 00 La bor ál lat-te nyész tõ 
és -gon do zó

52 6203 03 La bor ál lat-gon do zó 
tech ni kus

25. 401. 31 621 04 0000 00 00 Ló tar tó és -te nyész tõ 31 6203 05 Ló te nyész tõ

     0100 31 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Ló ápo ló és gon do zó

31 6203 05 Ló te nyész tõ

     0001 31 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Be lo vag ló

33 6203 01 Be lo vag ló (Be re i ter)

26.  402. 52 812 02 0000 00 00 Lo vas tú ra-ve ze tõ 51 7872 02 Lo vas tú ra-ve ze tõ

27. 403. 31 621 05 0000 00 00 Mé hész 31 6203 06 Mé hész

     0100 21 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Mé hé sze ti mun kás

31 6203 06 Mé hész

28. 404. 31 521 19    Me zõ gaz da sá gi gép ke ze lõ     

     0010 31 01 El ága zás:
Fe jõ- és tej ke ze lõ gép ke ze lõ je

21 6280 04 Ál lat te nyész té si gép ke ze lõ 
(a gép meg je lö lé sé vel) 

     0010 31 02 El ága zás:
Kel te tõ gép ke ze lõ

21 6280 04 Ál lat te nyész té si gép ke ze lõ 
(a gép meg je lö lé sé vel) 

     0010 31 03 El ága zás:
Ker té sze ti gép ke ze lõ

31 6280 10 Me zõ gaz da sá gi gép ke ze lõ
(a gép meg je lö lé sé vel)

     0010 31 04 El ága zás:
Ma jor gép-ke ze lõ

21 6280 04 Ál lat te nyész té si gép ke ze lõ 
(a gép meg je lö lé sé vel) 

     0010 31 05 El ága zás:
Me li o rá ci ós, kert- 
és park épí tõ gép ke ze lõ

31 6280 10 Me zõ gaz da sá gi gép ke ze lõ 
(a gép meg je lö lé sé vel)

     0010 31 06 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi erõ- 
és mun ka gép ke ze lõ

31 6280 10 Me zõ gaz da sá gi gép ke ze lõ 
(a gép meg je lö lé sé vel)
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     0010 31 07 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép ke ze lõ

31 6280 10 Me zõ gaz da sá gi gép ke ze lõ 
(a gép meg je lö lé sé vel)

     0010 31 08 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi szá rí tó üze mi 
gép ke ze lõ

33 6280 01 Me zõ gaz da ági gé pész

     0010 31 09 El ága zás:
Nö vény vé del mi gép ke ze lõ

33 6280 01 Me zõ gaz da sá gi gé pész

     0010 31 10 El ága zás:
Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je

31 6280 10 Me zõ gaz da sá gi gép ke ze lõ 
(a gép meg je lö lé sé vel)

29. 405. 31 521 20    Me zõ gaz da sá gi gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

    

     0010 31 01 El ága zás:
Ál lat te nyész té si gép üze mel te tõ, 
gép kar ban tar tó

34 6280 01 Ál lat tar tó-te le pi gé pész

     0010 31 02 El ága zás:
Er dé sze ti gép üze mel te tõ, 
gép kar ban tar tó

34 6280 02 Er dé sze ti gé pész

     0010 31 03 El ága zás:
Ker té sze ti gép üze mel te tõ, 
gép kar ban tar tó

34 6280 03 Ker té sze ti gé pész

     0010 31 04 El ága zás:
Nö vény ter mesz té si gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

31 6280 07 Nö vény ter mesz tõ gé pész

30. 406. 33 521 06    Me zõ gaz da sá gi ko vács     

     0010 33 01 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi mun ka gép ja ví tó
ko vács

33 6249 03 Me zõ gaz da sá gi ko vács 
(a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)

     0010 33 02 El ága zás:
Pat ko ló ko vács

33 6249 03 Me zõ gaz da sá gi ko vács 
(a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)

31. 407. 54 621 04    Nö vény ter mesz té si, ker té sze ti és
nö vény vé del mi tech ni kus

52 6206 01 Nö vény ter mesz tõ és nö vény vé -
del mi tech ni kus

     0100 31 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Nö vény ter mesz tõ

52 6206 01 Nö vény ter mesz tõ 
és nö vény vé del mi tech ni kus

     0100 31 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Nö vény vé dõ és mé reg rak tár ke ze lõ

31 6206 02 Nö vény vé dõ 
és mé reg rak tár-ke ze lõ

     0100 31 03 Rész-szak ké pe sí tés:
Ve tõ mag ter mesz tõ

34 6206 02 Ve tõ mag ter mesz tõ 
és -mi nõ sí tõ

     0010 54 01 El ága zás:
Ker tész és nö vény vé del mi tech ni kus

52 6207 01 Ker tész- és nö vény vé del mi 
tech ni kus 

     0010 54 02 El ága zás:
Nö vény ter mesz tõ 
és nö vény vé del mi tech ni kus

52 6206 01 Nö vény ter mesz tõ 
és nö vény vé del mi tech ni kus

32. 408. 54 622 01 0000 00 00 Park épí tõ és -fenn tar tó 
tech ni kus

52 6207 02 Park épí tõ és -fenn tar tó
tech ni kus

     0100 31 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Golf pá lya-fenn tar tó

52 6207 02 Park épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus

     0100 33 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Kert épí tõ

51 6207 01
Kert épí tõ és -fenn tar tó

     0100 31 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Kert fenn tar tó

51 6207 01
Kert épí tõ és -fenn tar tó

     0100 21 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Park gon do zó

21 6207 05 Park gon do zó

     0100 31 03 Rész-szak ké pe sí tés:
Te me tõ ker tész

52

51

6207

6207

02

02

Park épí tõ 
és -fenn tar tó tech ni kus
Kert épí tõ és -fenn tar tó
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33. 409. 54 625 01 0000 00 00 Vad gaz dál ko dá si tech ni kus 52 6203 02 Vad gaz dál ko dá si
 tech ni kus

     0100 31 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Va dász, vad te nyész tõ

33 6203 02 Va dász, vad te nyész tõ

34. 410. 33 621 01 0000 00 00 Bo rász 33 5212 01 Bo rász 

     0100 21 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Pin ce mun kás

33 5212 01 Bo rász 

     0001 33 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Som me li er
(bor pin cér)

33 5212 01 Bo rász 

     0001 51 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Vin cel lér

51 6207 02 Vin cel lér 

35. 411. 33 541 01 0000 00 00 Édes ipa ri ter mék gyár tó 31 5212 04 Édes ipa ri ter mék-gyár tó

     0100 31 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Cu kor ka gyár tó

31 5212 04 Édes ipa ri ter mék-gyár tó

     0100 31 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Cso ko lá dé ter mék-gyár tó

31 5212 04 Édes ipa ri ter mék-gyár tó

     0100 31 03 Rész-szak ké pe sí tés:
Ká vé- és pót ká vé gyár tó

31 5212 04 Édes ipa ri ter mék-gyár tó

     0100 31 04 Rész-szak ké pe sí tés:
Keksz- és os tya gyár tó

31 5212 08 Keksz- és os tya gyár tó

36. 412. 54 541 01    Élel mi szer ipa ri tech ni kus     

     0010 54 01 El ága zás:
Bor- és pezs gõ gyár tó
tech ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus 
(a szak te rü let meg je lö lé sé vel)

     0010 54 02 El ága zás:
Cu kor ipa ri tech ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus 
(a szak te rü let meg je lö lé sé vel)

     0010 54 03 El ága zás:
Do hány ipa ri tech ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus 
(a szak te rü let meg je lö lé sé vel)

     0010 54 04 El ága zás:
Édes ipa ri tech ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus 
(a szak te rü let meg je lö lé sé vel)

     0010 54 05 El ága zás:
Élel mi szer- hi gi é ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus 
(a szak te rü let meg je lö lé sé vel)

     0010 54 06 El ága zás:
Er je dés- és üdí tõ ital ipa ri
tech ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus 
(a szak te rü letmeg je lö lé sé vel)

     0010 54 07 El ága zás:
Hús- és ba rom fi ipa ri
tech ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus 
(a szak te rü let 
meg je lö lé sé vel)

     0010 54 08 El ága zás:
Ma lom- és ke ve rék ta kar mány
-ipa ri tech ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus 
(a szak te rü let meg je lö lé sé vel)

     0010 54 09 El ága zás:
Sü tõ- és cuk rász ipa ri tech ni kus

52 6222 13 Sü tõ- és cuk rász tech ni kus

     0010 54 10 El ága zás:
Tar tó sí tó ipa ri tech ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus 
(a szak te rü let meg je lö lé sé vel)

     0010 54 11 El ága zás:
Tej ipa ri tech ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus 
(a szak te rü let meg je lö lé sé vel)

37. 413. 33 541 02 0000 00 00 Er je dés- és üdí tõ ital-ipa ri
ter mék gyár tó 

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus 
(a szak te rü let meg je lö lé sé vel)

     0100 21 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Ecet gyár tó

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus 
(a szak te rü let meg je lö lé sé vel)

     0100 31 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Élesz tõ gyár tó

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus 
(a szak te rü let meg je lö lé sé vel)
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     0100 31 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Gyü mölcs pá lin ka-gyár tó

31 5212 05 Gyü mölcs pá lin ka-gyár tó

     0100 31 03 Rész-szak ké pe sí tés:
Ke mé nyí tõ gyár tó

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus 
(a szak te rü let meg je lö lé sé vel)

     0100 31 04 Rész-szak ké pe sí tés:
Sör gyár tó

31 5212 12 Sör gyár tó 

     0100 33 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Szesz- és sze szes ital gyár tó

33 5212 03 Szesz ipa ri szak mun kás

     0100 31 05 Rész-szak ké pe sí tés:
Szik víz gyár tó

33 5212 05 Szik víz és szén sa vas 
üdí tõ ital-ké szí tõ

     0100 31 06 Rész-szak ké pe sí tés:
Üdí tõ ital- és ás vány víz gyár tó

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus 
(a szak te rü let meg je lö lé sé vel)

38. 414. 31 541 01 1000 00 00 Hús ipa ri ter mék gyár tó 31 5212 07 Hús ipa ri szak mun kás

     0100 21 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Ba rom fi fel dol go zó

31 5212 01 Ba rom fi fel dol go zó-ipa ri 
szak mun kás

     0100 21 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Bél fel dol go zó

31 5212 07 Hús ipa ri szak mun kás

     0100 31 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Bol ti hen tes

31 5212 06 Hen tes és mé szá ros

     0100 21 03 Rész-szak ké pe sí tés:
Cson to zó mun kás

31 5212 07 Hús ipa ri szak mun kás

     0100 21 04 Rész-szak ké pe sí tés:
Hal fel dol go zó

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus 
(a szak te rü let meg je lö lé sé vel)

     0100 31 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Szá raz áru ké szí tõ

32 5212 03 Szá raz áru-ké szí tõ

     0100 21 05 Rész-szak ké pe sí tés:
Vá gó hí di mun kás

31 5212 07 Hús ipa ri szak mun kás

39. 415. 33 541 03 0000 00 00 Mol nár 31 5212 09 Mol nár 

     0100 31 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Ke ve rék ta kar mány-gyár tó

31 5212 09 Mol nár 

40. 416. 33 541 04 0000 00 00 Pék 31 5212 10 Pék

     0100 21 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Gyors pék sé gi sü tõ és el adó

31 5212 10 Pék

     0100 21 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Sü tõ ipa ri mun kás

31 5212 10 Pék

     0100 21 03 Rész-szak ké pe sí tés:
Szá raz tész ta gyár tó

21 5212 05 Szá raz tész ta-ké szí tõ

41. 417. 33 541 05 1000 00 00 Pék-cuk rász 33 5212 02 Pék-cuk rász

     0100 21 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Mé zes ka lács-ké szí tõ

21 5212 03 Mé zes ka lács-ké szí tõ

42. 418. 33 541 06 0000 00 00 Tar tó sí tó ipa ri ter mék gyár tó 31 5212 13 Tar tó sí tó ipa ri szak mun kás

     0100 21 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Gyü mölcs fel dol go zó

31 5212 16 Zöld ség- és gyü mölcs-fel dol go zó

     0100 21 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Hû tõ ipa ri mun kás

31 5212 13 Tar tó sí tó ipa ri szak mun kás

     0100 31 01 Rész-szak ké pe sí tés:
Kon zerv gyár tó

31 5212 13 Tar tó sí tó ipa ri szak mun kás

     0100 31 02 Rész-szak ké pe sí tés:
Nö vény olaj gyár tó

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus 
(a szak te rü let meg je lö lé sé vel)

     0100 21 03 Rész-szak ké pe sí tés:
Olaj ütõ

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus 
(a szak te rü let meg je lö lé sé vel)

     0100 21 04 Rész-szak ké pe sí tés:
Sa va nyí tó

31 5212 11
Sa va nyí tó
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     0100 21 05
Rész-szak ké pe sí tés:
Zöld ség fel dol go zó

31 5212 16 Zöld ség- és gyü mölcs-fel dol go zó

43. 419. 33 541 07 1000 00 00 Tej ter mék gyár tó 31 5212 15 Tej ter mék gyár tó

     0100 21 01
Rész-szak ké pe sí tés:
El sõd le ges tej ke ze lõ

21 5212 14 Tej ke ze lõ

     0100 31 01
Rész-szak ké pe sí tés:
Friss és tar tós tej ter mé kek
gyár tó ja

31 5212 15 Tej ter mék gyár tó

     0100 31 02
Rész-szak ké pe sí tés:
Sajt ké szí tõ

31 5212 17 Sajt ké szí tõ

44. 420. 51 541 01    Vá gó ál lat-mi nõ sí tõ     

     0010 51 01
El ága zás:
Juh mi nõ sí tõ

51 5212 01
Vá gó ál lat-mi nõ sí tõ 
(az ál lat faj meg ne ve zé sé vel)

     0010 51 02
El ága zás:
Ser tés mi nõ sí tõ

51 5212 01
Vá gó ál lat-mi nõ sí tõ 
(az ál lat faj meg ne ve zé sé vel)

     0010 51 03
El ága zás:
Szar vas mar ha mi nõ sí tõ

51 5212 01
Vá gó ál lat-mi nõ sí tõ 
(az ál lat faj meg ne ve zé sé vel)

45 421 55 623 01 0000 0 00 Er dõ gaz da 54 6262 01 Er dész tech ni kus

1/b) mel lék let

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai 
és vizs ga kö ve tel mé nyei ki adá sá ról szó ló 12/2008. (IV. 30.) KvVM ren de let tel ki adott szak ké pe sí té sek

A kü lön jog sza bá lyok ban fog lalt jo go sult sá gok meg fe lel te té se az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl szó ló 
37/2003. (XII. 27.) OM ren de let tel és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel 

és tör lés el já rá si rend jé rõl szó ló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let tel ki adott 
Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ szakképesítések között

 Sor-

szám
 Szak ké pe sí tés 1/2006. (II. 17.) OM ren de let ben sze rep lõ ada tai

A 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let sze rin ti
szak ké pe sí tés ada ta

 
 sor-

szá ma
 azo no sí tó szá ma  meg ne ve zé se azo no sí tó szá ma  meg ne ve zé se

 1.  214. 54 582 05 0000 00 00 Víz épí tõ tech ni kus     –

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: 
Ví zi köz mû-épí tõ

   
 –

     0001 54 01 Rá épü lés: víz épí té si bú vár     –

 2.  215. 31 582 20 0000 0 00 Víz kút fú ró 33 5842 04 Víz kút fú ró

 3.  265. 31 853 01 0000 0 00 Csa tor na mû-ke ze lõ 33 5842 01 Csa tor na mû-ke ze lõ

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Csa tor na kar ban tar tó

33 5842 01
Csa tor na mû-ke ze lõ

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Csa tor na üze mi
gép ke ze lõ

33 5842 01
Csa tor na mû-ke ze lõ

 4.  267. 31 851 01 0000 0 00 Hul la dék fel vá sár ló    –

 5.  268. 33 853 01 0000 0 00 Hul la dék te lep-ke ze lõ 33 7898 03 Te le pü lé si hul la dék-ke ze lõ

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Elekt ro ni kai hul -
la dék vá lo ga tó, -fel dol go zó

 33  7898  03
Te le pü lé si hul la dék-ke ze lõ

      0100  31  02 Rész szak ké pe sí tés: Hul la dék fel dol -
go zó gép-ke ze lõ

 33  7898  03
Te le pü lé si hul la dék-ke ze lõ
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A kü lön jog sza bá lyok ban fog lalt jo go sult sá gok meg fe lel te té se az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl szó ló 
37/2003. (XII. 27.) OM ren de let tel és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel 

és tör lés el já rá si rend jé rõl szó ló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let tel ki adott 
Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ szakképesítések között

 Sor-

szám
 Szak ké pe sí tés 1/2006. (II. 17.) OM ren de let ben sze rep lõ ada tai

A 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let sze rin ti
szak ké pe sí tés ada ta

 
 sor-

szá ma
 azo no sí tó szá ma  meg ne ve zé se azo no sí tó szá ma  meg ne ve zé se

      0100  21  01 Rész szak ké pe sí tés: Hul la dék gyûj tõ
és -szál lí tó

 21  7898  01
Te le pü lé si hul la dék-gyûj tõ 

és -szál lí tó*

      0100  21  02 Rész szak ké pe sí tés: 
Hul la dék vá lo ga tó és -fel dol go zó

 21  7898  01
Te le pü lé si hul la dék-gyûj tõ 

és -szál lí tó*

 6.  269.  54  850  01    Kör nye zet vé del mi tech ni kus     

      0010  54  01 El ága zás: Ener ge ti kai 
kör nye zet vé dõ

 52  5470  04
Kör nye zet vé del mi tech ni kus

(ener ge ti ka)

      0010  54  02 El ága zás: Hul la dék gaz dál ko dó
 52  5470  04

Kör nye zet vé del mi tech ni kus
(hul la dék gaz dál ko dás)

      0010  54  03 El ága zás: Kör nye zet vé del mi 
be ren de zés üze mel te tõ je

 52  5470  04
–

      0010  54  04 El ága zás: Kör nye zet vé del mi 
mé rés tech ni kus

 52  5470  02
Kör nye zet vé del mi 

mé rés tech ni kus

     0010  54  05 El ága zás: Nuk le á ris ener ge ti kus
 52  5470  04

Kör nye zet vé del mi tech ni kus
(nuk le á ris ener gia ipar)

      0010  54  06 El ága zás: víz gaz dál ko dó
 52  5470  04

Kör nye zet vé del mi tech ni kus
(víz gaz dál ko dás)

 7.  270.  54  851  01  0000  00  00 Te le pü lé si kör nye zet vé del mi 
tech ni kus

   
–

      0100  52  01 Rész szak ké pe sí tés: 
Te le pü lé si kör nye zet vé del mi ügy in té zõ

   
–

      0100  51  01 Rész szak ké pe sí tés: 
Te le pü lés üze mel te tõ és -fenn tar tó

   
–

 8.  271.  54  850  02  0000  00  00 Ter mé szet- és kör nye zet vé del mi
tech ni kus

   
–

      0100  33  01 Rész szak ké pe sí tés: Ag rár kör nye zet -
vé del mi ügy in té zõ

   
–

      0100  33  02 Rész szak ké pe sí tés: Ter mé szet vé del -
mi ügy in té zõ

   
–

 9.  272.  52  853  02    Víz- és szenny víz tech no ló gus     

      0010  52  01 El ága zás: Szenny víz tech no ló gus
 52  5842  02

Víz- és szenny víz tech no ló gus
tech ni kus

      0010  52  02 El ága zás: Víz tech no ló gus
 52  5842  02

Víz- és szenny víz tech no ló gus
tech ni kus

 10.  273.  31  853  05  0000  00  00 Víz kár el há rí tó    –

 11.  274.  31  853  06  1000  00  00 Víz mû ke ze lõ  33  5842  05 Víz mû ke ze lõ

      0100  31  01 Rész szak ké pe sí tés: Hid ro for ke ze lõ  33  5842  05 Víz mû ke ze lõ

      0100  31  02 Rész szak ké pe sí tés: Víz gép ke ze lõ  33  5842  05 Víz mû ke ze lõ

 12.  275.  54  853  01  0000  00  00 Víz ügyi tech ni kus  52  5842  03 Víz ügyi tech ni kus
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2. mel lék let

Adat lap

a VM Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék be tör té nõ fel vé tel hez  

az Or szá gos szak ér tõi és az Or szá gos vizs gáz ta tá si, az Or szá gos szak mai szak ér tõi 
és az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé keny ség rõl szó ló 

31/2004. (XI. 13.) OM rendelet szerint

Sze mé lyi ada tok:

név

le ány ko ri név

any ja ne ve

szü le té si hely

szü le té si idõ

lak cím

te le fon

e-ma il

mun ka hely ne ve

mun ka hely cí me

te le fon

e-ma il

Szak ma cso port meg ne ve zé se:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se (rész szak ké pe sí tés, el ága zó-szak ké pe sí tés, vagy rá épü lõ szak ké pe sí tés*)

szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma (OKJ) szak ké pe sí tés meg ne ve zé se

A táb lá zat igény sze rint bõ vít he tõ!

* Az el ága zó-, a rész- és a rá épü lõ szak ké pe sí té se ket is meg kell ne vez ni.

Dá tum: ……………………….

………………………………

név és alá írás
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3. mel lék let

Adat lap
a VM Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék ben va ló nyil ván tar tás ki egé szí té sé re

az Or szá gos szak ér tõi és az Or szá gos vizs gáz ta tá si, az Or szá gos szak mai szak ér tõi 
és az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé keny ség rõl szó ló 

31/2004. (XI. 13.) OM rendelet szerint

Sze mé lyi ada tok:

név

le ány ko ri név

any ja ne ve

szü le té si hely

szü le té si idõ

lak cím

te le fon

e-ma il

mun ka hely ne ve

mun ka hely cí me

te le fon

e-ma il

Jegy zék ben nyil ván tar tott szak ma cso port meg ne ve zé se:

Jegy zék ben nyil ván tar tott szak ké pe sí té sek meg ne ve zé se: (rész szak ké pe sí tés, el ága zó-szak ké pe sí tés, vagy rá épü lõ
szak ké pe sí tés*)

szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma (OKJ) szak ké pe sí tés meg ne ve zé se

A ké rel me zett szak ké pe sí té sek meg ne ve zé se: (rész szak ké pe sí tés, el ága zó-szak ké pe sí tés, vagy rá épü lõ szak ké pe sí tés*)

szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma (OKJ) szak ké pe sí tés meg ne ve zé se

A táb lá zat igény sze rint bõ vít he tõ!
* Az el ága zó-, a rész- és a rá épü lõ szak ké pe sí té se ket is meg kell ne vez ni.

Dá tum: ……………………….

………………………………
név és alá írás
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4. mel lék let

Adat lap

a VM Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék ben va ló nyil ván tar tás meg hosszab bí tá sá ra  

az Or szá gos szak ér tõi és az Or szá gos vizs gáz ta tá si, az Or szá gos szak mai szak ér tõi 
és az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé keny ség rõl szó ló 

31/2004. (XI. 13.) OM rendelet szerint

Sze mé lyi ada tok:

név

le ány ko ri név

any ja ne ve

szü le té si hely

szü le té si idõ

lak cím

te le fon

e-ma il

mun ka hely ne ve

mun ka hely cí me

te le fon

e-ma il

Nyil ván tar tás ba vé tel ide je:

Szak ma cso port meg ne ve zé se:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se (rész szak ké pe sí tés, el ága zó-szak ké pe sí tés, vagy rá épü lõ szak ké pe sí tés*)

szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma (OKJ) szak ké pe sí tés meg ne ve zé se

A táb lá zat igény sze rint bõ vít he tõ!

* Az el ága zó-, a rész- és a rá épü lõ szak ké pe sí té se ket is meg kell ne vez ni.

Dá tum: ……………………….

………………………………

név és alá írás 
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5. mel lék let

Gya kor la ti idõ iga zo lá sa
az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék re tör té nõ fel vé te li ké re lem cél já ból

Iga zo lom, hogy ___________________________________________________________________ ne vû dol go zónk
gya kor la ta ________________ év az alább rész le te zett ada tok alap ján.

mun ka hely ne ve, cí me al kal ma zás idõ tar ta ma: (met tõl med dig) be osz tás

 

 

 

 

 

 

Iga zo lom, hogy ne ve zett je len le gi mun ka kö ré ben az al kal ma zás és a fog lal koz ta tás elõ fel té te le az er köl csi bi zo nyít vány.

(Ha fel té tel nem áll fenn, ez a rész át hú zan dó és a pá lyá zat hoz er köl csi bi zo nyít vány csa to lan dó!)
Je len iga zo lást a fent ne ve zett dol go zó ké rel mé re ad tam ki.

Dá tum: ……………………….

P. H.
………………………………

név és alá írás
(mun kál ta tó)
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6. mel lék let

Nyi lat ko zat

A sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról szó ló 1992. évi LXIII. tör vény 3. § (1)
be kez dés a) pont ja, va la mint az Or szá gos szak ér tõi és az Or szá gos vizs gáz ta tá si, az Or szá gos szak mai szak ér tõi és
az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé keny ség rõl szó ló 31/2004. (XI. 13.) OM
ren de let alap ján hoz zá já ru lok ah hoz, hogy az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék ben sze rep lõ aláb bi ada -
ta i mat tá rol ják, és a csil lag gal megjelölt adatok kiadásra kerüljenek.

– név*;
– any ja ne ve;
– szü le té si idõ, hely;
– vég zett ség*;
– be osz tás*;
– mun ka hely*;
– la kó hely, tar tóz ko dá si hely cí me*,
– te le fon, fax, e-ma il cím*;
– szak te rü le tet meg ne ve zé se*;
– szak ma cso port, szak ké pe sí tés(ek) meg ne ve zé se*;
– a vizs ga el nö ki te vé keny ség jo go sult sá gá nak idõpontja*

Dá tum: ……………………….

………………………………
név, alá írás és lak cím
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7. mel lék let

A vi dék fej lesz té si mi nisz ter il le té kes sé gé be tar to zó szak ma cso port te kin te té ben össze ál lí tott 
Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék ben tör té nõ 

nyil ván tar tás meg hosszab bí tá sá hoz a szak mai te vé keny ség is mer te té se 

szak ké pe sí tés meg bí zó ne ve

in téz mény ne ve)
vizs gáz ta tás idõ pont ja

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

Dá tum:

………………………………
név és alá írás
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Az And rás sy Egye te mért Sváj ci–Ma gyar Ala pít vány
Köz hasz nú sá gi Je len té se a 2010-es év re

Ala pí tó: Pho e nix Me ca no Kecs ke mét – Ter me lõ és Ke res ke del mi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság, 6000 Kecs ke -
mét, Ist ván ki rály krt. 24.

Az And rás sy Egye te mért Sváj ci–Ma gyar Ala pít ványt a Fõ vá ro si Bí ró ság 10.197. sor szám alatt 2007. már ci us 28-án
vet te nyil ván tar tás ba és egy ben köz hasz nú szer ve zet té minõsítette.

Az Ala pít vány cél ja: 
Az ala pít vány cél ja az And rás sy  Gyu la Egye tem  ál tal vég zett ok ta tá si fel ada tok vég re haj tá sá nak elõ moz dí tá sa, to -

váb bá az egye tem te het sé ges, ne héz kö rül mé nyek kö zött élõ hát rá nyos hely ze tû di ák ja i nak tá mo ga tá sa. E cél ki tû zé sek
meg va ló sí tá sa tör tén het tár gyi esz kö zök be szer zé sé vel, di á kok szá má ra az egye te mi tan díj át vál la lá sá val, il let ve ösz tön -
dí jak nyúj tá sá val. Az ala pít vány cél ki tû zé sei kö zött sze re pel, hogy se gít se az egye te men ta nu ló di á kok prak ti kum hoz va -
ló ju tá sát, va la mint tá mo gat ja ven dég pro fesszo rok, do cen sek stb.  ven dé ge lõ adá sa it. Az ala pít vány ál tal fi nan szí ro zott
tá mo ga tá sok ról, egyé ni ké rel mek rõl vagy az ala pít vány ál tal ki írt pá lyá za tok ered mé nyé rõl a Ku ra tó ri um dönt.

Az ala pít vány hoz bár mely bel- és kül föl di, ter mé sze tes és jo gi sze mély csat la koz hat, amennyi ben az ala pít vány cél ja i -
val egyet ért és azt anya gi lag tá mo gat ni kí ván ja. Az ala pít vány pénz be li, do lo gi és ter mé sze ti tá mo ga tá so kat is el fo gad -
hat, ezek nek el fo ga dá sá ról a Ku ra tó ri um dönt.

Az Ala pít vány 2010. évi te vé keny sé ge:
2010-ben az ala pít vány be vé te lei 1 030 000 fo rint ra emel ked tek. Ez az elõ zõ év vel szem ben egy majd nem 50%-os

emel ke dést je len tett. Itt sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni mind azon bel- és kül föl di ma gán sze mély nek, va la mint vál la la -
tok nak és más ala pít vá nyok nak, akik ben nün ket a tárgy év ben tá mo gat tak. Ez a tá mo ga tás tet te le he tõ vé szá munk ra azt,
hogy 2010-ben köz hasz nú te vé keny sé gün ket to vább tud juk foly tat ni. 

Az ala pít vány a tárgy év ben há rom al kal mas sze mi ná ri u mot ren de zett gaz da sá gi szak em be rek ré szé re Kö zép-Eu ró pa
tör té nel me té ma kör ben, mely nek rész vé te li dí ja szin tén az ala pít vá nyi be vé te le ket gaz da gí tot ta. 

Az ala pít vány 2010-ben 1 210 000 fo rin tot adott ki. Eb bõl 1 080 000 fo rin tot ösz tön dí jak ra és a tan díj át vál la lá sá ra
for dí tot tunk. Egy di ák nak tíz hó na pon át (az ok ta tá si hó na pok ban) jut ta tunk ösz tön dí jat és a tan dí ját az egye tem fe lé is
át vál lal tuk. Egy má sik di ák nak de cem ber ben ösz tön díj-tá mo ga tást nyúj tot tunk.

Az ala pít vány Ku ra tó ri u ma sem tisz te let díj ban, sem költ ség té rí tés ben nem ré sze sül. Az ala pít vány nak al kal ma zot tai
nin cse nek és a do lo gi ki adá sok csak a bank- és pos ta költ sé ge ket, va la mint a köny ve lés ho no rá ri u mát te szik ki. 

Ku ra tó ri um

Pá lyá za ti fel hí vás fel sõ ok ta tá si in téz mény ok ta tói ál lás he lyének be töl té sé re

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel – így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és a be nyúj tan dó mel lék le tek kel – kap cso la tos ren del ke zé se ket a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint az e tör vény vég re haj tá -
sá ról és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes kér dé se i rõl szó ló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let
tar tal maz za.
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A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
MÉRNÖKI KAR
Kör nye zet mér nö ki In té ze té ben
tel jes mun ka ide jû egye te mi do cen si mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ egye te mi do cens fel ada ta el sõ sor ban tér in for ma ti ká val, élet cik lus-elem zés sel és kör nye zet in for ma ti -
ká val kap cso la tos tan tár gyak ok ta tá sa kör nye zet mér nö ki alap- és mes ter sza kon, az ok ta tott tan tár gyak ból elõ adá sok tar -
tá sa, il let ve tan anya gok ön ál ló össze ál lí tá sa. Részt kell ven nie a szak mai te vé keny sé gé hez kap cso ló dó ku ta tó-, ku ta tás -
fej lesz tõ mun kák ban, az in té zet ben fo lyó „Szenny víz tisz tí tó te le pek mo del le zé se” és a „Mo bil Lé gi mo ni tor ing Rend szer 
fej lesz té se” té má jú ku ta tá sok ban, il let ve irá nyí ta nia, ve zet nie kell azo kat. Fel ada ta to váb bá szak dol go za tok, dip lo ma -
mun kák és TDK-dol go za tok té ma ve ze té se, dok tor je löl tek, ta nár se gé dek és ad junk tu sok mun ká já nak irá nyí tá sa (ok ta tói
után pót lás ne ve lé se).

A pá lyá zó ren del kez zen kör nye zet mér nö ki ok le vél lel, PhD-, vagy az zal egyen ér té kû tu do má nyos fo ko zat tal, leg alább 
nyolc éves egye te mi ok ta tói gya kor lat tal, szé les kö rû ha zai és kül föl di ku ta tá si, szak mai kap cso lat rend szer rel, és leg -
alább egy vi lág nyelv ál la mi lag el is mert kö zép fo kú C-tí pu sú nyelv vizs gá val iga zolt is me re té vel.

A ki ne ve zés 2011. ok tó ber 1. nap já tól ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2011. szep tem ber 30. nap já ig ke rül sor.

A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: az ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 40 na pon be lül.
A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok, to vá bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá gon

sze rez he tõk be [8200 Veszp rém, Pf. 158, Egye tem u. 10. Tel.: (88) 624-236].

Dr. Ré dey Ákos s. k.,
rek tor
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Pá lyá za ti fel hí vás
ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi álláshelyeinek betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je

Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je

Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je

Pc: pá lyá zat cím zé se

ill: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

szl: szol gá la ti la kás

szgy: szak mai gya kor lat

v: vég zett ség

vgy: ve ze tõi gya kor lat

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)

b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)

f: fel vi lá go sí tás

ön: ön élet rajz

vp: ve ze tõi pót lék

vpr: ve ze tõi prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez

KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény

Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény

Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let

MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

 Óvo da ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Bu da pest XXI. Ke rü let
Cse pel Ön kor mány za ta
1212 Bu da pest,  
Baj csy-Zs. u. 59/A

Hét szín vi rág Óvo da  
1211 Bu da pest,  
Kiss J. alt. u. 10–12.
Óvo da ve ze tõ 

Fel sõ fo kú 
óvo da pe da gó gu si v., 
pe da gó gus szak vizs ga,
el sõ sor ban köz ok ta tás-
ve ze tõi vagy óvo dai

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30. nap.
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1751 Bu da pest,  Pf. 85
Tel.: (1) 420-8959  
Fax: (1) 420-8958

me ne dzser vagy ve ze tõ
óvo da pe da gó gu si v., 
5 év szgy., va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa.

Pe hi: 2011. júl. 31.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. is ko lai
vég zett sé get iga zo ló om., 
b., ko ráb bi mun ka vi szony ra
vo nat ko zó iga zo lá sok, 
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton, „Óvo da ve -
ze tõi pá lyá zat” meg je lö lés -
sel kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Bu da pest XXI. Ke rü let
Cse pel Ön kor mány za ta 
Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si, 
If jú sá gi és Sport Ága zat 

Deb re cen Me gyei Jo gú
Vá ros Ön kor mány zat
Köz gyû lé se  
4026 Deb re cen,  
Kál vin tér 11.  
Tel.: (52) 517-601  
Fax: (52) 517-603

Hol ló Já nos Ut cai Óvo da
4024 Deb re cen,  
Hol ló Já nos u. 6.  
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok ve ze tõi irá nyí-
tá sa, kü lö nös te kin tet tel a
Kö zokt.tv-ben, az MKM
ren de let ben, va la mint az
ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII. tör -
vény ben és an nak vég re -
haj tá si ren de le té ben fog -
lal tak ra.

Fõ is ko la, a Kö zokt.tv. 
17. § (1) be kez dé se és 
18. § (1) be kez dé se sze -
rin ti vég zett ség és szak -
kép zett ség, leg alább 
5 év – a Kö zokt.tv. 18. §
(5)–(6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott – szgy.
Ma ga sabb ve ze tõi be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást
az kap hat, aki a mun kál -
ta tó val köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban áll, vagy 
a meg bí zás sal egy ide jû -
leg köz al kal ma zot ti 
(pe da gó gus) mun ka kör be
ki ne vez he tõ.

ÁEI: 2010. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. ápr. 26.  
Pe hi: 2011. jún. 27.  
A pá lyáz ta tó mi nõ sí ti a 
pá lyá zó szak mai kon cep ci ó -
ját, ve ze tõi ké pes sé ge it, rá -
ter mett sé gét, pá lyá za tá nak
Deb re cen vá ros in téz ke dé si
ter vé hez és az Ön kor mány -
za ti Mi nõ ség irá nyí tá si Prog -
ram já hoz va ló il lesz ke dé sét. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, kü lö nös fi gye lem mel
Deb re cen vá ros köz ok ta tá si, 
fel adat-el lá tá si, in téz mény -
há ló zat-mû köd te té si és fej -
lesz té si ter vé ben, va la mint
az in téz mény el fo ga dott 
pe da gó gi ai prog ram já ban és 
az Ön kor mány zat Mi nõ ség -
irá nyí tá si Prog ram já ban 
fog lal tak ra, is ko lai vég zett -
sé get és szak kép zett sé get,
amennyi ben van: tu do má -
nyos fo ko za tot, ál la mi
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If jú ság Ut cai Óvo da  
4027 Deb re cen,  
If jú ság u. 4.  
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok ve ze tõi irá nyí tá -
sa, kü lö nös te kin tet tel a
Kö zokt.tv.-ben, az MKM
ren de let ben, va la mint az
ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII. tör -
vény ben és an nak vég re -
haj tá si ren de le té ben fog -
lal tak ra. 

nyelv vizs gát iga zo ló om.,
b., nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör-
té nõ tár gya lá sá ról, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 6 pél dány ban
(1 pld. va la mennyi tar tal mi
ele met, 5 pld – ame lyek kö -
zül 1 elekt ro ni kus adat hor -
do zón nyúj tan dó be – csak
az in téz mény ve ze té sé re 
vo nat ko zó szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé se ket is rész le te zõ
prog ra mot tar tal maz za).  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
74983/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
óvo da ve ze tõ.
Pc.: Deb re cen Me gyei Jo gú
Vá ros Ön kor mány zat 
Köz gyû lé se  
Hu mán Fõ osz tály  
f.: dr Pan csi ra Eme se  
Tel.: (52) 517-608
www.deb re cen.hu  

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
74965/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
óvo da ve ze tõ.  
f.: dr. Pan csi ra Eme se  
Tel.: (52) 517-608
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Is po tály Ut cai Óvo da
4025 Deb re cen,  
Is po tály u. 12.  
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok ve ze tõi irá nyí tá -
sa, kü lö nös te kin tet tel a
Kö zokt.tv.-ben, az MKM
ren de let ben, va la mint az
ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII. tör -
vény ben és an nak vég re -
haj tá si ren de le té ben fog -
lal tak ra.  

Sza bad ság te le pi Óvo da
4034 Deb re cen,  
Fa rak tár u. 115.  
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok ve ze tõi irá nyí tá -
sa, kü lö nös te kin tet tel a
Kö zokt.tv.-ben, az MKM
ren de let ben, va la mint az
ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII. tör -
vény ben és an nak vég re -
haj tá si ren de le té ben fog -
lal tak ra.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
74950/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
óvo da ve ze tõ.  
f.: dr. De li Esz ter  
Tel.: (52) 517-608 

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
74936/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
óvo da ve ze tõ.  
f.: dr. De li Esz ter  
Tel.: (52) 517-608

Ecséd Köz ség 
Ön kor mány za ta  
3013 Ecséd,  
Sza bad ság u. 139. 
Tel.: (37) 558-400  
Fax: (37) 558-401

Gyöngy szem Óvo da  
3013 Ecséd,  
Sza bad ság u. 155.  
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: el lát ja az in téz mény
ve ze té sé vel kap cso la tos
fel ada to kat.

Fõ is ko lai szin tû 
óvo da pe da gó gus v. 
és szak kép zett ség 
[ki vé ve a Kö zokt.tv. 
128. § (22) be kez dé se
sze rint pá lyá zót], leg -
alább 5 év szgy., bün tet -
len elõ élet. 
Elõny: óvo da ve ze tõ be -
osz tás ban, leg alább 
3–5 év vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. ápr. 22.  
Pe hi: 2011. júl. 8.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok
kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen
ke rül nek el bí rá lás ra. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., is ko lai vég zett sé get,
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ké pe sí tést, szak vizs gát iga -
zo ló om., szgy. iga zo lá sa,
rész le tes szak mai ön., vpr.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
987/2011., va la mint a 
mun ka kör meg ne ve zé sét: 
óvodavezetõ.  
Pc.: Ecséd Köz ség Ön kor -
mány za ta 

Kel ebia Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
6423 Kel ebia,
Ady End re u. 114.  
Tel.: (77) 454-201  
Fax: (77) 454-249

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
6423 Kel ebia,  
Ady E. u. 108.  
Óvo da ve ze tõ

Óvo da pe da gó gus mun ka -
kör be töl té sé hez szük sé -
ges fel sõ fo kú is ko lai v. 
és szak kép zett ség, pe da -
gó gus szak vizs ga, leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
má sod szor és to váb bi al -
ka lom mal tör té nõ meg bí -
zás ese tén pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi 
szak kép zett ség, az in téz -
mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, il let ve a meg -
bí zás sal egy ide jû leg pe -
da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan
idõ re szó ló al kal ma zás.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap já ig be ér ke zõ en.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ so ron kö -
vet ke zõ tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
230% vp., szl. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b., 
is ko lai vég zett sé get iga zo ló
om., iga zo lás ed di gi mun ka -
vi szo nyok ról, nyi lat ko zat a
pá lyá zat nyílt vagy zárt ülé -
sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
Pc.: Macz kó Jó zsef 
pol gár mes ter  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. máj. 18. 

Mind szent Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
6630 Mind szent,  
Köz tár sa ság tér 31.  
Tel.: (62) 527-015  
Fax: (62) 527-027

Ká roly Óvo da és Böl csõ de 
6630 Mind szent,  
Sza bad ság tér 4.  
Óvo da ve ze tõ

A Kö zokt.tv. 17. § 
(1) be kez dé sé ben fel so -
rolt fel sõ fo kú is ko lai v. 
és szak kép zett ség, 
má sod szor és to váb bi 
al ka lom mal tör té nõ meg -
bí zás ese tén pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.  
Pbhi: 2011. máj. 15.  
Pe hi: a 30 na pos vé le mé nye -
zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
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szer zett in téz mény ve ze tõi 
szak kép zett ség, leg alább
5 év – a Kö zokt.tv. 18. §
(6) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ki vé tel lel – pe da -
gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy., a ne ve lé si-ok -
ta tá si in téz mény ben pe da -
gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan
idõ re szó ló al kal ma zás,
il let ve a meg bí zás sal 
egy ide jû leg pe da gó gus
mun ka kör ben tör té nõ, 
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, bün tet len 
elõ élet, ma gyar ál lam pol -
gár ság.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., ké pe sí tést iga zo ló om.,
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, adat -
vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton 
kell be nyúj ta ni.  
A pá lyá za tot 3 pél dány ban,
sze mé lye sen vagy pos tai
úton kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Zsó tér Ká roly 
pol gár mes ter  
f.: dr. Ta ri Bé la 
jo gi iro da ve ze tõ  
Tel.: (62) 527-011  
A pá lyá za tok el ké szí té sé hez 
és az in téz mény meg is me ré -
sé hez szük sé ges tá jé koz ta tó
anya gok hoz zá fér he tõ ek
Csu ká né Kõ hal mi Esz ter 
ok ta tá si re fe rens nél 
[tel.: (62) 527-010/313],
vagy a www.mind szent.hu
we bol da lon.

Szany Nagy köz ség 
Ön kor mány za ta  
9317 Szany,  
Kos suth u. 5.  
Tel.: (96) 533-022  
Fax: (96) 287-285 

Ke res ke dõ Kör ze ti Óvo da
9317 Szany,  
If jú ság u. 3.  
Óvo da ve ze tõ

Fel sõ fo kú is ko lai v., 
óvo da pe da gó gus ké pe sí -
tés, ma gyar ál lam pol gár -
ság, leg alább 5 év szgy.,
köz ok ta tás-ve ze tõi szak -
vizs ga.

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. 
jún. 30-ig, 5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 31.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., rész le tes szak mai ön., 
az in téz mény sa já tos sá ga it
fi gye lem be ve võ vpr.
A pá lyá za tot 5 pél dány ban
kell be nyúj ta ni.  
Pc., f.: Né meth Ger gely 
pol gár mes ter  
Tel.: (96) 533-037  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. áp ri lis kö ze pe. 
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 Is ko la igaz ga tó

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Csa ba csûd Nagy köz ség
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te és 
Ör mény kút Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
5551 Csa ba csûd,  
Sza bad ság u. 41.  
Tel.: (66) 536-412  
Fax: (66) 219-616

Tre fort Ágos ton 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da 
Csa ba csûd-Ör mény kút
Igaz ga tó   

Lf.: ve ze té si fel ada tok. 

Fel sõ fo kú pe da gó gus v.,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás 
le foly ta tá sa, pe da gó gus
szak vizs ga, má sod szor 
és to váb bi al ka lom mal
tör té nõ meg bí zás ese tén
pe da gó gus szak vizs ga 
ke re té ben szer zett in téz -
mény ve ze tõi szak kép -
zett ség, a meg bí zás sal
egy ide jû leg pe da gó gus
mun ka kör ben tör té nõ, 
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, bün tet len
elõ élet, ma gyar ál lam pol -
gár ság, cse lek võ ké pes -
ség.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Pbhi: 2011. jún. 6.  
Pe hi: 2011. júl. 14.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., ön., vpr.  
A pá lyá za tot „Igaz ga tói pá -
lyá zat” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.  
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
Pc.: Pol gár mes te ri Hi va tal
Csa ba csûd  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. máj. 5.

Deb re cen Me gyei Jo gú
Vá ros Ön kor mány zat
Köz gyû lé se  
4026 Deb re cen,  
Kál vin tér 11.  
Tel.: (52) 517-601  
Fax: (52) 517-603

Ra kovsz ky Dá ni el 
Ál ta lá nos Is ko la  
4029 Deb re cen,  
Ra kovsz ky D. u. 6.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok ve ze tõi irá nyí tá -
sa, kü lö nös te kin tet tel a
Kö zokt.tv.-ben, az MKM
ren de let ben, va la mint az
ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII. tör -
vény ben és an nak vég re -
haj tá si ren de le té ben fog -
lal tak ra. 

Fõ is ko la vagy egye tem, 
a Kö zokt.tv. 17. § (1) be -
kez dé se és 18. §-a sze -
rin ti vég zett ség és szak -
kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, a fel sõ fo kú
is ko lai vég zett ség nek és
szak kép zett ség nek meg -
fe le lõ leg alább 5 év kö -
zép fo kú köz ok ta tá si in -
téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy.

ÁEI: 2010. jún. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. ápr. 21.  
Pe hi: 2011. jún. 22.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a meg bí zás ra vo nat ko zó
jog sza bá lyok alap ján vé le -
mé nye zés re jo go sult szer ve -
ze tek, tes tü le tek vé le mé nyé -
nek ki ké ré sét kö ve tõ en 
Deb re cen Me gyei Jo gú 
Vá ros Ön kor mány za tá nak
Köz gyû lé se bí rál ja el.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, kü lö nös fi gye lem mel
Deb re cen vá ros köz ok ta tá si,
fel adat-el lá tá si, in téz mény -
há ló zat-mû köd te té si 
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Vö rös marty Mi hály 
Ál ta lá nos Is ko la és Alap -
fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
4031 Deb re cen,  
An gyal föld tér 4.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ) 

Fõ is ko la vagy egye tem, a
Kö zokt.tv. 17. § (1) be -
kez dé se és 18. § (1) be -
kez dés sze rin ti vég zett ség 
és szak kép zett ség, 
leg alább 5 év – a 
Kö zokt.tv. 18. § 
(5)–(6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott – szgy.

és fej lesz té si ter vé ben, 
va la mint az in téz mény el fo -
ga dott pe da gó gi ai prog ram -
já ban és az Ön kor mány zat
Mi nõ ség irá nyí tá si Prog ram -
já ban fog lal tak ra, is ko lai
vég zett sé get és szak kép zett -
sé get, amennyi ben van: tu -
do má nyos fo ko za tot, ál la mi
nyelv vizs gát iga zo ló om.,
b., nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 6 pél dány ban 
(1 pld. va la mennyi tar tal mi
ele met, 5 pld – ame lyek kö -
zül 1 elekt ro ni kus adat hor -
do zón nyúj tan dó be – csak
az in téz mény ve ze té sé re 
vo nat ko zó szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé se ket is rész le te zõ
prog ra mot tar tal maz za).
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
74956/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
in téz mény ve ze tõ.  
Pc.: Deb re cen Me gyei Jo gú
Vá ros Ön kor mány zat Köz -
gyû lé se  Hu mán Fõ osz tály
f.: dr. De li Esz ter  
Tel.: (52) 517-608  
www.deb re cen.hu 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. ápr. 26.  
Pe hi: 2011. jún. 27.
A pá lyáz ta tó mi nõ sí ti a pá -
lyá zó szak mai kon cep ci ó ját,
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Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok ve ze tõi irá nyí tá -
sa, kü lö nös te kin tet tel a
Kö zokt.tv.-ben, az MKM
ren de let ben, va la mint az
ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII. tör -
vény ben és an nak vég re -
haj tá si ren de le té ben fog -
lal tak ra.

Ma ga sabb ve ze tõi be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást
az kap hat, aki a mun kál -
ta tó val köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban áll, vagy a 
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti (pe da gó -
gus) mun ka kör be ki ne -
vez he tõ.

ve ze tõi ké pes sé ge it, rá ter -
mett sé gét, pá lyá za tá nak
Deb re cen vá ros in téz ke dé si
ter vé hez és az Ön kor mány -
za ti Mi nõ ség irá nyí tá si Prog -
ram já hoz va ló il lesz ke dé sét. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, kü lö nös fi gye lem mel
Deb re cen vá ros köz ok ta tá si, 
fel adat-el lá tá si, in téz mény -
há ló zat-mû köd te té si és fej -
lesz té si ter vé ben, va la mint
az in téz mény el fo ga dott pe -
da gó gi ai prog ram já ban és az 
Ön kor mány zat Mi nõ ség irá -
nyí tá si Prog ram já ban fog lal -
tak ra, is ko lai vég zett sé get és 
szak kép zett sé get, amennyi -
ben van: tu do má nyos fo ko -
za tot, ál la mi nyelv vizs gát
iga zo ló om., b., nyi lat ko zat
a pá lyá zat nyílt vagy zárt
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról, 
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 6 pél dány ban
(1 pld. va la mennyi tar tal mi
ele met, 5 pld – ame lyek kö -
zül 1 elekt ro ni kus adat hor -
do zón nyúj tan dó be – csak
az in téz mény ve ze té sé re vo -
nat ko zó szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé se ket is rész le te zõ
prog ra mot tar tal maz za).
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
74924/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó.
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Dó zsa György 
Ál ta lá nos Is ko la  
4027 Deb re cen,  
Dó zsa Gy. u. 2.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok ve ze tõi irá nyí tá -
sa, kü lö nös te kin tet tel a
Kö zokt.tv.-ben, az MKM
ren de let ben, va la mint az
ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII. tör -
vény ben és an nak vég re -
haj tá si ren de le té ben fog -
lal tak ra. 

Gá bor Dé nes Elekt ro ni kai
Mû sza ki Szak kö zép is ko la
és Kol lé gi um  
4027 Deb re cen,  
Fü re di út 69.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok ve ze tõi irá nyí tá -
sa, kü lö nös te kin tet tel a
Kö zokt.tv.-ben, az MKM
ren de let ben, va la mint az
ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII. tör -
vény ben és an nak vég re -
haj tá si ren de le té ben fog -
lal tak ra. 

Fõ is ko la vagy egye tem, 
a Kö zokt.tv. 17. § (1) be -
kez dé se és 18. § (1), 
(4) és (7) be kez dé sei 
sze rin ti vég zett ség 
és szak kép zett ség, leg -
alább 5 év – a Kö zokt.tv.
18. § (5)–(6) be kez dé -
sében meg ha tá ro zott –
szgy.
Ma ga sabb ve ze tõi be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást
az kap hat, aki a mun kál -
ta tó val köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban áll, vagy a 
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti (pe da gó -
gus) mun ka kör be ki ne -
vez he tõ. 

Pc.: Deb re cen Me gyei Jo gú
Vá ros Ön kor mány zat 
Köz gyû lé se  
Hu mán Fõ osz tály  
f.: dr. De li Esz ter  
Tel.: (52) 517-608
www.deb re cen.hu 

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
74911/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó.  
f.: dr. De li Esz ter  
Tel.: (52) 517-608 

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
74943/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó.  
f.: Dr. De li Esz ter  
Tel.: (52) 517-608 
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Med gyes sy Fe renc 
Gim ná zi um és Mû vé sze ti
Szak kö zép is ko la  
4024 Deb re cen,  
Hol ló Lász ló stny. 6. 
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok ve ze tõi irá nyí tá -
sa, kü lö nös te kin tet tel a
Kö zokt.tv.-ben, az MKM
ren de let ben, va la mint az
ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII. tör -
vény ben és an nak vég re -
haj tá si ren de le té ben fog -
lal tak ra.

Pe tõ fi Sán dor 
Ál ta lá nos Is ko la  
4030 Deb re cen,  
Sza bó Kál mán u. 3–5.
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok ve ze tõi irá nyí tá -
sa, kü lö nös te kin tet tel a
Kö zokt.tv.-ben, az MKM
ren de let ben, va la mint az
ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII. tör -
vény ben és an nak vég re -
haj tá si ren de le té ben fog -
lal tak ra. 

Lil la Té ri Ál ta lá nos Is ko la 
4031 Deb re cen,  
Vág u. 9.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok ve ze tõi irá nyí tá -
sa, kü lö nös te kin tet tel

Fõ is ko la, vagy egye tem, a 
Kö zokt.tv. 17. § (1) be -
kez dé se és 18. § (1) be -
kez dés sze rin ti vég zett ség 
és szak kép zett ség, leg -
alább 5 év – a Kö zokt.tv.
18. § (5)–(6) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott –
szgy.  Ma ga sabb ve ze tõi
be osz tás el lá tá sá ra meg -
bí zást az kap hat, aki a
mun kál ta tó val köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban
áll, vagy a meg bí zás sal
egy ide jû leg köz al kal ma -
zot ti (pe da gó gus) mun ka -
kör be ki ne vez he tõ. 

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
75000/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó.  
f.: dr. Pan csi ra Eme se  
Tel.: (52) 517-608

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
74974/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó.  
f.: dr. Pan csi ra Eme se  
Tel.: (52) 517-608

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
74991/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó. 
f.: dr. Pan csi ra Eme se  
Tel.: (52) 517-608 
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a Kö zokt.tv.-ben, az
MKM ren de let ben, va la -
mint az ál lam ház tar tás ról
szó ló 1992. évi XXXVIII.
tör vény ben és an nak vég -
re haj tá si ren de le té ben 
fog lal tak ra.

Drá va sza bolcs, 
Drá va cse hi, 
Drá va pal ko nya, 
Gor di sa Köz ség 
Ön kor mány za ta  
7851 Drá va sza bolcs,
Köz tár sa ság tér 1.  
Tel.: (72) 379-211  
Fax: (72) 599-040

Drá va sza bol csi Kör ze ti
Ál ta lá nos Is ko la  
7851 Drá va sza bolcs,
Köz tár sa ság tér 5.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: is ko la igaz ga tói fel -
ada tok el lá tá sa (kü lö nö -
sen: a ne ve lõ mun ka szer -
ve zé se, el len õr zé se, a 
Kö zokt.tv.-ben meg ha tá -
ro zott fel ada tok el lá tá sa). 

Pe da gó gus mun ka kör 
be töl té sé hez szük sé ges
fõ is ko lai v. és szak kép -
zett ség, pe da gó gus szak -
vizs ga, leg alább 5 év pe -
da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., bün tet len
elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ
30 nap.  
Pe hi: 2011. júl. 31.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: 
Drá va sza bolcs, Drá va cse hi,
Drá va pal ko nya és Gor di sa
Köz sé gek Ön kor mány za ta i -
nak kép vi se lõ-tes tü le tei a
pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide -
jét kö ve tõ 30 na pos vé le mé -
nye zé si ha tár idõ le jár tát kö -
ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti
ülé sen bí rál ják el a be nyúj -
tott pá lyá za to kat és ne ve zik
ki az in téz mény ve ze tõt.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló om., b., 
szak mai ön., vpr., szgy. iga -
zo lá sa, nyi lat ko zat a pá lyá -
zat nyílt vagy zárt ülé sen
tör té nõ tár gya lá sá ról, adat -
vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
727/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: 
is ko la igaz ga tó.  
Pc.: Drá va sza bolcs Köz ség
Ön kor mány za ta  
f.: Baráth Attiláné pol gár -
mes ter
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Ecséd Köz ség 
Ön kor mány za ta  
3013 Ecséd,  
Sza bad ság u. 139. 
Tel.: (37) 558-400  
Fax: (37) 558-401

Rich ter Ge de on 
Ál ta lá nos Is ko la  
3013 Ecséd,  
Sza bad ság u. 141. 
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: el lát ja az in téz mény
ve ze té sé vel kap cso la tos
fel ada to kat. 

Fõ is ko lai szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, pe da -
gó gus szak vizs ga, leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., bün tet len elõ élet.
Elõny: igaz ga tó be osz tás -
ban leg alább 3–5 év vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. ápr. 22.  
Pe hi: 2011. júl. 8.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok
kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen
ke rül nek el bí rá lás ra.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., is ko lai vég zett sé get, ké -
pe sí tést, szak vizs gát iga zo ló 
om., szgy. iga zo lá sa, rész le -
tes szak mai ön., vpr., adat -
vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
986/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: 
is ko la igaz ga tó.  
Pc.: Ecséd Köz ség 
Ön kor mány za ta 

He ves Me gyei Köz gyû lés
Ok ta tá si, Kul tu rá lis, If jú -
sá gi és Sport Bi zott sá ga
3300 Eger,  
Kos suth L. u. 9.  
Tel.: (36) 521-340  
Fax: (36) 521-428

Jó zsef At ti la 
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la és Kol lé gi um  
3200 Gyön gyös,  
Kó csag u. 36–38.  
Igaz ga tó   

Lf.: az irány adó jog sza bá -
lyok ban és a mun ka kö ri
le írás ban meg ha tá ro zott
fel ada tok el lá tá sa.

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., a ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
il let ve a meg bí zás sal 
egy ide jû leg lé te sí ten dõ
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, pe da gó gus
szak vizs ga, vagy a 
Kö zokt.tv. 128. § (8) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak
meg fe le lõ pe da gó gus
szak vizs gá val egyen ér té -
kû v., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás 
le foly ta tá sa
Elõny: leg alább 3 év köz -
ok ta tá si  in téz mény ve ze -
tõi gya kor lat.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. ápr. 29.  
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár ta utá ni el sõ tes tü le -
ti ülés.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a leg alább 5 év szgy-t 
iga zo ló szak mai ön., az ál -
lás hely be töl té sé hez szük sé -
ges vég zett sé get, szak ké pe -
sí tést  iga zo ló hi te les om.,
vpr., amely tar tal maz za a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ és a fenn tar tói stra té -
gi ai cé lok meg va ló su lá sát
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cél zó fej lesz té si el kép ze lé -
se ket, b., adat vé del mi nyi -
lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton,
aján lott kül de mény for má já -
ban, 2 nyom ta tott, össze fû -
zött pél dány ban és 1 CD le -
me zen elekt ro ni kus 
for má ban kell be nyúj ta ni.
Pc.: He ves Me gyei 
Ön kor mány za ti Hi va tal 
He ves Me gye fõ jegy zõ je 
f.: te le fo non.  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. márc. 28.

Fel sõ nyá rád-Fel sõ ke le -
csény-Ják fal va-Dö vény,
Al só szu ha Köz sé gi 
Ön kor mány za tok  
3721 Fel sõ nyá rád,  
Al kot mány út 8.  
Tel./fax: (48) 347-001 

Nyá rá dy And rás 
Ál ta lá nos Is ko la  
3721 Fel sõ nyá rád,  
Pe tõ fi út 15.  
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok ve ze tõi irá nyí tá -
sa, kü lö nös te kin tet tel a
Kö zokt.tv.-ben, az MKM
ren de let ben, va la mint az
ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII.
tv.-ben és an nak vég re haj -
tá si ren de le té ben fog lal -
tak ra.

Fõ is ko la, fel sõ fo kú is ko -
lai v. és szak ké pe sí tés,
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év vgy., leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., köz ok ta tá si ve ze tõi 
v., va gyon nyi lat ko zat-té -
te li el já rás le foly ta tá sa,
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség.  
Elõny: 5 év 
(is ko la igaz ga tói) v., 
in teg rá ci ós ne ve lé si 
prog ram mû köd te té sé nek
is me re te. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 1.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat 
el bí rá lá sá ra a be nyúj tá si ha -
tár idõt kö ve tõ ren des kép vi -
se lõ-tes tü le ti ülé sen ke rül
sor a jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott vé le mé nye zé si el já -
rás le foly ta tá sát kö ve tõ en.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., b.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lés sel, kü lö nös fi -
gye lem mel az in téz mény el -
fo ga dott ne ve lé si prog ram -
já ban és az ÖMIP-ben fog -
lal tak ra, is ko lai vég zett sé get 
és szak vizs gát iga zo ló hi te -
les om., nyi lat ko zat a pá lyá -
zat nyílt vagy zárt ülé sen
tör té nõ tár gya lá sá ról, adat -
vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
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a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
883/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: is ko la -
igaz ga tó.  
A pá lyá zat ki író ja a pá lyá zat 
ered mény te len né nyil vá ní tá -
sá nak jo gát fenn tart ja.  
Pc.: Fel sõ nyá rád Köz sé gi
Ön kor mány zat  
f.: dr. Ko vács Esz ter 
kör jegy zõ

Gyar mat Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
9126 Gyar mat,  
Ma gyar u. 14.  
Tel./fax: (96) 480-001,
(96) 550-000 

Kos suth La jos 
Ál ta lá nos Is ko la  
9126 Gyar mat,  
Kos suth u. 46.  
Igaz ga tó 

Szak irá nyú fel sõ fo kú 
is ko lai v., leg alább 5 év
szgy., köz ok ta tá si ve ze tõ
szak irá nyú és pe da gó gus
szak vizs ga szak kép zett -
ség, bün tet len elõ élet,
ma gyar ál lam pol gár ság.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.  
Pbhi: 2011. máj. 2.  
Pe hi: 2011. júl. 15.  
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint, 
egyéb jut ta tás: jog sza bály és 
meg ál la po dás alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., b. 
(il let ve a ké re lem be nyúj tá -
sá nak iga zo lá sa), is ko lai,
szak mai vég zett sé get iga-
zo ló ok le vél vagy an nak hi -
te les má so la ta, szgy-t iga-
zo ló hi te les ok mány, vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.
Pc., f: Gyar mat Köz ség 
pol gár mes te re  
Tel.: 06 (30) 277-2468

Jász sá gi Több cé lú 
Tár su lás  
5100 Jász be rény,  
Sza bad ság tér 16.  
Tel.: (57) 500-605  
Fax: (57) 500-606 

Jász sá gi Óvo da, Ál ta lá nos 
Is ko la és Alap fo kú Mû vé -
szet ok ta tá si In téz mény
5122 Jász dó zsa,  
Szé che nyi u. 9. 
Tel.: (57) 436-279  
E-ma il: 
mun ka ugy.jki@net ha lo.
hu  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ) 

A Kö zokt.tv. 17. §
(1)–(2) be kez dé sé ben
fog lal tak nak meg fe le lõ
fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, vagy a
Kjt. vég re haj tá sá ról a
köz ok ta tá si in téz mé nyek -
ben szó ló Korm. ren de let
2. § (1) be kez dé se sze rin -
ti – a pe da gó gus szak -
vizs gá val egyen ér té kû –
ok le vél 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.  
Amennyi ben a nyer tes pá -
lyá zó a mun kál ta tó val nem
áll köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban, a nyer tes pá lyá -
zó val – a Kjt. ren del ke zé sei
sze rint – pe da gó gus mun ka -
kör el lá tá sá ra tör té nõ ha tá -
ro zat lan idõ re szó ló köz al -
kal ma zot ti  jog vi szony lé te -
sí té sé re ke rül sor.

10. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1079



1 2 3 4

Lf.: az in téz mény ala pí tó
ok ira tá ban fog lalt fel adat -
el lát ások jog sza bály ban
rög zí tet tek nek meg fe le lõ
biz to sí tá sa, a szak mai
mun ka fo lya ma tos fej lesz -
té se az in téz mény il le té -
kes sé gi te rü le tét al ko tó
jász sá gi te le pü lé sek köz -
igaz ga tá si te rü le tén. 
Mun kál ta tói jog kör
gya kor lá sa az in téz mény
ke re tén be lül. 
Az in téz mény ha té kony
gaz dál ko dá sá nak biz to sí -
tá sa. 
A nor ma tí va igény lés és
el szá mo lás helyt ál ló sá gá -
nak biz to sí tá sa. 
A fenn tar tó és a fel adat el -
lát ás ban részt ve võ ön kor -
mány za tok fo lya ma tos in -
for má lá sa az in téz ményt
érin tõ lé nye gi kér dé sek rõl. 
A ma ga sabb ve ze tõ he ti
kö te le zõ óra szá ma: 0. 
A pá lyá zott mun ka kör ben
el lá tan dó fel ada tok kö re
az in téz mény fenn tar tó já -
nak dön té se alap ján –
szer ve ze ti vál to zás 
fo lya mán – bõ vül het. 
A fenn tar tói dön té sek
meg ho za ta la a pá lyá za ti
el já rás ide je alatt vár ha tó,
amely dön té sek rõl a 
pá lyá zó fo lya ma to san 
tá jé ko zód hat a www.jasz-
sag.hu hon la pon el ér he tõ
ha tá ro za tok ból és ülés -
anya gok ból.

vagy szak vizs ga, vagy a
Kö zokt.tv. 128. § (8) be -
kez dé se sze rin ti – a pe da -
gó gus szak vizs gá val
egyen ér té kû – a mun ka -
kör el lá tá sá hoz szük sé ges 
v. és szak kép zett ség mel -
lett az egye te mi vagy 
fõ is ko lai szak irá nyú to -
vább kép zés ben szer zett –
jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott – szak kép zett ség,
to váb bá a mun ka kör el lá -
tá sá hoz szük sé ges vég -
zett ség hez és szak kép -
zett ség hez kap cso ló dó
szak te rü le ten szer zett 
tu do má nyos fo ko zat vagy 
dok to ri cse lek mény alap -
ján szer zett dok to ri cím
meg lé te a meg bí zás idõ -
pont já ban, pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
leg alább 5 év szgy., bün -
tet len elõ élet, anya nyel vi
szin tû ma gyar nyelv tu dás,
„B” ka te gó ri ás jo go sít -
vány, szá mí tó gé pes fel -
hasz ná lói szin tû is me re -
tek, a pá lyá za ti do ku men -
tá ció hi ány ta lan, ha tár -
idõ ben tör té nõ be nyúj-
tá sa.
A Kjt. 20/B. § (2) be kez -
dé sé ben fog lalt ren del ke -
zés sze rint ma ga sabb ve -
ze tõ be osz tás el lá tá sá ra
meg bí zást az kap hat, aki
a mun kál ta tó val köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban
áll, vagy a meg bí zás sal
egy ide jû leg köz al kal ma -
zot ti mun ka kör be ki ne -
vez he tõ.
Elõny: vgy., szer ve zé si
ta pasz ta lat, nor ma tí va
igény lés rend sze ré vel
kap cso la tos is me re tek, 
a pá lyá za ti fel té te lek ben
meg ha tá ro zot tak nál 
ma ga sabb in for ma ti kai

Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.  
A pá lyá zat ha tár idõ ben tör -
té nõ be nyúj tá sát az je len ti,
ha a pá lyá zat a be nyúj tá si
ha tár idõ alatt a be nyúj tá sá -
nak he lyé re aján lott kül de -
mény ként be ér ke zik.  
Pe hi: a pá lyá za tok – a két -
for du lós meg hall ga tást 
kö ve tõ en – a be nyúj tá si ha -
tár idõ le jár tát kö ve tõ 60 na -
pon be lül ke rül nek el bí rá lás -
ra, amely nek ered mé nyé rõl
a pá lyá zók írás ban kap nak
ér te sí tést.
A sze mé lyes meg hall ga tás ra 
meg hí van dó pá lyá zók – az
írás be li pá lyá zat elõ ze tes ér -
té ke lé sét kö ve tõ en – a pá -
lyá zat fel té te le i nek ala ki lag
és tar tal mi lag tel jes kö rû en
meg fe le lõ pá lyá za tot be -
nyúj tó pá lyá zók kö zül ke -
rül nek ki vá lasz tás ra.  
A meg hall ga tás a Jász sá gi
Több cé lú Tár su lás ré szé re
kö te le zett sé get nem ke let -
kez tet.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
vp. Korm. ren de let 14/C. §
(1) be kez dés c) pont já ban
fog lal tak nak meg fe le lõ en
ke rül meg ál la pí tás ra.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes, fény ké pes szak mai 
ön., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel (min. 7 ol dal,
max. 10 ol dal – gé pelt
A/4-es Ti mes New Ro man
be tû tí pus, 12-es be tû mé ret),
is ko lai vég zett sé get, szak -
kép zett sé get iga zo ló om., 
iga zo lás ar ról, hogy a 
pá lyá zó pe da gó gus szak -
vizs gá val vagy az zal egyen -
ér té kû ok le vél lel, szak vizs -
gá val vagy fent meg ha tá ro -
zott szak kép zett ség gel,
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is me re tek, ru gal mas ság,
kre a ti vi tás, ha tá ro zott fel -
lé pés, jó kom mu ni ká ci ós
kész ség, jász sá gi kö tõ dés, 
sa ját gép jár mû.

fo ko zat tal vagy cím mel fog
ren del kez ni a meg bí zás idõ -
pont já ban (iga zo lás mód ja:
pe da gó gus szak vizs ga vagy
az zal egyen ér té kû ok le vél,
szak vizs ga vagy fent meg -
ha tá ro zott szak kép zett ség,
fo ko zat vagy cím meg lé tét
iga zo ló do ku men tum má so -
la ta, vagy ere de ti iga zo lás a
kép zõ in té zet tõl a pá lyá zó
kép zés ben va ló rész vé te lé rõl 
és az ok le vél/szak vizs ga/
szak kép zett ség/fo ko zat/cím
meg szer zé sé nek vár ha tó
idõ pont já ról, mely nek a
meg bí zás idõ pont ját meg
kell elõz nie), b., a Kjt. 
20/A. § (5) be kez dés 
b) pont ja sze rin ti nyi lat ko -
za tot, mely sze rint nyi lat -
kozik ar ra vo nat ko zó an,
hogy a pá lyá zó tu do má sul
ve szi, hogy szer ve ze ti vál to -
zás foly tán – az in téz mény
fenn tar tó já nak dön té se alap -
ján – a pá lyá zott mun ka kör -
ben el lá tan dó fel adat bõ vül -
het, a mun ka vég zés he lye
vál toz hat, s a pá lyá zó pá lyá -
za tát ezen kö rül mé nyek is -
me re té ben nyújt ja be.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, pos tai úton,
tér ti ve vé nyes-aján lott pos tai 
kül de mény ként, „Jász sá gi
Köz ok ta tá si In téz mény –
Fõ igaz ga tói pá lyá zat” meg -
je lö lés sel kell be nyúj ta ni.  
A pá lyá za ti el já rás ered -
mény te len né nyil vá ní tá sá -
nak jo gát a Jász sá gi Több-
cé lú Tár su lás fenn tart ja.
Pc.: Jász sá gi Több cé lú 
Tár su lás Tit kár sá ga
f.: Haj dú Lász ló Sán dor,
a Tár su lás el nö ke
Tel.: (57) 550-130  
E-ma il: jasz ki ser@vnet.hu
www.jas zsag.hu
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Lak Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
3786 Lak,  
Kos suth út 18.  
Tel.: (48) 349-907

Lak Köz ség 
Köz ok ta tá si In téz mé nye  
3786 Lak, 
Ady út 1.  
Igaz ga tó   

Lf.: az in téz mény tör vé -
nyes és ta ka ré kos mû kö -
dé sé nek biz to sí tá sa, szak -
mai mun ka irá nyí tá sa
(óvo dai ne ve lés, ál ta lá nos
is ko lai ok ta tás, szak kép -
zés), az in téz mé nyi költ -
ség ve tés be tar tá sa, mun -
kál ta tói jo gok gya kor lá sa.

Fõ is ko lán, egye te men
szer zett ta ná ri szak kép -
zett ség, bün tet len elõ élet,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.  
Pe hi: 2011. júl. 31.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, vég -
zett sé get iga zo ló om., nyi -
lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
Pc.: Ga rai Ber ta lan 
pol gár mes ter  

Nagy ká ta Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2760 Nagy ká ta,  
Dó zsa Gy. u. 2.  
Tel.: (29) 641-125  
Fax: (29) 440-086 

Vá ci Mi hály 
Ál ta lá nos Is ko la  
2760 Nagy ká ta,  
Va dász út 1.  
Igaz ga tó   

Lf.: ve ze tõi fel ada tok.

Fõ is ko lai szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, pe da -
gó gus szak vizs ga, leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2021. júl. 31-ig, 
10 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30. nap.  
Pe hi: 2011. júl. 31.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, is ko lai vég zett sé get,
szak kép zett sé get iga zo ló
om., b., adat vé del mi nyi lat -
ko zat.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Tar na völ gyi né 
dr. Té nyi Ágnes jegyzõ 

Nagy rá bé Nagy köz ség
Ön kor mány za ta
4173 Nagy rá bé,  
Kos suth L. u. 5.
Tel./fax: (54) 477-020

Mó ricz Zsig mond 
Ál ta lá nos Is ko la és 
Egy sé ges Óvo da-Böl csõ de
4173 Nagy rá bé,  
Rét szent mik ló si u. 2/C
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)

Fõ is ko lai szin tû v., va -
gyon nyi lat ko zat-té te li 
el já rás le foly ta tá sa, a 
Kö zokt.tv. 18. §-ban
meg ha tá ro zott fel té te lek
fenn ál lá sa, leg alább 10 év 
pe da gó gus mun ka kör ben

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. ápr. 21.
Pe hi: 2011. jún. 21. 
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Lf.: az in téz mény ve ze tõ
irá nyí tá sa alá tar to zik 
Ál ta lá nos Is ko la Nagy rá bé 
és Bi har tor da, Egy sé ges
Óvo da – Böl csõ de Nagy -
rá bé, Óvo da Bi har tor da.

szer zett szgy., pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
jog vi szony, köz ok ta tá si
ve ze tõi ké pe sí tés vagy
az zal egyen ér té kû szak -
vizs ga, bün tet len elõ élet,
ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség.
Elõny: vgy., kész ség szin -
tû szá mí tás tech ni kai is -
me re tek, egye te mi v.
Elv árt kom pe ten ci ák: jó
szin tû ha tá ro zott, együtt -
mû kö dõ, pre cíz, pon tos,
jó prob lé ma meg ol dó,
konf lik tus ke ze lõ kész ség.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat Bi har dancs há za és 
Bi har tor da Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le té nek
egyet ér té sé vel Nagy rá bé
Nagy köz ség Ön kor mány za -
tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te 
bí rál ja el.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, szl.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b., is ko lai vég zett sé get
iga zo ló hi te les om., nyi lat -
ko zat va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett ség vál la lá sá -
ról, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.  
Meg hall ga tás so rán a fény -
má so lat ban el kül dött ok má -
nyok ere de ti ben va ló be mu -
ta tá sa szük sé ges.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.  A bo rí té kon fel
kell tün tet ni a pá lyá za ti
adat bá zis ban sze rep lõ azo -
no sí tó szá mot: 775-2/2011.,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: in téz mény ve ze tõ. 
Pc.: Nagy rá bé Nagy köz ség
Ön kor mány za ta  
f.: www.nagy ra be.hu 

Ökö ri tó fül pös 
Nagy köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te és 
Rá polt Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
4755 Ökö ri tó fül pös,  
Kos suth L. u. 108.  
Tel.: (44) 557-502

Né meth Li li 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
és Könyv tár  
Igaz ga tó 

 Lf.: az in téz mény 
ve ze té se, pe da gó gu si 
fel ada tok el lá tá sa.

A Kö zokt.tv. 18. §-ában
elõ írt ké pe sí té si kö ve tel -
mé nyek nek meg fe le lõ
szak irá nyú fel sõ fo kú is -
ko lai v., pe da gó gus szak -
vizs ga, ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség, leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 31-ig, 5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Köz löny ben va ló meg -
je le nést kö ve tõ 30 na pon 
be lül. 
Pe hi: a vé le mé nye zé sek le -
foly ta tá sát kö ve tõ el sõ kép -
vi se lõ-tes tü le ti ülés.
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Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
szl. nincs.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló hi te les
om., b., szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör-
té nõ tár gya lá sá ról, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban 
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Ökö ri tó fül pös 
Nagy köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
pol gár mes te re  
f.: Hop ka Il di kó kör jegy zõ

Rác ke ve Vá ros 
Ön kor mány za ta  
2300 Rác ke ve,  
Szent Ist ván tér 4. 
Tel.: (24) 523-333  
Fax: (24) 422-521 

Ár pád Fe je de lem 
Ál ta lá nos Is ko la  
2300 Rác ke ve,  
Köl csey u. 7.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az ok ta tá si in téz mény
ve ze té sé vel kap cso la tos
fel ada tok el lá tá sa.

Fõ is ko lai szin tû pe da gó -
gus v., ál ta lá nos is ko lai
pe da gó gus mun ka kör be -
töl té sé hez szük sé ges fel -
sõ fo kú is ko lai v., leg -
alább 5 év szgy., va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes -
ség, köz ok ta tás-ve ze tõi
szak kép zett ség.  
Elõny: leg alább 5 év
vgy., pe da gó gus szak -
vizs ga. 

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. jún. 30-ig 
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 11.  
Pe hi: 2011. jún. 17.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel, b.,
vég zett sé get iga zo ló om.,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
20081/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
Ár pád Fe je de lem Ál ta lá nos
Is ko la – igaz ga tó.  
Pc.: Rác ke ve Vá ros
Ön kor mány za ta  
f.: dr. Ke reszt uri Zi ta 
jegy zõi ka bi net ve ze tõ  
Tel.: (24) 523-331
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Ma gya rok Örök sé ge 
Ala pít vány 
Pe so vár Fe renc 
Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
2440 Száz ha lom bat ta,
Szent Ist ván tér 5. 
Tel.: (23) 358-973
Fax: (23) 550-000

Igaz ga tó A tör vény ben elõ írt 
szak irá nyú v., 5 év vgy.

ÁEI: 2011. aug. 15.  
Pbhi: meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ön.
A pá lyá za tot írás ban, pos tai
vagy elekt ro ni kus úton kell
be nyúj ta ni.
Pc.: Zsil le Dó ra 
igaz ga tó he lyet tes
E-ma il: zsil led@fre e ma il.hu

Ti sza fü red Vá ro si 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
5350 Ti sza fü red,  
Fõ u. 1.
Tel.: (59) 510-520  
Fax: (59) 351-701

Kos suth La jos 
Gim ná zi um, 
Szak kép zõ Is ko la, 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
és Kol lé gi um  
Igaz ga tó

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év szgy.  
Elõny: ok ta tá si in téz mé -
nyi vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
köz zé tett ha tár idõ sze rint,
vár ha tó an 2011. ápr. 15.
Pe hi: leg ké sõbb a pá lyá zat
vé le mé nye zé si ha tár ide jé nek 
le jár ta utá ni 30. na pot kö ve -
tõ el sõ tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., hi te les om., szak mai ön.,
szgy. iga zo lá sa, vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel, va -
gyon nyi lat ko zat-té te li el já -
rás le foly ta tá sá nak vál la lá sa, 
adat vé del mi nyi lat ko zat.
Pc.: Ti sza fü red Vá ros 
Pol gár mes te ri Hivatala

Ti sza nagy fa lu Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
4463 Ti sza nagy fa lu,  
Kos suth út 43. 
Tel.: (42) 371-214

Ti sza nagy fa lui Kör ze ti 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da 
4463 Ti sza nagy fa lu,  
Kos suth út 47.  
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a Kö zokt.tv. sze rin ti
az in téz mény irá nyí tá si,
el len õr zé si, mun kál ta tói
fel ada ta i nak el lá tá sa, ala -
pí tó ok irat sze rin ti fel ada -
tok el lá tá sa, kap cso lat tar -
tás a fenn tar tó val. 

Az adott ne ve lé si-ok ta tá si 
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fel sõ fo kú is ko -
lai v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 10 év pe da gó gus 
mun ka kör ben szer zett
szgy., ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség, si ke res 
pá lyá zó nak va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa, ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló,

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.
Pe hi: a 30 na pos vé le mé nye -
zé si ha tár idõ le jár tá tól szá -
mí tott 30. na pot kö ve tõ el sõ
ren des kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
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al kal ma zás, il let ve a 
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan 
idõ re szó ló al kal ma zás.
Elõny: köz ok ta tá si ve ze tõ 
szak irá nyú 
szak kép zett ség.

fej lesz té si el kép ze lés sel, is -
ko lai vég zett sé get és szak -
kép zett sé get iga zo ló om., b., 
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
A/4-es mé re tû össze fû zött
gé pelt ol dal for má já ban, zárt 
bo rí ték ban, pos tai úton,
„Igaz ga tó” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Ti sza nagy fa lu Köz ség
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
f.: Ke me csei Lász ló 
pol gár mes ter és 
Bod nár Lász ló 
jegy zõ  
Tel.: (42) 371-215  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. márc. 4.

Egyéb ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Bu da pest Fõ vá ros 
XV. Ke rü let Rá kos pa lo ta,
Pest új hely, Új pa lo ta 
Ön kor mány zat
1153 Bu da pest,  
Bocs kai u. 70–78.
tel./fax: (1) 271-0853

Hu bay Je nõ Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si In téz -
mény és Pe da gó gi ai 
Szak könyv tár  

Mû vé sze ti 
igaz ga tó he lyet tes

Lf.: fel vé te li elõ ké szí té se,
szer ve zé se, el len õr zé si fel -
ada tok el lá tá sa, éves mun -
ka terv ké szí té se és ha vi
bon tá sa, tan szék ve ze tõk
ko or di ná lá sa, óra lá to ga tá -
sok, ér te kez le tek, szak mai
össze jö ve te lek ko or di ná lá -
sa, to vább kép zé si terv 
ké szí té se, ko or di ná lá sa,
kon cer tek, nem zet kö zi
kap cso la tok szer ve zé se, 
pá lyá za tok elõ ké szí té se,
vizs gák szer ve zé se, 
pá lyá za tok elõ ké szí té se,
vizs gák szer ve zé se, 

Egye tem, köz ok ta tás-ve -
ze tõi v., an gol nyelv bõl
kö zép fo kú C tí pu sú ál ta -
lá nos nyelv vizs ga, tár sal -
gá si szin tû nyelv tu dás,
mû vé szet ok ta tás ban szer -
zett leg alább 5 év szgy.,
fel hasz ná lói szin tû 
MS Of fi ce is me ret.

ÁEI: 2011. aug. 15.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. ápr. 29.  
Pe hi: 2011. máj. 20.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint a ke rü le ti köz al kal -
ma zot tak jut ta tá si sza bály -
za ta alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vég zett sé get
iga zo ló om., b., mo ti vá ci ós
le vél, fel bé lye ge zett, meg -
cím zett vá lasz bo rí ték.  
Pc.: Kõ rö sy Ró bert igaz ga tó
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tan ügy-igaz ga tá si el len õr -
zés, tá bo roz ta tás ko or di ná -
lá sa, a sza bad idõ-szer ve zõ 
és a mû vé sze ti ko or di ná tor 
mun ká já nak irá nyí tá sa és
el len õr zé se, a pe da gó gu -
sok és di á kok tan órán 
kí vü li te vé keny sé gé nek
szer ve zé se.

Bár czay Gá bor 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da 
3847 Fel sõ dob sza,  
Pe tõ fi út 39.

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
3847 Fel sõ dob sza,  
Kos suth út 5.  
Tag in téz mény-ve ze tõ    

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
3844 Nagy ki nizs,  
Fõ út 60.  
Tag in téz mény-ve ze tõ

Lf.: a tag in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok el lá tá sa.

Fel sõ fo kú (fõ is ko lai)
óvo da pe da gó gu si v., leg -
alább 5 év óvo da pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett 
szgy., ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi 
v. vagy pe da gó gus szak -
vizs ga. 

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. jún. 30-ig 
szól.  
Pbhi: 2011. máj. 31.  
Pe hi: 2011. jún. 15.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
vp.: a pót lék alap 100%-a, tp.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., b., om.,
egyéb vég zett sé get iga zo ló
om., adat vé del mi nyi lat ko -
zat.
A pá lyá za tot 1 pél dány ban
(a mel lék le tek kel együtt),
zárt bo rí ték ban, sze mé lye -
sen vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
Pc.: Csol tó La jos igaz ga tó

Bo lyai Já nos Gim ná zi um
6000 Kecs ke mét,  
Iri nyi u. 49.  
Tel.: (76) 482-071  
Fax: (76) 507-523

Igaz ga tó he lyet tes  
(tel jes mun ka idõ)

Egye te mi szin tû ta ná ri v., 
leg alább 5 év szgy., 
bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 22.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 21-ig szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 6.  
Pe hi: 2011. máj. 31.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá za tot elekt ro ni kus
úton kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Dr. Fõ zõ né Ti már Éva
igaz ga tó  
E-ma il: 
fo zo ne8@gma il.com

Lány csók és Kis nyá rád
Köz ség Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te  
7759 Lány csók,  
Kos suth u. 3.
Tel.: (69) 564-017  
Fax: (69) 364-191

Lány csó ki Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont 
7759 Lány csók,  
Dó zsa u. 2.  
In téz mény ve ze tõ

Fel sõ fo kú szak irá nyú v.,
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy.  
Elõny: né met nyelv is me -
re te, leg alább 10 év pe da -
gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy., vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül.
Pe hi: a Korm. ren de let 
5. §-ának (13) be kez dé se
sze rint.
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Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint. 
Pc.: Lány csók és Kis nyá rád
köz sé gek kör jegy zõ je 
Tel.: (69) 564-018

NOKI ÁMK  
2235 Men de,  
For rás köz 1.  
Tel.: (29) 438-015

Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si
Ház, Kö zös sé gi- és Is ko lai 
Könyv tár  
In téz mény ve ze tõ 

Bün tet len elõ élet, ma gyar 
ál lam pol gár ság, fel sõ fo kú 
könyv tá ros és mû ve lõ -
dés-szer ve zõ szak irá nyú
fel sõ fo kú v., 5 év vgy. 

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: 2011. máj. 15.  
Pe hi: 2011. jún. 15.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
vp. 100%.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vég zett sé get
iga zo ló hi te les om., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
sze mé lye sen vagy pos tai
úton kell be nyúj ta ni.  
Pc.: De me ter né 
Ecse ri Ka ta lin igazgató

Ta tár szent györgy Köz ség
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2375 Ta tár szent györgy,
Rá kó czi u. 15.  
Tel.: (29) 319-201  
Fax: (29) 519-030

Ta tár szent györ gyi 
Ál ta lá nos és Alap fo kú
Mû vé sze ti Is ko la, Mû ve -
lõ dé si Ház és Kö zös sé gi
Könyv tár
2375 Ta tár szent györgy,
Kos suth L. u. 10.
Igaz ga tó  
(rész mun ka idõs, 4 óra)   

Lf.: az ÁMK te vé keny sé gi 
kö ré be tar to zó a pá lyá zó
leg ma ga sabb is ko lai vég -
zett sé gé nek meg fe le lõ pe -
da gó gi ai, il let ve köz mû ve -
lõ dé si szak mai mun ka kör
el lá tá sa. Töb bek kö zött a
ne ve lõ és ok ta tó, köz mû -
ve lõ dé si mun ka irá nyí tá sa
és el len õr zé se, a ren del ke -
zés re ál ló költ ség ve tés
alap ján a ne ve lé si ok ta tá si, 
köz mû ve lõ dé si in téz mény
mû kö dé sé hez szük sé ges
sze mé lyi és tár gyi fel té te -
lek biz to sí tá sa.

Fõ is ko la vagy egye te mi
v. a Kö zokt.tv. 18. § 
(1) be kez dés a) pont ja,
vagy a 150/1992. 
(XI. 20.) Korm. ren de let
6/A. § (1) be kez dés 
a) pont ja sze rint, bün tet -
len elõ élet, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben, 
vagy köz mû ve lõ dé si
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga, vagy köz mû ve lõ -
dé si in téz mény ve ze tõ 
tan fo lyam el vég zé sét iga -
zo ló ok irat, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa, nem áll fog lal ko -
zás gya kor lá sá tól el til tás
alatt.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi 
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.

EI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2012. júl. 31-ig
szól.  
Pró ba idõ: 4 hó nap.  
Ha tá ro zott ide jû, 1 éves
meg bí zá sos köz al kal ma zot ti 
jog vi szony.  
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Köz löny ben va ló meg -
je le nés nap já tól szá mí tott 
30 nap.  
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõt kö ve tõ 30 na pon be lül.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va -
la mint Korm. ren de let alap -
ján, szl.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., is ko -
lai vég zett sé get, szak kép -
zett sé get, tan fo lyam el vég -
zé sét iga zo ló om. (az ere de -
tit a meg hall ga tá son kell be -
mu tat ni), mun ka vi szo nyok,
szgy.  iga zo lá sa, b., amely
iga zol ja azt is, hogy nem áll
a fog lal ko zás gya kor lá sá tól
el til tás ha tá lya alatt, szak -
mai el kép ze lé sek, az ÁMK 
ve ze té sé re, fej lesz té sé re
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vo nat ko zó prog ram, nyi lat -
ko zat a pá lyá zat nyílt vagy
zárt ülé sen tör té nõ tár gya lá -
sá ról, adat vé del mi 
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot írás ban, pos tai
úton kell be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
1570/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
ÁMK igaz ga tó (ma ga sabb
ve ze tõi meg bí zás).  
Pc.: Ta tár szent györgy 
Köz ség Ön kor mány za ta  
f.: Pa la ko vics Mar git  
Tel.: (29) 319-295  
E-ma il: pen zugy@ta tar -
szent gyorgy.hu

Ti sza ka rád Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
3971 Ti sza ka rád,
En gels F. u. 13.
Tel./fax: (47) 382-006 

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont
3971 Ti sza ka rád,  
If jú ság u. 14.
Igaz ga tó

Lf.: ve ze ti és irá nyít ja az
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pon tot, e fel ada tán 
be lül az ala pí tó ok irat nak
meg fe le lõ en az in téz mény
egy sé ge it, Nap kö zi Ott ho -
nos Óvo da, Sán ta Er zsé bet 
Ál ta lá nos Is ko la, Mû ve lõ -
dé si Ház- és Könyv tár. Fe -
lel az in téz mény szak sze -
rû, ha té kony és tör vé nyes
mû kö dé sé ért, ta ka ré kos
gaz dál ko dá sá ért. Biz to sít -
ja az in téz mény mû kö dé -
sé hez szük sé ges sze mé lyi
és tár gyi fel té te le ket.

Fõ is ko lai szin tû v., leg -
alább 5 év szgy. a 
Kö zokt.tv. 18. §-a sze rint, 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2011. ápr. 30.  
Pe hi: 2011. máj. 31.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a mun kál ta tói jog kör
gya kor ló ja ál tal fel kért bi -
zott ság vé le mé nye zi. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el -
kép ze lés sel, kü lö nös fi gye -
lem mel az in téz mé nyi 
Mi nõ ség irá nyí tá si Prog ram -
ra, az in téz mény ben hasz -
nált Pe da gó gi ai Prog ram ra,
a mi nõ ség fej lesz tés fel ada -
ta i nak irá nyí tá sá ra, szer ve -
zé sé re, az ál lás hely be töl té -
sé hez szük sé ges ké pe sí té sek 
meg lé tét iga zo ló hi te les om., 
30 nap nál nem ré geb bi b.,
pe da gó gi ai szak vizs ga el -
vég zé sét iga zo ló hi te les
om., szak mai ön., az ér vény -
ben lé võ köz al kal ma zot ti ki -
ne ve zés hi te les má so la ta, 
nyi lat ko zat a pá lyá zat 
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nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 3 pél dány ban,
sze mé lye sen vagy pos tai
úton kell be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: Ál ta lá nos Mû ve -
lõ dé si Köz pont igaz ga tó.
Pc.: Ti sza ka rád Köz ség 
Ön kor mány za ta

Töl tés ta va Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te és
Gyõr ság Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
9086 Töl tés ta va,  
Pe tõ fi u. 123.  
Tel.: (96) 548-033

Fi áth Já nos Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont
9086 Töl tés ta va,  
Is ko la u. 40–42.  
In téz mény ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény ve ze té -
se, és az ah hoz kap cso ló dó 
fel ada tok: pe da gó gi ai fel -
ada tok, tan ügy-igaz ga tá si
fel ada tok, sze mély ze ti
mun ka el lá tá sa, gaz dál ko -
dá si fel ada tok.

Cse lek võ ké pes ség, bün -
tet len elõ élet, ma gyar ál -
lam pol gár ság, leg alább 
5 év szgy., fel sõ fo kú
szak irá nyú pe da gó gus v.,
pe da gó gus szak vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Köz löny ben va ló meg -
je le nés nap já tól szá mí tott 
30 nap. 
Pe hi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je -
le nés nap já tól szá mí tott 
90 nap. 
 Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, vég zett sé get, ké pe sí tést
iga zo ló om., b., nyi lat ko zat
a pá lyá zat nyílt vagy zárt
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról, 
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton,
„Igaz ga tói pá lyá zat” meg je -
lö lés sel kell be nyúj ta ni.  
A kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá -
zat ered mény te len né nyil vá -
ní tá sá nak jo gát fenn tart ja.
Pc., f.: Töl tés ta va Köz ség
Pol gár mes te ri Hi va tal  
Sán dor Ká roly polgármester 
Tel.: 06 (30) 238-5970 
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Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Óvo da pe da gó gus

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Te réz vá ro si 
Ön kor mány zat Óvo dá ja
Já ték vár  
1062 Bu da pest,  
Lend vay u. 24.  
Tel.: (1) 353-1605

Óvo da pe da gó gus Szak irá nyú fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. szept. 1.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön. 

Ka ma ra er dei Óvo da  
2040 Bu da örs,  
Be reg szá szi u. 2.
Tel.: (23) 430-631
E-ma il: ka ma ra er de i o vo -
da@gma il.com 

Óvo da pe da gó gus  
(ha tá ro zott idõ re) 

Óvo da pe da gó gus  
(ha tá ro zat lan idõ re) 

Fel sõ fo kú 
óvo da pe da gó gu si v.

ÁEI: 2011. aug. 15.  
Pbhi: 2011. jún. 15. 
Pe hi: 2011. júl. 15.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
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1 2 3 4

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., om.  
A pá lyá za tot pos tai vagy
elekt ro ni kus úton kell be -
nyúj ta ni.  
Az el bí rá lás 2 for du lós. 
El sõ kör a be adott do ku -
men tu mok alap ján. 
Má so dik kör sze mé lyes 
be szél ge tés alap ján.  
Pc.: Ka ma ra er dei Óvo da 

Kas tély kert Óvo da  
2767 Tá pió györ gye,  
Tán csics M. u. 5.
Tel./fax: (53) 383-099
E-ma il: óvo da.gyor -
gye@fre e ma il.hu

2 fõ óvo da pe da gó gus
(ha tá ro zat lan idõ re)

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., ma gyar ál -
lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pró ba idõ: 6 hó nap.  
Pbhi: 2011. máj. 31.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ki ne ve zé si
jog kör gya kor ló ja sze mé lyes 
el be szél ge tés re ki zá ró lag a
pá lyá za ti fel hí vás ban fog lal -
tak nak min den ben meg fe le -
lõ pá lyá zó kat hív ja be.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
szl. nincs, étkh.: ha vi 5 nap
in gyen biz to sí tott, úti költ -
ség: be já rás hoz úti költ sé get
nem biz to sí ta nak.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ön., szak mai ön., om., b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A meg hir de tett ál lá sok a
KSZK hon lap ján is meg te -
kint he tõ ek.  
Pc.: Tóth né Erõs Zi na i da
óvodavezetõ

Ta ní tó, ta nár

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Bi ha ri Já nos Ze ne is ko la,
Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
2740 Abony,  Kál vin u. 1.
Tel.: (53) 560-037
Fax: (53) 360-931

Gi tár ta nár  
(fõ ál lá sú, rész mun ka idõs,
óra adó) 

Ütõ ta nár  
(fõ ál lá sú, rész mun ka idõs,
óra adó)

Ze ne mû vé sze ti Fõ is ko lai
v.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: fo lya ma tos.  
Pe hi: fo lya ma tos.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
szl. nincs.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., szak mai ön.
A pá lyá za tot írás ban kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Ba kos né Ko csi Ju dit
igaz ga tó
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Gá dor Ál ta lá nos Is ko la
1222 Bu da pest,  
Gá dor u. 101–105.  
Tel.: (1) 226-6681  
Tel./fax: (1) 424-7613
E-ma il: ma rot -
hy@hawk.hu  
Hon lap: 
www.ga do ris ko la.hu 

Ma te ma ti ka– bi o ló gia 
sza kos ta nár  
(ha tá ro zat lan idõ re) 

Fõ is ko lai vagy egye te mi
v., fel hasz ná lói szin tû 
MS Of fi ce (iro dai al kal -
ma zá sok), bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség.
Elv árt kom pe ten ci ák:
sok ol da lú ság, ön ál ló ság,
gyer mek köz pon tú ság.

ÁEI: 2011. aug. 25.  
A ki ne ve zés 2011/2012. tan -
év re szól.  
Pbhi: 2011. máj. 31.  
Pe hi: 2011. jún. 24. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott 
szak mai ön.
A vég zett sé get iga zo ló om-t
és b-t az in ter jún kell be mu -
tat ni.  
A pá lyá za tot elekt ro ni kus
úton kell be nyúj ta ni.

Kol ping Ka to li kus 
Szak is ko la  
2500 Esz ter gom,  
Pe tõ fi S. u. 22.  
Tel./fax: (33) 520-165

Fa ipa ri el mé le ti ta nár

Fes tõ szak ok ta tó

Fel sõ fo kú szak irá nyú v.

Kö zép fo kú szak irá nyú v. 

ÁEI: 2011. aug. 22.  
Pbhi: 2011. máj. 31.  
Pe hi: 2011. jún. 14.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá za tot pos tai vagy
elekt ro ni kus úton kell be -
nyúj ta ni.  
Pc.: Kol ping Ka to li kus
Szakiskola  
E-mail: kolping@invitel.hu 

Te le ki Lász ló Gim ná zi um
és In for ma ti kai 
Szak kö zép is ko la  
2230 Gyöm rõ,  
Szent Ist ván u. 69–71.
Tel./fax: (29) 330-015,  
(29) 330-055

Test ne ve lõ sza kos ta nár 

In for ma ti ka sza kos ta nár

Ma te ma ti ka sza kos ta nár 

Egye te mi v., 5 év szgy.,
H1–H4 ka te gó ria. 

ÁEI: 2011. aug. 22.  
Az el sõ év ben ha tá ro zott
ide jû mun ka vi szony,
egy év múl va ha tá ro zat lan
ide jû vé vál hat.  
Pbhi: 2011. jún. 30.  
Ju tat ás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b. csak pá lya kez dõk és nem
pe da gó gus mun ka kör bõl ér -
ke zõk nek szük sé ges.  
A pá lyá za tot írásban, postai
úton kell benyújtani.  
Pc.: Kovács Gyula igazgató

Gróf Batt hy ány La jos 
Ala pít vá nyi Gim ná zi um,
Szak kö zép is ko la és 
Szak is ko la  
3000 Hat van, 
Ta nács út 9.  
Tel.: (37) 540-186  
Fax: (37) 540-187  
E-ma il: in fo@gblsz.hu  

Szá mí tás tech ni ka vagy 
in for ma ti ka sza kos ta nár

Köz gaz dász ta nár 
tu riz mus-ven dég lá tás vagy 
ke res ke de lem-mar ke ting
szak irány 

Egye te mi v.  
Elõny: a két szak 
kom bi ná ci ó ja. 

ÁEI: 2011. szept. 1.
Jelentkezés: írásban.  
Pc.: Deme Edina igazgató 
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Her nád Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Her nád-Pusz ta vacs 
Kö zös Fenn tar tá sú 
Ál ta lá nos Is ko la  
2376 Her nád,  
Fõ u. 150.  
Tel./fax: (29) 374-117 

Her nád-Pusz ta vacs 
Kö zös Fenn tar tá sú 
Ál ta lá nos Is ko la 
Pusz ta va csi 
Tag in téz mé nye  
2378 Pusz ta vacs,  
Bé ke tér 18.   

1 fõ an gol–test ne ve lés–
fi zi ka-bi o ló gia sza kos 
ta nár
2 fõ ta ní tó    

Her nád-Pusz ta vacs 
Kö zös Fenn tar tá sú 
Ál ta lá nos Is ko la 
(gesz to rin téz mény) 
 2376 Her nád,  
Fõ u. 150.   

2 fõ ta ní tó 

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. aug. 15.  
Pbhi: 2011. máj. 31.  
Pehi: 2011. jún. 30.  
Pc.: Szabadosné 
Malata Ibolya igazgató  

Eg res sy Bé ni 
Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
6120 Kis kun maj sa,  
Hõ sök te re 5.  
Tel.: (77) 481-402 

He ge dû ta nár  
(rész mun ka idõ, 
he ti 11 óra)

Leg alább fõ is ko lai 
he ge dû ta ná ri v., 
utol só éves fõ is ko lás. 

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. jún. 30. 
Pe hi: 2011. júl. 29. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vég zett sé get
iga zo ló om., b.  
A pá lyá za tot pos tai úton 
kell benyújtani.  
Pc., f.: Bozóki János
igazgató  

Ma gyar bán he gyes –
Nagy ka ma rás Ál ta lá nos
Is ko la és Óvo da  
5667 Ma gyar bán he gyes,
Kos suth u. 58. 

Ma te ma ti ka-ké mia vagy
ma te ma ti ka-bár mely 
sza kos ta nár  
(ha tá ro zat lan idõ re) 

Szak irá nyú fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. aug. 16.  
Pe hi: a köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, tp.,
étkh., mun ka ru ha.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., om., b., adat vé -
del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban kell be nyúj -
ta ni.  
Pc.: Kalmár Mihály
igazgató  
f.: tel.: (68) 480-004,  
06 (30) 285-4594 
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Vá czi Gyu la 
Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
3100 Sal gó tar ján,  
Jó zsef At ti la út 2/A 
Tel.: (32) 511-455  
Fax: (32) 511-456  
E-ma il: igaz ga to_va -
czi@star jan.hu 

Fu vo la sza kos ta nár
(1 egész vagy 2 fél ál lás)
(ha tá ro zott idõ re, 2 év re
GYES-en lé võ kol lé ga he -
lyet te sí té sé re)    

Kla ri nét sza kos ta nár 
(ha tá ro zat lan idõ re, rész -
mun ka idõ, he ti 11 óra)

Fu vo la ta ná ri v.        

Kla ri nét ta ná ri v.  

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. jún. 1.  
Pe hi: 2011. jún. 15.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., ön.  
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
írás ban kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Tóth Tibor igazgató  
f.: Tajti Veronika
igazgatóhelyettes 

Szent Ist ván 
Ál ta lá nos Is ko la 
Sár ke reszt úri Tag is ko lá ja
8125 Sár ke reszt úr,  
Kos suth u. 64.  
Tel.: (25) 509-220 

Ének– bár mely sza kos 
ta nár

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. aug. 25.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
if., szl.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b.  
Pc.: Be ne dek Jenõ 
tagiskola vezetõ

Ma gya rok Örök sé ge 
Ala pít vány 
Pe so vár Fe renc 
Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
2440 Száz ha lom bat ta,
Szent Ist ván tér 5.  
Tel.: (23) 358-973  
Fax: (23) 550-000

2 fõ nõi nép tánc ta nár    

2 fõ fér fi nép tánc ta nár 

A Ma gyar Tánc mû vé sze ti 
Fõ is ko lán szer zett nép -
tánc pe da gó gus v., vagy
nép tánc pe da gó gus sza -
kon ta nul má nyo kat foly -
ta tó vég zõs hall ga tók,
szgy. 

ÁEI: 2011. aug. 15.  
Pbhi: meg je le nés tõl szá mí -
tott 30 nap.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint (de
a mun ka kör nem köz al kal -
ma zot ti).  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ön.  
A pá lyá za tot írás ban, pos tai
vagy elekt ro ni kus úton kell
benyújtani.  
Pc.: Zsille Dóra
igazgatóhelyettes  
E-mail: zsilled@freemail.hu

Pályázati felhívás kul tu rá lis in téz mé ny ve ze tõi ál lá shelyének betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel – így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel – kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let tar tal maz za.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je

Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
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Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je

ill: il let mény

p: pót lék

vp: ve ze tõi pót lék

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

szl: szol gá la ti la kás

v: vég zett ség

szgy: szak mai gya kor lat

vgy: ve ze tõi gya kor lat

b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)

om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)

ön: ön élet rajz

vpr: ve ze tõi prog ram

adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez

Pc: pá lyá zat cím zé se

f: fel vi lá go sí tás

vp: ve ze tõi pót lék

KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Nagy rá bé Nagy köz ség
Ön kor mány za ta  
4173 Nagy rá bé,  
Kos suth L. u. 5.  
Tel./fax: (54) 477-020

Kos suth La jos Mû ve lõ dé si 
Ház és Könyv tár  
4173 Nagy rá bé,  
Rét szent mik ló si u. 2/C
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény szak mai 
irá nyí tá sa.

Fel sõ fo kú ké pe sí tés, a
Kjt. vég re haj tá sá ról a 
mû vé sze ti, a köz mû ve lõ -
dé si és a köz gyûj te mé nyi
te rü le ten fog lal koz ta tot -
tak jog vi szo nyá val össze -
füg gõ egyes kér dé sek rõl
szó ló 150/1992. (XI. 20.)
Korm. ren de let 6/A. § 
(1) be kez dé se sze rint, a
6/A. § (1) bek. b) pont ja
vo nat ko zá sá ban ele gen dõ 
iga zol ni, hogy a ké pe sí tés 
meg szer zé se fo lya mat ban 
van, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa, bün tet len elõ élet,
ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség.
Elõny: vgy., kész ség szin -
tû szá mí tás tech ni kai 
is me re tek. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. ápr. 21.  
Pe hi: 2011. jún. 21.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat Bi har dancs há za és 
Bi har tor da Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le té nek
egyet ér té sé vel Nagy rá bé
Nagy köz ség Ön kor mány za -
tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te 
bí rál ja el.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, szl.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b., is ko lai vég zett sé get
iga zo ló hi te les om., nyi lat -
ko zat va gyon nyi lat ko zat-
té te li kö te le zett ség

1096 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 10. szám



1 2 3 4

vál la lá sá ról, nyi lat ko zat a
pá lyá zat nyílt vagy zárt ülé -
sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
Meg hall ga tás so rán a fény -
má so lat ban el kül dött ok má -
nyok ere de ti ben va ló be mu -
ta tá sa szük sé ges.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
775-3/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
köz mû ve lõ dé si in téz mény
ve ze tõ.  
Pc.: Nagy rá bé Nagy köz ség
Ön kor mány za ta  
f.: www.nagy ra be.hu

Köz le mény bé lyeg zõ ér vény te le ní tés érõl

A Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont Nap kö zi ott hon Köl cse fel ira tú kör bé lyeg zõ je 2011. már ci us 24.
nap tól ér vény te len.

Om bo di Ká roly s. k.,
igaz ga tó

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

A Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap
köz le mé nyei

I.

 Mé dia ta nács jog elõd je ként az or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi
I. tör vény  84. §-ának (2) be kez dé se alap ján 2010. már ci us 5-én pá lyá za ti fel hí vást bo csá tott ki rá di ós – sport mû sort is
tar tal maz ha tó – hír mû sor, il let ve köz ér de kû szol gál ta tó ma ga zin mû sor ké szí té sé nek 2010. évi tá mo ga tá sá ra.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa 2011. már ci us 30-ai dön té sé vel a pá lyá za ti el já rást le zár ta.

A ked vez mé nye zet té nyil vá ní tott pá lyá za tok ról rész le tes in for má ció a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ
Alap hon lap ján (http://www.mtva.hu) ta lál ha tó.
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II.

A Mé dia ta nács jog elõd je ként az or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi
I. tör vény 84. §-ának (2) be kez dé se alap ján 2010. már ci us 5-én pá lyá za ti fel hí vást bo csá tott ki te le ví zi ós hír mû sor és ma -
ga zin mû sor ké szí té sé nek 2010. évi tá mo ga tá sá ra.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa 2011. már ci us 30-ai dön té sé vel a pá lyá za ti el já rást le zár ta.

A ked vez mé nye zet té nyil vá ní tott pá lyá za tok ról rész le tes in for má ció a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ
Alap hon lap ján (http://www.mtva.hu) ta lál ha tó.

Dr. Né der Sa rol ta s. k.,
pá lyáz ta tá si re fe ra tú ra

Pá lyá za ti fel hí vás felsõok ta tá si in téz mé ny oktatói álláshelyeinek betöltésére

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény, an nak vég re haj tá sá ról és a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes kér dé se i rõl szó ló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let tar tal maz za.

A Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem
pá lyá za tot hir det a
Böl csé szet tu do má nyi Ka r
Ta nár kép zé si tan szék
tan szék ve ze tõi meg bí zása el nye ré sé re

A ki ne ve zen dõ tan szék ve ze tõ egye te mi do cens fel ada ta lesz a tan szék ok ta tói, tu do má nyos és di ák kö ri te vé keny sé gé -
nek szer ve zé se, irá nyí tá sa, a tan szék kép vi se le te az egye tem, a kar ve ze tõi elõtt kü lön bö zõ egye te mi és ka ri fó ru mo kon,
és szük ség ese tén a gya kor ló is ko lák ve ze tõi, szak ve ze tõi elõtt; to váb bá rész vé tel a ha zai és nem zet kö zi szak mai köz élet -
ben és szak mai mû he lyek ben. A ki ne ve zen dõ tan szék ve ze tõ nek gon dos kod nia kell a ta nár kép zés tan tár gya i nak szín vo -
na las mû ve lé sé rõl, a tan tár gyi prog ra mok fo lya ma tos kor sze rû sí té sé rõl, az akk re di tá ci ós és mi nõ ség biz to sí tá si el vá rá sok 
teljesítésérõl.

Az ok ta tás te rü le tén: Ne ve lés el mé le ti és nyelv pe da gó gi ai elõ adá sok és sze mi ná ri u mok tar tá sa, szak dol go za tok té ma -
ve ze té se és bí rá la ta, prog ram- és tan terv fej lesz tés, tan szé ki ku ta tá sok össze fo gá sa, irá nyí tá sa. Fel ada ta tu do má nyos ku -
ta tá si ered mé nye i nek rend sze res pub li ká lá sa.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– szak irá nyú egye te mi vég zett ség
– PhD fo ko zat, ha bi li tá ció
– több mint 10 egye te mi ta nár kép zé si ta pasz ta lat
– leg alább 5 év ta pasz ta lat ta ní tá si mód szer tan ok ta tá sá ban
– fel sõ fo kú nyelv vizs ga leg alább egy ide gen nyelv bõl
– az egye tem mel lé te sí tett tel jes mun ka ide jû (fõ ál lá sú) mun ka jog vi szony
– az Egye tem Kül de tés nyi lat ko za tá ban meg fo gal ma zott szel le mi ség el fo ga dá sa.
A pá lyá zat hoz mel lé ke len dõ do ku men tu mok:
– szak mai ön élet rajz,
– ok ta tói, tu do má nyos, szak mai mun ká já nak és ered mé nye i nek be mu ta tá sa,
– a fel adat kör el lá tá sá nak szak mai kon cep ci ó ja,
– egye te mi dip lo ma, tu do má nyos mi nõ sí tõ ok le vél,
– nyelv tu dást iga zo ló do ku men tum má so la ta.
Bé re zés a jog sza bály és az egye te mi sza bály za tok sze rint.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a  Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem Rek to ri Hi va ta la, 1091 Bu da pest, Kál vin tér 9.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15 nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sa a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül tör té nik.

Prof. Dr. Bal la Pé ter s. k.
 mb. rek tor

1098 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 10. szám



A Ti szán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let El nök sé ge, mint a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye tem fenn tar tó ja
és a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tv. 96. § (6) be kez dés alap ján

nyil vá nos pá lyá za tot hir det
a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye tem
rek to ri meg bí za tá sá nak el lá tá sá ra

A meg bí za tás 2011. au gusz tus 1-jé tõl 2014. jú li us 31-ig ter je dõ 3 (há rom) éves ha tá ro zott idõ tar tam ra szól.
A meg bí zás fel té te lei, a pá lyá zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie azok nak a kö ve tel mé nyek nek, és al kal mas nak kell len nie azok nak a fel ada tok nak az

el lá tá sá ra, ame lye ket a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény, a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye -
tem Ala pí tó Ok ira ta, a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye tem Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta, va la mint a
Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye tem Ok ta tói Kö ve tel mény rend sze re a rek tor szá má ra meg ha tá roz nak.

A pá lyá zó nak ve ze té si, szer ve zé si és gaz dál ko dá si is me re tek kel, és ugyan ezen a te rü le te ken ta pasz ta lat tal és gya kor -
lat tal kell ren del kez nie.

A rek tor fel ada ta a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye tem ve ze té se és kép vi se le te oly mó don, hogy meg va ló -
sul jon a re for má tus ha gyo má nyok nak meg fe le lõ, dif fe ren ci ált, több szin tû, szé les bá zi sú, ma gas szín vo na lú ok ta tás.

A pá lyá zó nak an gol és/vagy né met nyelv bõl tár gya ló ké pes nyelv tu dás sal kell ren del kez nie.

A pá lyá zat nak az aláb bi a kat kell mi ni má li san tar tal maz nia:
– a pá lyá zó ok ta tói, tu do má nyos, szak mai mun ká ja és ered mé nyei, va la mint ve ze tõi, szer ve zé si te vé keny sé gei és is -

me re tei be mu ta tá sa;
– a pá lyá zó prog ram ja a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye tem mû kö dé sé re, a kép zé si és ku ta tá si te vé keny -

ség re vo nat ko zó an;
– a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye tem ve ze té sé vel kap cso la tos ter vei és azok meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó

el kép ze lé sei.

A pá lyá zat hoz az aláb bi do ku men tu mo kat kell mel lé kel ni:
– szak mai ön élet rajz;
– egye te mi dip lo ma, tu do má nyos mi nõ sí tõ ok le vél;
– a fon to sabb pub li ká ci ók és tu do má nyos mun kák jegy zé ke;
– er köl csi bi zo nyít vány;
– a pá lyá zó hoz zá já ru ló nyi lat ko za ta ah hoz, hogy pá lyá za tát a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye tem Szer ve -

ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban meg je lölt sze mé lyek és tes tü le tek meg is mer he tik.
A pá lyá za tot mel lék le te i vel együtt 3 pél dány ban kell be nyúj ta ni, de a mel lé kelt ok ira tok ese té ben ele gen dõ egy hi te les 

és a két egy sze rû má so lat csa to lá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: 
Ti szán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta la 
4026 Deb re cen, Kál vin tér 17.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben tör té nõ meg je le né sé tõl szá mí tott

15 (ti zen öt) nap.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni:
„Pá lyá zat a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye tem rek to ri meg bí za tá sá ra”
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben tör té nõ meg je le né sé tõl szá mí tott

leg fel jebb 60 (hat van) nap.
A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa és a be nyúj tott pá lyá zat el bí rá lá sa a fel sõ ok ta tá si tör vény, a Deb re ce ni Re for má tus Hit -

tu do má nyi Egye tem Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta, va la mint a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye tem Ok -
ta tói Kö ve tel mény rend sze re sza bá lya i nak al kal ma zá sá val tör té nik.

A be nyúj tott pá lyá za to kat a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye tem Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban
meg je lölt sze mé lyek és tes tü le tek jo go sul tak meg is mer ni.

A Ti szán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let El nök sé ge

Dr. Bölcs kei Gusz táv s. k.,
püs pök

Dr. Im re Sán dor s. k.,
fõ gond nok
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Pá lyá za ti fel hí vás
ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi álláshelyének betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
vgy: ve ze tõi gya kor lat
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
vp: ve ze tõi pót lék
vpr: ve ze tõi prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

 Óvo da ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Ba la ton al má di Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
8220 Ba la ton al má di, 
Szé che nyi stny. 1.
Tel.: (88) 542-419
Fax: (88) 542-493

Nap kö zi ott ho nos Óvo dák 
8220 Ba la ton al má di, 
Baj csy-Zs. u. 1. 
Óvo da ve ze tõ, 
óvo da pe da gó gus 
mun ka kör ben 
(tel jes mun ka idõ) 

Az adott ne ve lé si-ok ta tá si 
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fel sõ fo kú is ko -
lai v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga,
má sod szor és to váb bi

ÁEI: 2011. aug. 15.
A  meg bí zás 2016. aug.
15-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül. 
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Lf.: az in téz mény ve ze té -
sé hez, irá nyí tá sá hoz kap -
cso ló dó te vé keny sé gek
el lá tá sa so rán gya ko rol ja 
a jog sza bá lyok ban és az
in téz mény Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá ban
szá má ra biz to sí tott jog kö -
rö ket.

al ka lom mal tör té nõ meg -
bí zás ese tén a pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi 
szak kép zett ség, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.
Ma ga sabb ve ze tõ be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást
az kap hat, aki a mun kál -
ta tó val köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban áll, vagy a 
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne vez he tõ. A ma -
ga sabb ve ze tõi meg bí zás
fel té te le, hogy a köz al kal -
ma zott – a ki ne ve zés sze -
rin ti mun ka kö re mel lett –
lát ja el a ma ga sabb ve ze -
tõi be osz tás ból ere dõ fel -
ada ta it. 
Elõny: vgy. 

Pe hi: a pá lyá za ti ha tár idõ le -
jár tát kö ve tõ 60 na pon be lül.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zót 
a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát
kö ve tõ hu szon egy na pon 
be lül a Hu mán Bi zott ság
sze mé lye sen hall gat ja meg.
A meg hall ga tás ról jegy zõ -
könyv ké szül. A bi zott ság a
pá lyá za ti fel té te lek nek meg -
fe le lõ pá lyá za to kat a bi zott -
sá gi vé le ménnyel együtt ter -
jesz ti a pá lyá zat el bí rá lá sá ra
jo go sult kép vi se lõ-tes tü let
elé. 
A ki ne ve zé si jog kör gya kor -
ló ja a bi zott ság írás ba fog -
lalt vé le mé nyét mér le gel ve
dönt a ve ze tõi meg bí zás lé -
te sí té sé rõl (köz al kal ma zot ti
jog vi szony lé te sí té sé rõl) a
pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát
kö ve tõ hat van na pon be lül,
il le tõ leg az el sõ, mun ka terv
sze rin lat ko zat.ti ren des ülé -
sen.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, vég -
zett sé get iga zo ló ere de ti ok -
má nyok, vagy azok hi te les
má so la ta, b., va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett ség
tel je sí té sé re vo nat ko zó 
szán dék nyi lat ko zat, a pá lyá -
zó nyi lat ko za ta ar ra vo nat -
ko zó an, hogy ve le szem ben
az 1992. évi XXXIII. tv. 
41. § (2) be kez dé se sze rin ti
össze fér he tet len ség nem áll
fenn, adat vé del mi nyi lat ko -
zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
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Pc.: Ke szey Já nos 
pol gár mes ter 
f.: Rás ky Mi hály né ok ta tá si
re fe rens 
Tel.: (88) 542-459

Bocs ka i kert Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
4241 Bocs ka i kert, 
Po rosz lay u. 20. 
Tel.: (52) 583-450 
Fax: (52) 583-451

Nap su gár Óvo da 
4241 Bocs ka i kert, 
Deb re ce ni út 85. 
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: a Kö zokt.tv. 54. § 
és 55. § (2) be kez dé sé ben
fog lal tak. 
Az in téz mény fe le lõs ve -
ze té se, irá nyí tá sa, a jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti szak sze rû
mû kö dés, ma gas szín vo -
na lú szak mai mun ka biz -
to sí tá sa, szer ve zé se, el len -
õr zé se, kap cso lat tar tás a
fenn tar tó val. 

Fõ is ko la, óvo da pe da gó -
gu si, kon duk tor-óvo da pe -
da gó gu si fel sõ fo kú is ko -
lai v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga,
má sod szor és to váb bi al -
ka lom mal tör té nõ meg bí -
zás ese tén in téz mény ve -
ze tõi szak kép zett ség, 
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. máj. 10. 
Pe hi: 2011. júl. 10. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mé -
nyen be lü li vé le mé nye zést
kö ve tõ en, há rom ta gú bi zott -
ság ja vas la ta alap ján az ön -
kor mány zat kép vi se lõ-tes tü -
le te dönt. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., fel sõ -
fo kú szak kép zett sé get iga -
zo ló hi te les om., leg alább 
5 év szgy-t iga zo ló mun kál -
ta tói iga zo lás, vpr., b., nyi -
lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
943-2/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
óvo da ve ze tõ. 
Pc.: Bocs ka i kert Köz sé gi
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
f.: Szõl lõs Sán dor 
pol gár mes ter 
Tel.: (52) 583-453

Bor sod bó ta Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
3658 Bor sod bó ta,
Szé che nyi út 42. 
Tel.: (48) 538-002

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da 
3658 Bor sod bó ta, 
Rá kó czi út 76. 
Óvo da ve ze tõ, 
óvo da pe da gó gus 
mun ka kör ben

Fõ is ko la, fel sõ fo kú óvo -
da pe da gó gu si v., pe da gó -
gus szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi 
szak kép zett ség, leg alább
5 év szgy., ma gyar ál lam -
pol gár ság, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2019. júl. 31-ig, 
8 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. máj. 31.
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Up pony Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
3622 Up pony, 
Kos suth u. 83.

Pe hi: a pá lyá zat vé le mé nye -
zé si ha tár ide jé nek le jár tát
kö ve tõ el sõ tes tü le ti ülés,
leg ké sõbb 2011. júl. 25. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va -
la mint az in téz mény Köz al -
kal ma zot ti Sza bály za tá ban
fog lal tak alap ján, szl. nincs. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., fel sõ fo kú is ko lai vég zett -
sé get, szak kép zett sé get iga -
zo ló hi te les om., szak mai
ön., vpr., fej lesz té si prog -
ram, adat vé del mi nyi lat ko -
zat.
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
aján lott pos tai kül de mény -
ként kell be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
534/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: óvo da -
ve ze tõ. 
Pc.: Bor sod bó ta Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
f.: Bor sod bó ta Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
pol gár mes te re 
Tel.: (48) 538-005 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 25.

Ka pu vár Vá ro si 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le té nek
Egész ség ügyi és Ok ta tá si
Bi zott sá ga 
9330 Ka pu vár, 
Fõ tér 1. 
Tel.: (96) 596-003

Ki rály-tó Óvo da és 
Böl csõ de
9330 Ka pu vár, 
Arany J. u. 10/A
Óvo da ve ze tõ 

Lf.: az in téz mény ve ze té -
sé vel kap cso la tos fel ada -
tok el lá tá sa.

A Kjt., va la mint a Korm.
ren de let sze rint a ma ga -
sabb ve ze tõi be osz tás el -
lá tá sá val olyan köz al kal -
ma zott bíz ha tó meg, aki
ren del ke zik a Kö zokt. tv.
18. §-ában sze rep lõ, óvo -
da ve ze tõ re vo nat ko zó fel -
té te lek kel, bün tet len elõ -
éle tû. Leg alább 5 év szgy. 
a Kö zokt.tv. 18. §-a sze -
rin ti fel té te lek alap ján. 

ÁEI: 2011. júl. 1. 
A meg bí zás 2016. 
jún. 30-ig szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30. nap éj fél. 
Pe hi: jog sza bály sze rint, 
de leg ké sõbb 2011. jún. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tot
el bí rá ló szerv Ka pu vár Vá -
ro si Ön kor mány zat kép vi se -
lõ-tes tü le te. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b., is ko lai vég -
zett sé get, ké pe sí té si fel té te -
le ket ta nú sí tó om., vpr., fej -
lesz té si el kép ze lés, nyi lat ko -
zat a pá lyá zat nyílt vagy zárt 
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról, 
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban
pa pír ala pon és 1 pél dány ban 
CD le me zen, Word for má -
tum ban, pos tai úton kell be -
nyúj ta ni. 
Pc.: Ka pu vár Vá ros jegy zõ je 
f.: Há mo ri György 
pol gár mes ter 
Tel.: (96) 596-001 
E-ma il: 
pol gar mes ter@ka pu var.hu

Ko má rom Vá ros 
Ön kor mány za ta 
2900 Ko má rom, 
Sza bad ság tér 1. 

Nap su gár Óvo da 
2903 Ko má rom, 
Kop pány ve zér út 81. 
Óvo da ve ze tõ

Szak irá nyú fel sõ fo kú 
is ko lai v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs -
ga, 5 év szgy. 

ÁEI: 2011. dec. 29. 
A meg bí zás 2017. 
aug. 15-ig szól.
Pbhi: 2011. máj. 27.
Pe hi: 2011. jún. 29. 
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el -
kép ze lés sel, szak mai ön., 
b., om., adat vé del mi nyi lat -
ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni. 
Pc.: Dr. Mol nár At ti la 
pol gár mes ter 
f.: Sza bó Éva 
Tel.: (34) 541-301

Már kó Köz ség 
Ön kor mány za ta 
8441 Már kó, 
Pa dá nyi Bi ró Már ton tér 5.
Tel.: (88) 504-014 
Fax: (88) 504-015 

Né met Nem ze ti sé gi 
Óvo da 
Óvo da ve ze tõ 

Lf.: óvo da ve ze tõi 
fel ada tok el lá tá sa.

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, óvo da pe da -
gó gu si v., né met nem ze ti -
sé gi dip lo ma vagy a to -
vább ta nu lás vál la lá sa, né -
met nyelv tu dás, 5 év óvo -
da pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy.

ÁEI: 2011. aug. 16. 
Pbhi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül. 
Pe hi: 2011. jún. 31.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., is ko lai vég zett sé get iga -
zo ló om., rész le tes szak mai
ön. 
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban 
kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Hart mann An tal 
pol gár mes ter 
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Nyár egy há za Köz ség 
Ön kor mány za ta 
2723 Nyár egy há za, 
Nyá ry Pál út 37. 
Tel.: (29) 690-180 
Fax: (29) 690-181

Nap su gár Óvo da 
2723 Nyár egy há za, 
Ady End re út 1/A 
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az óvo dai in téz mény
szak mai irá nyí tá sa, ve ze -
té se. Az ala pí tó ok irat ban
meg ha tá ro zott fel ada tok
el lá tá sa, mun kál ta tói jo -
gok gya kor lá sa.

Fõ is ko lai szin tû v., óvo -
da pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év gya kor ló
pe da gó gus ként szer zett
szgy., a Kö zokt.tv. 18. §
(1) be kez dés b) pont ja
sze rin ti eset ben pe da gó -
gus szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi 
szak kép zett ség, ma gyar
ál lam pol gár ság, bün tet len 
elõ élet. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól. 
Ha tá ro zott ide jû, 2016. 
júl. 31-ig, 5 évig tar tó köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. máj. 31. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va -
la mint a ha tá lyos jog sza bá -
lyok ren del ke zé sei az irány -
adók. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, az óvo da ha gyo má nya i -
nak meg õr zé sé re és to vább -
vi te lé re vo nat ko zó el kép ze -
lé sek, vég zett sé get iga zo ló
om., b. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
737/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: óvo da -
ve ze tõ. 
Pc.: Nyár egy há za Köz ség
Ön kor mány za ta 
f.: Mé szá ros Sán dor 
pol gár mes ter 
Tel.: (29) 690-188 
www.nya regy ha za.hu 

Si mon fa, Bõ szén fa, 
Zse lic kis lak, Zse lic szent -
pál Köz sé gi Ön kor mány -
za tok Kép vi se lõ-tes tü le tei 
7474 Si mon fa, 
Ady E. u. 1. 
Tel./fax: (82) 510-917, 
(82) 510-918

Zse li ci Vad vi rág Óvo da
7474 Si mon fa, 
Ady E. u. 4. 
Óvo da ve ze tõ

Fel sõ fo kú 
óvo da pe da gó gu si v., 
leg alább 5 év szgy., 
pe da gó gus szak vizs ga. 

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 2016. aug.
15-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ együt tes
ülés idõ pont ja. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. om., b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
Pc.: Dr. Hor váth Lász ló 
kör jegy zõ
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Sze der kény Köz ség 
Ön kor mány za ta 
7751 Sze der kény, 
Kos suth L. u. 1. 
Tel./fax: (69) 354-154

Sze der ké nyi Óvo da
7751 Sze der kény, 
Pé csi út 38. 
Óvo da ve ze tõ 

Fõ is ko la szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., va gyon nyi -
lat ko zat-té te li el já rás le -
foly ta tá sa, ma gyar ál lam -
pol gár ság, bün tet len elõ -
élet. 
Elõny: fõ is ko la, köz ok ta -
tás-ve ze tõi, óvo da me ne -
dzser, ve ze tõ óvo da pe da -
gó gus szak vizs ga, B ka te -
gó ri ás jo go sít vány. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 5 év re szól. 
Pbhi: 2011. máj. 9. 
Pe hi: 2011. jún. 15. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., is ko lai vég zett sé get iga -
zo ló om., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel, a
pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról,
hogy a ma ga sabb ve ze tõ be -
osz tá sá val a Kjt-ben fog lal -
tak sze rin ti össze fér he tet len -
ség nem áll fenn, adat vé del -
mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban 
kell be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
497/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: óvo da -
ve ze tõ. 
Pc., f.: Her gen rõ der Já nos
pol gár mes ter 
Tel.: 06 (20) 433-5710 

Zsám bok Köz ség 
Ön kor mány za ta
2116 Zsám bok, 
Baj za Len ke tér 10. 
Tel./fax: (28) 462-107, 
(28) 462-762 

Ka có Nap kö zi Ott ho nos
Óvo da 
2116 Zsám bok, 
Szent Er zsé bet tér 4. 
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a köz ok ta tá si in téz -
mény mû köd te té sé vel,
kép vi se le té vel fel me rü lõ
fel ada tok el lá tá sa, szak mai 
mun ka irá nyí tá sa, az in téz -
mény tör vé nyes mû kö dé -
sé nek biz to sí tá sa, mun kál -
ta tói jog kör gya kor lá sa.

Fõ is ko la, fel sõ fo kú 
szak irá nyú pe da gó gus v.
és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga,
vagy az zal egyen ér té kû
szak kép zett ség a 
Kö zokt.tv. 128. §
(88) bek. sze rint, leg alább 
5 év szgy., bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség.
Ma ga sabb ve ze tõ be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást
az kap hat, aki a köz ok ta -
tá si in téz mény ben köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ban 
áll, vagy a meg bí zás sal
egy ide jû leg a köz ok ta tá si
in téz mény ben köz al kal -
ma zot ti (pe da gó gus)
mun ka kör be ki ne vez he tõ.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. máj. 16. 
Pe hi: 2011. júl. 11. 

Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, vég -
zett sé get iga zo ló hi te les
om., szgy. iga zo lá sa, b., 
nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén nem
áll fenn a Kjt. 41. § sze rin ti
össze fér he tet len ség, adat vé -
del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
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A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
333/2011/Ált., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
Ka có Nap kö zi Ott ho nos
Óvo da ma ga sabb ve ze tõi
be osz tá sa: in téz mény ve ze tõ.
Pc.: Zsám bok Köz ség 
Ön kor mány za ta 
f.: www.zsam bok.hu 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 16.

Is ko la igaz ga tó

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Al só pá hok és Fel sõ pá hok
Köz sé gek Ön kor mány za -
ta i nak Kép vi se lõ-tes tü le tei
8394 Al só pá hok, 
Fõ u. 65. 
Tel.: (83) 344-001 
Fax: (83) 344-007

Dr. Szán tó Im re 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da 
8394 Al só pá hok, 
Fõ u. 122. 
Igaz ga tó 

A ve ze tõi meg bí zás egy út -
tal az Ál ta lá nos Is ko la,
mint in téz mény egy ség ve -
ze té sé re is adott meg bí zás -
nak mi nõ sül.

Pe da gó gus mun ka kör 
be töl té sé hez szük sé ges
fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, má sod -
szor és to váb bi al ka lom -
mal tör té nõ meg bí zás 
ese tén pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., a ne ve lé si-
ok ta tá si in téz mény ben
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan
idõ re szó ló al kal ma zás,
il let ve a meg bí zás sal egy -
ide jû leg pe da gó gus mun -
ka kör ben tör té nõ, ha tá ro -
zat lan idõ re szó ló al kal -
ma zás, bün tet len elõ élet,
és an nak iga zo lá sa, hogy
nem áll olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya
alatt, amely a köz al kal -
ma zot ti jog vi szony 
lé te sí tést nem te szi le he -
tõ vé, ma gyar ál lam pol -
gár ság,  vagy kü lön  jog -
sza bály sze rint a sza bad 

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30. nap. 
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 30., ha az 
el bí rá lás ra vá ró pá lyá za tok
szá ma a hu szon ötöt el éri, a
60. na pot kö ve tõ el sõ kép vi -
se lõ-tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill. a ha tá lyos in téz -
mé nyi meg ál la po dás sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., dip lo ma -
má so la tot, szak kép zett sé get, 
pe da gó gus szak vizs gát iga -
zo ló om., 30 nap nál nem ré -
geb bi b., amely a bün tet len
elõ éle ten túl azt is iga zol ja,
hogy nem áll olyan fog lal -
ko zás tól el til tás ha tá lya
alatt, amely a köz al kal ma -
zot ti jog vi szony lé te sí té sét
nem te szi le he tõ vé, szgy.
iga zo lá sa, sze mé lyi iga zol -
vány fény má so la ta, a pá lyá -
zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy a 
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett sé gét a meg bí zá sát 
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moz gás és tar tóz ko dás 
jo gá val ren del ke zõ, il let -
ve be ván do rolt, vagy le te -
le pe dett sze mély, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa.

kö ve tõ 30 na pon be lül 
tel je sí ti, adat vé del mi 
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot írás ban, pa pír -
ala pon kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Czi gány Sán dor 
Al só pá hok Köz ség 
pol gár mes te re 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 11. 

Ba la ton al má di Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
8220 Ba la ton al má di, 
Szé che nyi stny. 1. 
Tel.: (88) 542-419 
Fax: (88) 542-493 

Kó sa György Vá ro si 
Ze ne is ko la és Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény 
8220 Ba la ton al má di, 
Baj csy-Zs. u. 60. 
Igaz ga tó, ze ne pe da gó gus
mun ka kör ben 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény ve ze té -
sé hez, irá nyí tá sá hoz kap -
cso ló dó te vé keny sé gek 
el lá tá sa so rán gya ko rol ja 
a jog sza bá lyok ban és az
in téz mény Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá ban
szá má ra biz to sí tott jog kö -
rö ket.

Az adott ne ve lé si-ok ta tá si 
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fel sõ fo kú is ko -
lai v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga,
má sod szor és to váb bi 
al ka lom mal tör té nõ meg -
bí zás ese tén a pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi 
szak kép zett ség, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy. 
Ma ga sabb ve ze tõ be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást
az kap hat, aki a mun kál -
ta tó val köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban áll, vagy a 
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne vez he tõ. A ma -
ga sabb ve ze tõi meg bí zás
fel té te le, hogy a köz al kal -
ma zott – a ki ne ve zés sze -
rin ti mun ka kö re mel lett –
lát ja el a ma ga sabb ve ze -
tõi be osz tás ból ere dõ fel -
ada ta it.
Elõny: vgy. 

ÁEI: 2011. aug. 15. 
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül. 
Pe hi: a pá lyá za ti ha tár idõ le -
jár tát kö ve tõ 60 na pon be lül. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zót 
a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát
kö ve tõ hu szon egy na pon 
be lül a Hu mán Bi zott ság
sze mé lye sen hall gat ja meg.
A meg hall ga tás ról jegy zõ -
könyv ké szül. A bi zott ság a
pá lyá za ti fel té te lek nek meg -
fe le lõ pá lyá za to kat a bi zott -
sá gi vé le ménnyel együtt ter -
jesz ti a pá lyá zat el bí rá lá sá ra
jo go sult kép vi se lõ-tes tü let
elé.
A ki ne ve zé si jog kör 
gya kor ló ja a bi zott ság írás ba 
fog lalt vé le mé nyét mér le -
gel ve dönt a ve ze tõi meg -
bí zás lé te sí té sé rõl (köz al kal -
ma zot ti jog vi szony lé te sí té -
sé rõl) a pá lyá za ti ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ hat van na pon 
be lül, il le tõ leg az el sõ, 
mun ka terv sze rin ti ren des
ülé sen. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, vég -
zett sé get iga zo ló ere de ti ok -
má nyok, vagy azok hi te les
má so la ta, b., va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett ség
tel je sí té sé re vo nat ko zó szán -
dék nyi lat ko zat, a pá lyá zó
nyi lat ko za ta ar ra vo nat ko zó -
an, hogy ve le szem ben az
1992. évi XXXIII. tv. 41. §
(2) be kez dé se sze rin ti össze -
fér he tet len ség nem áll fenn,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni. 
Pc.: Ke szey Já nos 
pol gár mes ter 
f.: Rás ky Mi hály né 
ok ta tá si re fe rens 
Tel.: (88) 542-459

Bocs ka i kert Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
4241 Bocs ka i kert, 
Po rosz lay u. 20. 
Tel.: (52) 583-450 
Fax: (52) 583-451

Né meth Lász ló Ál ta lá nos
Is ko la, Alap fo kú Mû vé -
szet ok ta tá si In téz mény 
4241 Bocs ka i kert, 
Ba ross G. út 19. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: a Kö zokt.tv. 54. § és
55. § (2) be kez dé sé ben
fog lal tak. Az in téz mény
fe le lõs ve ze té se, irá nyí tá -
sa, a jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zot tak sze rin ti
szak sze rû mû kö dés, ma -
gas szín vo na lú szak mai
mun ka biz to sí tá sa, szer ve -
zé se, el len õr zé se, kap cso -
lat tar tás a fenn tar tó val. 

Fõ is ko la, fel sõ fo kú is ko -
lai v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga,
má sod szor és to váb bi al -
ka lom mal tör té nõ meg bí -
zás ese tén in téz mény ve -
ze tõi szak kép zett ség, 
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. máj. 10. 
Pe hi: 2011. júl. 10. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mé -
nyen be lü li vé le mé nye zést
kö ve tõ en, há rom ta gú bi zott -
ság ja vas la ta alap ján az ön -
kor mány zat kép vi se lõ-tes tü -
le te dönt. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., fel sõ -
fo kú szak kép zett sé get iga -
zo ló hi te les om., leg alább 
5 év szgy-t iga zo ló mun kál -
ta tói iga zo lás, vpr., b., 
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi 
nyi lat ko zat.
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A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
943-1/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét: 
is ko la igaz ga tó. 
Pc.: Bocs ka i kert Köz sé gi
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
f.: Szõl lõs Sán dor 
pol gár mes ter 
Tel.: (52) 583-453 

Pest Me gye Köz gyû lé se
1052 Bu da pest, 
Vá ros ház u. 7. 
Tel.: (1) 485-6801 
Fax: (1) 266-1266 

Bo lyai Já nos Gim ná zi um
és Ke res ke del mi 
Szak kö zép is ko la 
2364 Ócsa, 
Fa lu Ta más u. 35. 
Igaz ga tó 

Az in téz mény fel ada ta: ál -
ta lá nos kö zép fo kú ok ta tás
– gim ná zi um: négy év fo -
lya mos  9–12. év fo lyam,
hat év fo lya mos 7–12. év -
fo lyam, nyel vi elõ ké szí tõ
öt év fo lya mon a gim ná -
zi um 9–13. év fo lya mán;
szak kö zép is ko la ki me nõ
rend szer ben. 

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év, a 
Kö zokt.tv. 18. §-ában
meg fo gal ma zot tak 
sze rin ti szgy. 
Elõny: köz ok ta tás te rü le -
tén szer zett vgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30. na pon be lül. 
Pe hi: a pá lyá za to kat bi zott -
ság vé le mé nye zi, a meg bí -
zás ról Pest Me gye Ön kor -
mány za tá nak Köz gyû lé se
dönt a Korm. ren de let 5. §
(13) be kez dé se sze rint a vé -
le mé nye zé si ha tár idõ le jár tát 
kö ve tõ el sõ ren des köz gyû -
lé sen dönt. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va -
la mint Pest Me gye Ön kor -
mány za ta Köz gyû lé sé nek
12/2002. (V. 17.) sz. ren de -
le te – a me gyei fenn tar tá sú
in téz mé nyek ben dol go zó
köz al kal ma zot tak jut ta tá sa i -
nak sza bá lya i ról – alap ján.
 A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, is ko -
lai vég zett sé get, szak kép -
zett sé get iga zo ló om., b.,
eset le ges pub li ká ci ók 
jegy zé ke.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban
kell be nyúj ta ni, for mai kri -
té ri um nincs. 
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Pc.: Pest Me gye 
Ön kor mány za tá nak Hi va ta la 
Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és 
Tu risz ti kai Iro da

Eger vár Köz ség 
Ön kor mány za ta 
8913 Eger vár, 
Vár u. 2. 
Tel./fax: (92) 564-013, 
(92) 564-014

Eger vá ri Lász ló 
Ál ta lá nos Is ko la és 
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
8913 Eger vár, 
Jó zsef A. u. 3. 
Igaz ga tó, ta nár, vagy 
ta ní tó mun ka kör ben 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény ve ze té -
sé hez, irá nyí tá sá hoz kap -
cso ló dó te vé keny sé gek 
el lá tá sa so rán gya ko rol ja 
a jog sza bá lyok ban és az
in téz mény Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá ban
szá má ra biz to sí tott jog kö -
rö ket.

Fõ is ko la, pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
elõ írt fel sõ fo kú v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa.
Ma ga sabb ve ze tõ be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást
az kap hat, aki a mun kál -
ta tó val köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban áll, vagy a 
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne vez he tõ. A ma -
ga sabb ve ze tõi meg bí zás
fel té te le, hogy a köz al kal -
ma zott – a ki ne ve zés sze -
rin ti mun ka kö re mel lett –
lát ja el a ma ga sabb ve ze -
tõi be osz tás ból ere dõ fel -
ada ta it. 
Elõny: pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, vgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. máj. 13. 
Pe hi: 2011. júl. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat el -
bí rá lá sá ra a Korm. ren de let
5. § (13) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ha tár idõk fi gye -
lem be vé te lé vel ke rül sor. 
A ki ne ve zés rõl és a ve ze tõi
meg bí zás ról a kép vi se lõ-tes -
tü le tek együt tes ülé se dönt.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, is ko -
lai vég zett sé get, szak kép -
zett sé get, va la mint az elõ írt
szgy-t iga zo ló om., b., va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -
le zett ség tel je sí té sé re vo nat -
ko zó szán dék nyi lat ko zat, 
a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ra
vo nat ko zó an, hogy ve le
szem ben a Kjt. 41. § (2) be -
kez dé se sze rin ti össze fér he -
tet len ség nem áll fenn, adat -
vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
pos tai úton kell be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
501/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: in téz -
mény ve ze tõ-igaz ga tó. 
Pc.: Eger vár Köz ség 
Ön kor mány za ta 
f.: Szi jár tó Jó zsef pol gár -
mes ter vagy kör jegy zõ
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 11.
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Fel sõ csa tár Köz ség 
Ön kor mány za ta 
9794 Fel sõ csa tár, 
Pe tõ fi u. 74. 
Tel.: (94) 351-000

Fel sõ csa tá ri Nem ze ti sé gi
Nyel vet Ok ta tó Ál ta lá nos
Is ko la 
Igaz ga tó

Adott ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fel sõ fo kú is ko -
lai v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga, il -
let ve az zal egyen ér té kû
kép zett ség, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mény ben
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan
idõ re szó ló al kal ma zás,
bün tet len elõ élet, si ke res
pá lyá zat ese tén va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa. 
Elõny: köz ok ta tá si in téz -
mény ben vagy nem ze ti sé -
gi ok ta tá si in téz mény ben
szer zett vgy. 

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: 2011. júl. 15. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., szak mai ön., vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel,
elõ írt ké pe sí tést és szgy-t
iga zo ló ok ira tok, iga zo lá sok 
hi te les má so la tai, nyi lat ko -
zat a pá lyá zat nyílt vagy zárt 
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról, 
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
891/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: igaz -
ga tó. 
Pc.: Fel sõ csa tár Köz ség 
Ön kor mány za ta
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. máj. 2. 

Szent Ist ván Egye tem 
2100 Gö döl lõ, 
Pá ter Ká roly u. 1. 
Tel.: (28) 410-971 
Fax: (28) 522-008

Szent Ist ván Egye tem
Gya kor ló óvo da és 
Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la 
Igaz ga tó

Lf.: az in téz mény szak sze -
rû és tör vé nyes mû köd te -
té se, ne ve lõ-ok ta tó mun -
ká já nak irá nyí tá sa, ta ka ré -
kos gaz dál ko dás sal és gaz -
da sá gi le he tõ sé gek és kö -
te le zett sé gek össz hang já -
nak biz to sí tá sa. A ne ve lõ -
tes tü let jog kö ré be tar to zó
ügyek elõ ké szí té se, vég re -
haj tá sá nak el len õr zé se.
Dönt a Gya kor ló in téz -
mény mû kö dé sé vel 
kap cso la to san min den 
olyan ügy ben, ame lyet 

Szak irá nyú fel sõ fo kú v.,
köz ok ta tá si ve ze tõi szak -
vizs ga, leg alább 5 év
szgy. 
Elõny: vgy., pe da gó gus
kép zés ben szer zett szgy.

Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., is ko -
lai vég zett sé get, szak kép -
zett sé get iga zo ló om., b.,
vpr., az ok ta tó-ne ve lõ mun -
ká val kap cso la tos in no vá ci -
ós terv, adat vé del mi nyi lat -
ko zat.
A pá lyá za tot 3 pél dány ban
kell be nyúj ta ni. 
Pc., f.: Dr. Lip csei Im re a
Pe da gó gi ai Kar dé kán ja 
5540 Szar vas, 
Sza bad ság út 4. 
Tel.: (66) 311-511 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 4. 
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a jog sza bály, a szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály zat
nem utal más sze mély
vagy tes tü let ha tás kö ré be.
A gya kor la ti kép zés fel té -
te le i nek biz to sí tá sá ban
együtt mû kö dés a 
SZIE Pe da gó gi ai Kar ral. 

Haj dú ná nás Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
4080 Haj dú ná nás, 
Köz tár sa ság tér 1. 
Tel.: (52) 382-176 
Fax: (52) 381-087

Bocs kai Ist ván Ál ta lá nos
Is ko la, Gim ná zi um, Alap -
fo kú Mû vé szet ok ta tá si In -
téz mény és Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat 
4080 Haj dú ná nás, 
Óvo da u. 2–10. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok ve ze tõi irá nyí tá -
sa, kü lö nös te kin tet tel a
Kö zokt.tv-ben, a ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mé nyek
mû kö dé sé rõl szó ló
11/1994. (VI. 8.) MKM
ren de let ben, va la mint az
ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXIII. tv-ben
és an nak vég re haj tá si ren -
de le té ben fog lal tak ra. 

Egye tem, a Kö zokt.tv. 
17. § (1)–(2) be kez dé sei
és 18. §-a sze rin ti v., pe -
da gó gus szak vizs ga, leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa, bün tet len elõ élet.
Elõny: pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség. 

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. máj. 15. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat Haj dú ná nás Vá ro si Ön -
kor mány zat Kép vi se lõ-tes -
tü le te bí rál ja el. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, is ko lai vég zett sé get,
szak kép zett sé get, amennyi -
ben van: tu do má nyos fo ko -
za tot, ál la mi nyelv vizs gát
iga zo ló om., b., nyi lat ko zat
a pá lyá zat nyílt vagy zárt
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról, 
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
8891-1/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét: 
ta nár mun ka kör ben, 
igaz ga tó be osz tás.
 Pc.: Haj dú ná nás Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
f.: Szól láth Ti bor 
pol gár mes ter
Tel.: (52) 381-411/105
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 11.
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In ke Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
8724 In ke, 
Ka ni zsai u. 6. 
Tel./fax: (82) 720-171

Gróf Beth len Ist ván 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
8724 In ke, 
Sza bad ság park 1. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: ön ál ló költ ség ve té si
in téz mény ve ze té se, 
irá nyí tá sa.

Fõ is ko lai szin tû v., 
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 3–5 év szgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. máj. 31. 
Pe hi: 2011. júl. 31. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, szak -
kép zett sé get, szgy-t iga zo ló
om., b. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
1/275/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó. 
Pc.: In ke Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te

Nyár egy há za Köz ség
Ön kor mány za ta
2723 Nyár egy há za, 
Nyá ry Pál út 37. 
Tel.: (29) 690-180 
Fax: (29) 690-181 

Nyá ry Pál Ál ta lá nos 
Is ko la és Alap fo kú Mû vé -
szet ok ta tá si In téz mény 
2723 Nyár egy há za, 
Nyá ry Pál út 20. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az ál ta lá nos is ko la és
alap fo kú mû vé szet ok ta tá si 
in téz mény szak mai irá nyí -
tá sa, ve ze té se. Az ala pí tó
ok irat ban meg ha tá ro zott
fel ada tok el lá tá sa, mun -
kál ta tói jo gok gya kor lá sa. 

Fõ is ko lai szin tû v., 
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év gya kor ló
pe da gó gus ként szer zett
szgy., a Kö zokt.tv. 18. §
(1) be kez dés b) pont ja
sze rin ti eset ben pe da gó -
gus szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi 
szak kép zett ség, ma gyar
ál lam pol gár ság, bün tet len 
elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól. 
Ha tá ro zott ide jû, 
2016. júl. 31-ig, 5 évig tar tó
köz al kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. máj. 31. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va -
la mint a ha tá lyos jog sza bá -
lyok ren del ke zé sei az irány -
adók. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, az is ko la ha gyo má nya i -
nak meg õr zé sé re és to vább -
vi te lé re vo nat ko zó el kép ze -
lé sek, vég zett sé get iga zo ló
om., b. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni. 
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A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
736/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: ál ta lá -
nos is ko la igaz ga tó. 
Pc.: Nyár egy há za Köz ség
Ön kor mány za ta 
f.: Mé szá ros Sán dor 
pol gár mes ter 
Tel.: (29) 690-188 
www.nya regy ha za.hu

So mogy Me gyei 
Köz gyû lés 
7400 Ka pos vár, 
Me gye há za, 
Cso ko nai u. 3. 
Tel.: (82) /508-109 
Fax: (82) 320-420 

So mogy Me gyei 
Ön kor mány zat 
Per czel Mór Gim ná zi u ma 
8600 Sió fok, 
Már ci us 15. park 1. 
Igaz ga tó

A Kö zokt.tv. 18. § 
(1) be kez dés alap ján:
egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., már fenn ál ló, vagy
a meg bí zás sal egy ide jû -
leg lé te sí tett, pe da gó gus
mun ka kör ben tör té nõ ha -
tá ro zat lan ide jû al kal ma -
zás, bün tet len elõ élet. 
Elõny: vgy. 

ÁEI: 2011. júl. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól. 
Pbhi: 2011. máj. 12. 
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ el sõ köz -
gyû lés: 2011. jún. 17. 
Jut ta tás: ill., p. az ér vény ben 
lé võ jog sza bá lyok alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
sze mé lyes ada to kat is tar tal -
ma zó rész le tes szak mai ön.,
vég zett sé get iga zo ló om., v., 
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el -
kép ze lés sel, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
azt a jo gát, hogy az in téz -
mény szer ve ze ti át ala kí tá sa
ese tén a pá lyá za ti ki írást
vissza von ja, il let ve a meg bí -
zást rö vi debb idõ re ad ja. 
f.: dr. Vö rös Ta más 
fõ jegy zõ 

Szir ma be se nyõ 
Nagy köz ség 
Ön kor mány za ti 
Kép vi se lõ-tes tü le te
3711 Szir ma be se nyõ, 
Kos suth u. 5. 
Tel.: (46) 307-271 
Fax: (46) 527-246 
E-ma il: tit kar sag@szir ma -
be se nyo. hu 

Szi nyei Mer se Pál 
Ál ta lá nos és Alap fo kú
Mû vé sze ti Is ko la
3711 Szir ma be se nyõ,
Ál lo más u. 1.
Igaz ga tó 

Fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, in téz -
mény ve ze tõi szak kép zett -
ség, leg alább 5 év szgy., 
a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, il let ve a meg -
bí zás sal egy ide jû leg pe -
da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan  
idõ re szó ló al kal ma zás. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól. 
Pbhi: 2011. máj. 31. 
Pe hi: 2011. júl. 29. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., om.,
b., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, elõ írt szgy.
iga zo lá sa, adat vé del mi 
nyi lat ko zat. 
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A pá lyá za tot 3 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban kell be nyúj -
ta ni. 
Pc.: Szir ma be se nyõ 
Nagy köz ség Ön kor mány za ti 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 6.

To kaj Vá ros 
Ön kor mány za ta 
3910 To kaj, 
Rá kó czi út 54. 
Tel.: (47) 552-061 
Fax: (47) 552-060

II. Rá kó czi Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da,
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá -
si In téz mény, Egy sé ges
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
és Vá ro si Könyv tár
3910 To kaj, 
Baj csy-Zsi linsz ky u. 7–9. 
Igaz ga tó 

Fõ is ko lai vagy egye te mi
szin tû pe da gó gus v. és
szak kép zett ség, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
pe da gó gus szak vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap. 
Pe hi: a pá lyá zat meg je le né -
sé tõl szá mí tott 90 na pon 
be lül. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va -
la mint To kaj Vá ros kép vi se -
lõ-tes tü le te ha tá roz za meg. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b.,
vég zett sé get iga zo ló om.,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi 
nyi lat ko zat. 
Pc.: To kaj Vá ros 
pol gár mes te re 

Za la Me gyei 
Ön kor mány zat 
8900 Za la eger szeg, 
Kosz to lá nyi u. 10. 
Tel.: (92) 500-701
Fax: (92) 500-777

Mó ricz Zsig mond Ál ta lá -
nos Is ko la, Spe ci á lis Szak -
is ko la, Kol lé gi um, Egy sé -
ges Gyógy pe da gó gi ai
Mód szer ta ni In téz mény,
Ne ve lé si Ta nács adó, Egy -
sé ges Pe da gó gi ai Szak -
szol gá lat, Gyer mek ott hon 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény irá nyí tá -
si, el len õr zé si, mun kál ta -
tói fel ada ta i nak el lá tá sa,
ala pí tó ok irat sze rin ti fel -
adat el lá tá sa, ta ka ré kos
gaz dál ko dás, kap cso lat tar -
tás a fenn tar tó val.

Fõ is ko la, fel sõ fo kú is ko -
lai v. a Kö zokt.tv. 18. §
(3) be kez dé se ér tel mé ben
ki zá ró lag sa já tos ne ve lé si 
igé nyû gyer me kek, ta nu -
lók ne ve lé sét, ok ta tá sát
el lá tó ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben a gyer me -
kek, ta nu lók fo gya té kos -
sá gá nak tí pu sa sze rin ti
gyógy pe da gó gi ai ta ná ri,
kon duk to ri, kon duk tor-ta -
ní tói, te ra pe u ta v. és szak -
kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, a Kö zokt.tv.
18. § (1) be kez dés 
b) pont ja alap ján 
má sod szor és to váb bi 

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. máj. 10. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a jog sza bály
alap ján a pá lyá za ti el já rás -
ban köz re mû kö dõk vé le mé -
nye zé sét kö ve tõ en a Za la
Me gyei Köz gyû lés dönt.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint a vég re haj tá sá ról
ki adott to váb bi jog sza bá -
lyok és a gyógy pe da gó gi ai
pót lék kal kap cso la to san a
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al ka lom mal tör té nõ meg -
bí zás ese tén pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi 
szak kép zett ség, az in téz -
mény alap te vé keny sé gé -
nek meg fe le lõ jog vi -
szony ban leg alább 5 év
szgy., vgy. a Kö zokt.tv.
18. § (5) és (6) be kez dé se 
alap ján, ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség, az in -
téz mény ben vé gez he tõ te -
vé keny ség tõl nincs el tilt -
va, si ke res pá lyá zó nak
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.

Korm. ren de let 15. § (1) be -
kez dés b) pont ja ren del ke zé -
sei az irány adók. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott rész le tes
szak mai ön., a pá lyá za ti fel -
té te lek ben meg ha tá ro zot tak
hi te les iga zo lá sa, b., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton 
3 pél dány ban írás ban és 
1 pél dány ban CD le me zen
kell be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
150/2011/M, va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó. 
Pc.: Za la Me gyei Köz gyû lés 
f.: Dely né Hir Éva 
Tel.: (92) 500-752
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 11. 

Zsám bok Köz ség 
Ön kor mány za ta
2116 Zsám bok, 
Baj za Len ke tér 10. 
Tel./fax: (28) 462-107, 
(28) 462-762

Baj za Len ke 
Ál ta lá nos Is ko la 
2116 Zsám bok, 
Baj za Len ke tér 17. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a köz ok ta tá si in téz -
mény mû köd te té sé vel,
kép vi se le té vel fel me rü lõ
fel ada tok el lá tá sa, szak mai 
mun ka irá nyí tá sa, az in téz -
mény tör vé nyes mû kö dé -
sé nek biz to sí tá sa, mun kál -
ta tói jog kör gya kor lá sa. 

Fõ is ko la, fel sõ fo kú szak -
irá nyú pe da gó gus v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, vagy az -
zal egyen ér té kû szak kép -
zett ség a Kö zokt.tv. 
128. § (88) bek. sze rint,
leg alább 5 év szgy., bün -
tet len elõ élet, cse lek võ ké -
pes ség.
Ma ga sabb ve ze tõ be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást
az kap hat, aki a köz ok ta -
tá si in téz mény ben köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ban 
áll, vagy a meg bí zás sal
egy ide jû leg a köz ok ta tá si
in téz mény ben köz al kal -
ma zot ti (pe da gó gus)
mun ka kör be ki ne vez he tõ.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. máj. 16. 
Pe hi: 2011. júl. 11. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, vég -
zett sé get iga zo ló hi te les
om., szgy. iga zo lá sa, b., nyi -
lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá -
zat el nye ré se ese tén nem áll
fenn a Kjt. 41. § sze rin ti
össze fér he tet len ség, 
adat vé del mi nyi lat ko zat.
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A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
333/2011/Ált., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
Baj za Len ke Ál ta lá nos Is ko -
la ma ga sabb ve ze tõi be osz -
tá sa: in téz mény ve ze tõ. 
Pc.: Zsám bok Köz ség 
Ön kor mány za ta 
f.: www.zsam bok.hu 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 16. 

Egyéb ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Bu gac és 
Bu gac pusz ta há za 
Köz sé gek 
Tár sult 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
6114 Bu gac, 
Bé ke u. 10. 
Tel.: (76) 575-100 
Fax: (76) 575-107

Ri gó Jó zsef 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont 
6114 Bu gac, 
Sza bad ság tér 15. 
In téz mény ve ze tõ 

Fel sõ fo kú pe da gó gus
szak kép zett ség, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., pe -
da gó gus szak vizs ga, bün -
tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól. 
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Köz löny ben va ló meg -
je le nés tõl szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: 2011. júl. 15. 
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., az ÁMK-ra vo -
nat ko zó vpr. a szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ fej lesz -
té si el kép ze lés sel, is ko lai
vég zett sé get iga zo ló hi te les
om., a leg alább 5 év szgy.
iga zo lá sa, b. 
Pc., f.: Sza bó Lász ló 
Bu gac Nagy köz ség 
pol gár mes te re 

Kos suth La jos 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Egy sé ges 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
és Di ák ott hon 
5310 Kis új szál lás, 
Rá kó czi u. 1.
Tel.: (59) 321-312

Egy sé ges Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat 
Tag in téz mény
In téz mény egy ség-ve ze tõ

Fõ is ko la, oli gof rén sza -
kos gyógy pe da gó gi ai ta -
nár, pe da gó gus szak vizs -
ga, köz ok ta tá si ve ze tõ
szak vizs ga, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa, bün tet len elõ élet,  

ÁEI: 2011. júl. 1. 
A meg bí zás 2016. 
jún. 30-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. máj. 20. 
Pe hi: 2011. jún. 20. 
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Lf.: in téz mény egy ség-ve -
ze tõ fel ada ta i nak el lá tá sa
az irány adó jog sza bá lyok -
nak meg fe le lõ en és az ala -
pí tó ok irat sze rint. 

cse lek võ ké pes ség, ma -
gyar ál lam pol gár ság.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az Igaz ga tó -
ta nács a pá lyá zat vé le mé -
nye zé se (szak al kal ma zot ti
kö zös ség, is ko la szék, szak -
szer ve zet) és ál lás in ter jú
után hoz za meg dön té sét. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b., is ko lai vég -
zett sé get és ké pe sí tést iga -
zo ló om., vpr., adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton,
„In téz mény egy ség-ve ze tõ”
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni. 
Pc.: Var ga Vin cé né 
igaz ga tó

Szat má ri Több cé lú 
Kis tár sá gi Tár su lás 
4700 Má té szal ka, 
Rá kó czi u. 43. 
Tel./fax: (44) 500-123

Szat má ri Kis tér sé gi 
Egy sé ges Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat 
4700 Má té szal ka, 
Ka zin czy u. 5. 
In téz mény ve ze tõ, 
pe da gó gus mun ka kör ben 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény ve ze té -
sé hez, irá nyí tá sá hoz kap -
cso ló dó te vé keny sé ge el -
lá tá sa so rán gya ko rol ja a
jog sza bá lyok ban és az in -
téz mény Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá ban
szá má ra biz to sí tott jog kö -
rö ket.

A pe da gó gi ai szak szol gá -
la tok ról szó ló 4/2010. 
(I. 19.) OKM ren de let 
3. §, a Kö zokt.tv. alap ján:
1) A ki zá ró lag pe da gó gi ai 
szak szol gá la ti fel ada tot
el lá tó in téz mény ben,
több cé lú in téz mény ese -
tén a pe da gó gi ai szak -
szol gá lat fel ada ta it el lá tó
in téz mény egy ség ben a
ve ze tõ meg bí zás fel té te le:
a) az adott pe da gó gi ai
szak szol gá lat in téz mé -
nyé ben pe da gó gus mun -
ka kör be töl té sé re jo go sí tó 
fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga,
b) a szak ké pe sí tés nek
meg fe le lõ pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
leg alább 5 év szgy.,
c) a pe da gó gi ai szak szol -
gá lat in téz mé nyé ben 
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan
idõ re szó ló al kal ma zás,
il let ve a meg bí zás sal 
egy ide jû leg pe da gó gus
mun ka kör ben tör té nõ, 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. máj. 31. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ el sõ ta -
nács ülé sen bí rál ják el. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, vég -
zett sé get iga zo ló ere de ti ok -
má nyok, vagy azok hi te les
má so la ta, b., va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett ség
tel je sí té sé re vo nat ko zó szán -
dék nyi lat ko zat, a pá lyá zó
nyi lat ko za ta ar ra vo nat ko zó -
an, hogy ve le szem ben az
1992. évi XXXIII. tv. 41. §
(2) be kez dé se sze rin ti össze -
fér he tet len ség nem áll fenn,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
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ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás.
2.) Ha a ve ze tõi meg bí -
zást pszi cho ló gus kap ja,
kli ni kai, ne u ro pszi cho ló -
gi ai, pe da gó gi ai vagy ta -
nács adói szak vizs gá val
kell ren del kez nie.
3.) Ha a pe da gó gi ai szak -
szol gá lat in téz mé nye több 
kü lön bö zõ pe da gó gi ai
szak szol gá lat fel ada ta it
lát ja el, az in téz mény ve -
ze té sé re az kap hat meg bí -
zást, aki bár me lyik, az el -
lá tott fel ada tok ra lét re -
hoz ha tó pe da gó gi ai szak -
szol gá lat in téz mé nye 
ve ze tõi meg bí zá sá hoz
szük sé ges, az 1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek nek meg fe lel.
Va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa. 
Ma ga sabb ve ze tõ be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást
az kap hat, aki a mun kál -
ta tó val köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban áll, vagy a 
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne vez he tõ. 
A ma ga sabb ve ze tõi meg -
bí zás fel té te le, hogy a
köz al kal ma zott – a ki ne -
ve zés sze rin ti mun ka kö re
mel lett – lát ja el a ma ga -
sabb ve ze tõi be osz tás ból
ere dõ fel ada ta it.

A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
15/2011., va la mint a mun ka -
kör meg ne ve zé sét: in téz -
mény ve ze tõ – igaz ga tó. 
Az in téz mény fenn tar tói
dön té sen ala pu ló át szer ve zé -
se ese tén a pá lyá za ti ki írás
vissza von ha tó. 
Pc.: Szat má ri Több cé lú 
Kis tár sá gi Tár su lás 
f.: Sza bó Ist ván el nök 

Ti sza bu ra Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
5235 Ti sza bu ra, 
Kos suth La jos u. 52. 
Tel.: (59) 355-212 
Fax: (59) 355-274 

Recs ky Klá ra Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont 
és Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény 
5235 Ti sza bu ra, 
Kos suth La jos u. 62. 
In téz mény ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: is ko lai igaz ga tói
fel ada tok.

Fõ is ko lai szin tû v., 
pe da gó gi ai v., leg alább 
5 év szgy. 
Elõny: ve ze tõ kép zõi
vizs ga.
Elv árt kom pe ten ci ák: ki -
vá ló szin tû is ko la ve ze tõi
is me re tek. 

ÁEI: a pá lyá za tok el bí rá lá -
sát kö ve tõ en azon nal 
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. máj. 10.
Pe hi: 2011. jún. 30. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr., is ko lai, szak mai vég -
zett sé get iga zo ló om., b., 
il let ve an nak fel ada tá sát iga -
zo ló pos tai fel adó ve vény.
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
1189/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz -
pont és Alap fo kú Mû vé szet -
ok ta tá si In téz mény igaz ga tó.
Pc.: Ti sza bu ra Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
f.: dr. Papp La jos jegy zõ 
Tel.: 06 (20) 333-2145
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 30. 

Vér tes bog lár Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
8085 Vér tes bog lár, 
Al kot mány u. 3. 
Tel./fax: (22) 582-088

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont 
8085 Vér tes bog lár, 
Al kot mány u. 14. 
In téz mény ve ze tõ 

Az in téz mény né met nem -
ze ti sé gi ál ta lá nos is ko la,
né met nem ze ti sé gi óvo da,
mû ve lõ dé si ház és könyv -
tár in téz mény egy sé gek bõl
áll.

Lf.: az igaz ga tó egy ide jû -
leg az ÁMK Ál ta lá nos 
Is ko la né met nem ze ti sé gi
ál ta lá nos is ko la in téz -
mény egy ség ve ze tõi 
fel ada tát is el lát ja.

Fel sõ fo kú szak irá nyú is -
ko lai v., szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy.
Elõny: 1–3 év vgy., 
né met nyelv tu dás. 

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
Jut ta tás: vp. 230%.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., kü lö nös te kin -
tet tel az is ko lai és óvo dai
né met nem ze ti sé gi nyelv ok -
ta tás ra és a mun ka kör el lá tá -
sá ra vo nat ko zó el gon do lá sa -
i ra, az ÁMK és tag in téz mé -
nyek ve ze té sé re vo nat ko zó
prog ram, b., is ko lai vég zett -
sé get iga zo ló om., adat vé -
del mi nyi lat ko zat.
Pc.: Vér tes bog lár Köz ség
Ön kor mány za ta 
f.: Sztá nyi Ist ván 
pol gár mes ter 
Tel.: 06 (20) 923-8510

Zsá ka Nagy köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
4142 Zsá ka,
Sza bad ság tér 1. 
Tel.: (54) 442-024

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont 
In téz mény ve ze tõ

Fel sõ fo kú szak irá nyú v.,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet.
Elõny: több éves vgy.,
pe da gó gus szak vizs ga. 

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap. 
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Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ tes tü le ti
ülés. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b., ké pe sí tést iga zo ló 
hi te les om., adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 2 pél dány ban
(1 ere de ti, 1 má so la ti), zárt
bo rí ték ban, „ÁMK pá lyá -
zat” meg je lö lés sel kell be -
nyúj ta ni. 
Pc.: Zsá ka Nagy köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshely betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je

Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je

Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je

Pc: pá lyá zat cím zé se

ill: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

szl: szol gá la ti la kás

szgy: szak mai gya kor lat

v: vég zett ség

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)

b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)

f: fel vi lá go sí tás

ön: ön élet rajz
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
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KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény

Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény

Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let

MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let

Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Ta ní tó, ta nár

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Ede lé nyi Kis tér ség 
Több cé lú Tár su lás 
Pe da gó gi ai Szak szol gá la ti
In té zet
3780 Ede lény, 
Bá nyász út 2. 
Tel./fax: (48) 525-271

Gyógy test ne ve lõ
(ha tá ro zat lan idõ re)

Gyógy test ne ve lõ, 
egye te mi v.

ÁEI: 2011. aug. 15.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
Pc.: Ede lé nyi Kis tér ség
Több cé lú Tár su lás Pe da gó -
gi ai Szak szol gá la ti In té zet 

Szé che nyi Ist ván 
Szak kép zõ Is ko la
8300 Ta pol ca, 
Mó ricz Zsig mond u. 8. 
Tel.: (87) 411-287 
Fax: (87) 412-766 
E-ma il: sze che nyisz -
ki@ke ri-ta pol ca.su li net.hu

Ven dég lá tó szak ok ta tó

Ma te ma ti ka–in for ma ti ka
sza kos ta nár 

Fi zi ka–bár mely sza kos 
ta nár 

Épü let gé pész mér nök ta nár

Fõ is ko lai v. 
Elõny: sza kács mes ter -
vizs ga. 

Egye te mi v. 

Fõ is ko lai v. 

ÁEI: 2011. aug. 15. 
Pbhi: 2011. máj. 30. 
Pe hi: 2011. jún. 15. 
Pc.: Szol lár Gyu la 
igaz ga tó

Pályázati felhívás kul tu rá lis in téz mé ny ve ze tõi ál lá shelyeinek betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel – így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel – kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let tar tal maz za.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je

Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je

Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je

ill: il let mény

p: pót lék
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vp: ve ze tõi pót lék

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

szl: szol gá la ti la kás

v: vég zett ség

szgy: szak mai gya kor lat

vgy: ve ze tõi gya kor lat

b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)

om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)

ön: ön élet rajz

vpr: ve ze tõi prog ram

adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez

Pc: pá lyá zat cím zé se

f: fel vi lá go sí tás

vp: ve ze tõi pót lék

KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Bá csal más Vá ros és 
Mát étel ke Köz ség 
Ön kor mány za ta
6430 Bá csal más, 
Gr. Te le ki Jó zsef u. 4–8. 
Tel.: (79) 541-455 
Fax: (79) 541-470

Vö rös marty Mi hály 
Vá ro si Könyv tár és Köz -
mû ve lõ dé si In téz mény 
6430 Bá csal más, 
Hõ sök te re 10. 
In téz mény ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény tel jes
fe le lõs sé gû egy sze mé lyi
ve ze tõ je, aki az igaz ga tói
te en dõ ket az ér vé nyes jog -
sza bá lyi elõ írá sok sze rint
kö te les el lát ni a könyv tár -
ban és a köz mû ve lõ dé si
in téz mé nyek ben (mû ve lõ -
dé si ház, kö zös sé gi ház), a 
pá lyá zat ban ki dol go zott
ve ze tõi prog ram ja és a
fenn tar tó ál tal jó vá ha gyott 
éves in téz mé nyi mun ka -
terv sze rint. 

Bün tet len elõ élet, ma gyar 
ál lam pol gár ság, cse lek võ -
ké pes ség, könyv tár és
köz mû ve lõ dé si sza kon
szer zett ké pe sí tés, az
egyik sza kon fel té tel a
fel sõ fo kú, a má sok sza -
kon ele gen dõ a kö zép fo -
kú v., leg alább 5 év szgy., 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa. 
Elõny: egye tem, köz mû -
ve lõ dés/könyv tár szak,
köz mû ve lõ dé si in téz -
mény ve ze tõi mun ka kör -
ben szer zett 5 év szgy.,
akk re di tált köz mû ve lõ dé -
si in téz mény ve ze tõi tan -
fo lyam iga zo lá sa, „B” ka -
te gó ri ás jo go sít vány, fel -
hasz ná lói in for ma ti kai 
is me re tek.

ÁEI: 2011. júl. 1. 
A meg bí zás 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz szol -
gá la ti jog vi szony. 
A ki ne ve zés ha tá ro zat lan
idõ re szól, 6 hó na pos 
pró ba idõ ki kö té sé vel. 
Pbhi: 2011. máj. 31. 
Pe hi: 2011. jún. 28. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., rész le tes szak mai ön.,
mely tar tal maz za: a je lent -
ke zõ leg fon to sabb sze mé lyi
ada ta it, ed di gi mun ka kö re i -
nek, te vé keny sé gé nek le írá -
sát, je len le gi mun ka kö rét,
be osz tá sát, ké pe sí tést iga zo -
ló om., rész le tes vpr., adat -
vé del mi nyi lat ko zat.
f.: dr. Ke resz tu ry Mó ni ka
jegy zõ 

Kon do ros Nagy köz ség
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
5553 Kon do ros, 
Hõ sök te re 4–5. 
Tel.: (66) 589-300 
Fax: (66) 589-302

Dér czy Fe renc Könyv tár
és Köz mû ve lõ dé si 
In téz mény 
5553 Kon do ros, 
Is ko la u. 2/6. 
In téz mény ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ)

Ké pe sí té si fel té te lek 
a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. ren de let sze rint,
szak irá nyú fel sõ fo kú 
is ko lai v. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 30 nap.
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Lf.: az ön ál ló an mû kö dõ
in téz mény te vé keny sé gi
kö ré be tar to zó fel ada tok
ve ze tõi irá nyí tá sa, kü lö nös 
te kin tet tel a mu ze á lis in -
téz mé nyek rõl, a nyil vá nos
könyv tá ri el lá tás ról és a
köz mû ve lõ dés rõl szó ló
1997. évi CXL. tv-ben, 
az ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII.
tv-ben, va la mint az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé -
rõl szó ló 292/2009. 
(XII. 19.) Korm. ren de let -
ben fog lal tak ra.

a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. ren de let 22. §
(1) g) pont ja sze rint, leg -
alább 5 év, az in teg rált 
in téz mény alap te vé keny -
sé gé nek meg fe le lõ szgy.,
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet. 
Elõny: az in teg rált in téz -
mény alap te vé keny sé gé -
nek meg fe le lõ, kul tu rá lis
jel le gû fel sõ fo kú szak -
kép zett ség, kul tu rá lis te -
rü le ten szer zett szak vizs -
ga, ide gen nyelv tu dás. 

Pe hi: 2011. júl. 15. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a pá lyáz ta tó ál tal össze -
hí vott szak mai bi zott ság és
az Ön kor mány zat Ok ta tá si-,
Kul tu rá lis-, Sport és Val lás -
ügyi Bi zott ság vé le mé nyé -
nek ki ké ré sé vel Kon do ros
Nagy köz ség Ön kor mány za -
tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te 
bí rál ja el.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., szak kép zett sé get, ide gen
nyelv tu dást iga zo ló hi te les
om., szak mai ön., vpr. (CD
le me zen is), szgy. iga zo lá sa, 
ki emel ke dõ szak mai vagy
tu do má nyos te vé keny ség rõl
szó ló iga zo lá sok, nyi lat ko -
zat a pá lyá zat nyílt vagy zárt 
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról, 
nyi lat ko zat ar ról, hogy a 
pá lyá zó egész ség ügyi al kal -
mas sá gi vizs gá lat nak, to -
váb bá va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett sé gé nek ele get 
tesz, adat vé del mi nyi lat ko -
zat.
A pá lyá za tot 3 pél dány ban
(1 ere de ti, 2 má so la ti), zárt
bo rí ték ban, sze mé lye sen
vagy pos tai úton, „Köz mû -
ve lõ dé si In téz mény ve ze tõi
pá lyá zat” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.
Pc.: Kon do ros Nagy köz ség
Ön kor mány zat 
f.: Zsin dely Fe renc né 
jegy zõ 
Tel.: 06 (70) 931-2654 
A költ ség ve té si szer vet be -
mu ta tó alap do ku men tu mok
Kon do ros Nagy köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban
kér he tõk, il let ve át ve he tõk.
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He lyes bí tés

Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2011. évi (III. év fo lyam) 8. szá má ban a Sem mel we is Egye tem Gya kor ló Ál ta lá -
nos Is ko la és Gim ná zi um ál tal meg hir de tett igaz ga tói megbízásra: 

– a pá lyá za tok be nyúj tá si ha tár ide je 2011. má jus 10.; 
– a pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je 2011. jú ni us 30.

Dr. Tu las say Ti va dar s. k.,
rek tor
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

R. C. van Ca e ne gem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa -
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyan is az 5. szá zad tól – ter mi nus a quo – to váb bi 15 szá za don át – ter mi nus ad qu em – a je len ko rig ter je dõ euró pai vi -
lág nagy össze hasonlító fog la la ta a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá -
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit 
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a 
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot -
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár -
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel -
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szü le tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411), illetve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt  (ár a: 800 fo rint áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:
A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..............................................................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .............................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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