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JOGSZABÁLY

2011. évi C. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,

valamint az egyházak, vallásfelekezetek
és vallási közösségek jogállásáról*

PREAMBULUM

A magyarországi egyházak és vallási közösségek a tár-
sadalom kiemelkedõ fontosságú értékhordozó és közös-
ségteremtõ tényezõi, amelyek hitéleti tevékenységük mel-
lett, nevelési, oktatási, felsõoktatási, egészségügyi, karita-
tív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, vala-
mint kulturális, környezetvédelmi, sport- és más tevékeny-
ségükkel, valamint a nemzeti tudat ápolásával is jelentõs
szerepet töltenek be az ország és a nemzet életében. Ma-
gyarország elismeri és támogatja a külhoni magyar közös-
ségek életében meghatározó szerepet játszó egyházak és
vallási közösségek tevékenységét is.

Az Országgyûlés
– a lelkiismereti és vallásszabadság érvényre juttatása,

a mások meggyõzõdését tiszteletben tartó és ennek bizto-
sítékaként az egyházak önállóságának biztosítása, az ál-
lammal fennálló kapcsolatainak szabályozása céljából;

– figyelemmel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatko-
zatára, az Emberi jogok és alapvetõ szabadságok védelmé-
rõl szóló egyezményre, valamint a lelkiismereti és vallás-
szabadság alapvetõ emberi jogával kapcsolatban megfo-
galmazott nemzetközi dokumentumokra, valamint arra,
hogy az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés
17. cikke szerint az Európai Unió tiszteletben tartja és nem
változtatja meg az egyházak és vallási egyesületek vagy
közösségek tagállamokban meglévõ státuszát;

– az Alaptörvényben foglaltakkal összhangban, az ál-
lam és egyház különvált mûködésének alkotmányos köve-
telményét figyelemben tartva, de az együttmunkálkodás
kölcsönös elõnyökön alapuló elveit megfelelõen érvénye-
sítve;

– folytatva a vallásszabadságot biztosító törvényekben,
különösen a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint
az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvényben testet öltõ
hagyományt;

– tekintettel az állam világnézeti semlegességére és
a felekezetek közötti békés együttélésre való törekvésre;

– tiszteletben tartva az egyházakkal megkötött megál-
lapodásokat;

– felismerve, hogy a közjó elõmozdításának kulcsa az
emberi személy méltóságának a tisztelete, amely lehetõvé
teszi nemcsak az emberek és a családok számára, hanem az
egyházak részére is, hogy szabadon teljesítsék küldetésü-
ket;

– külön is elismerve Magyarország történelmében és
kultúrájában folyamatosan meghatározó jelentõséggel bí-
ró egyházak kiemelkedõ szerepét

az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény VII.
cikk (3) bekezdése alapján, a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG
JOGA

1. §

(1) Magyarország elismeri a lelkiismeret és a vallás sza-
badságát.

(2) A lelkiismereti és vallásszabadság joga magában
foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyõzõdés sza-
bad megválasztását vagy elfogadását, megváltoztatását,
valamint a meggyõzõdés kinyilvánításának és megvallásá-
nak jogát.

(3) A lelkiismereti és vallásszabadság joga magában
foglalja továbbá azt a szabadságot, hogy vallását vagy más
meggyõzõdését bármely természetes személy vallásos
cselekmények, szertartások és más cselekmények végzése
útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal
közösen, nyilvánosan, akár kommunikációs eszköz útján
vagy a magánéletben kinyilvánítsa, gyakorolja, tanítsa
vagy kinyilvánítását mellõzze.

2. §

(1) A lelkiismereti és vallásszabadság gyakorlását az
oktatási, egészségügyi, szociális, család-, gyermek- és if-
júságvédelmi intézményben ellátott, valamint a bünte-
tés-végrehajtási intézetben fogva tartott számára egyéni és
közösségi szinten is lehetõvé kell tenni.

(2) A lelkiismereti és vallásszabadság joga a rendvédel-
mi és a honvédelmi szerveknél szolgálati jogviszonyban
állók számára szolgálatteljesítésük során – a szervezet mû-
ködési rendjével és a honvédelmi kötelezettség teljesítésé-
vel összhangban – szabadon gyakorolható.

3. §

A szülõnek, gyámnak joga van ahhoz, hogy a kiskorú
gyermek erkölcsi, vallási nevelésérõl, vallásos oktatásáról
döntsön és arról megfelelõen gondoskodjék.

4. §

(1) A lelkiismereti vagy vallási meggyõzõdés megválasz-
tása, elfogadása, kinyilvánítása és megvallása, továbbá
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annak megváltoztatása, illetve gyakorlása miatt senkit
elõny vagy hátrány nem érhet.

(2) A lelkiismereti és vallásszabadság jogának gyakor-
lása csak az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében foglal-
tak szerint korlátozható.

5. §

A lelkiismereti és vallásszabadság jogával összefüggés-
ben az állami hatóságok adatokat nem gyûjthetnek és nyil-
vántartást nem vezethetnek. A népszámlálás során nem
kötelezõ jelleggel, azonosításra alkalmatlan módon kérhe-
tõ adat a vallási hovatartozásról.

II. FEJEZET
AZ EGYHÁZAK, VALLÁSFELEKEZETEK
ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK JOGÁLLÁSA

A vallási tevékenység

6. §

(1) E törvény alkalmazásában vallási tevékenység olyan
világnézethez kapcsolódó tevékenység, mely természetfe-
lettire irányul, rendszerbe foglalt hitelvekkel rendelkezik,
tanai a valóság egészére irányulnak, valamint az erkölcsöt
és az emberi méltóságot nem sértõ sajátos magatartás
követelményekkel az emberi személyiség egészét átfogja.

(2) Önmagában nem tekinthetõ vallási tevékenység-
nek a

a) politikai és érdekérvényesítõ;
b) pszichikai vagy parapszichikai;
c) gyógyászati;
d) gazdasági-vállalkozási;
e) nevelési;
f) oktatási;
g) felsõoktatási;
h) egészségügyi;
i) karitatív;
j) család-, gyermek- és ifjúságvédelmi;
k) kulturális;
l) sport;
m) állat-, környezet- és természetvédelmi;
n) hitéleti tevékenységhez szükségesen túlmenõ adatke-

zelési;
o) szociális

tevékenység.

Az egyház

7. §

(1) Az egyház, vallásfelekezet, vallási közösség (a to-
vábbiakban: egyház) azonos hitelveket valló, természetes
személyekbõl álló, önkormányzattal rendelkezõ, autonóm
szervezet, mely elsõdlegesen vallási tevékenység gyakor-
lása céljából mûködik. E törvény alkalmazása során egy-
háznak minõsülnek a vallásfelekezetek és vallási közössé-
gek is.

(2) Az azonos hitelveket valló, Magyarországon lakó-
hellyel rendelkezõ cselekvõképes természetes személyek
vallásuk gyakorlása céljából egyházat hozhatnak létre.

(3) Az egyház kizárólag olyan vallási tevékenységet
gyakorolhat, amely az Alaptörvénnyel nem ellentétes, jog-
szabályba nem ütközik, nem sérti más közösségek jogait és
szabadságát, valamint az emberi méltóságot.

(4) Az egyház elnevezést csak e törvény szerint nyilván-
tartásba vett szervezet viselheti.

8. §

(1) Magyarországon az állam és az egyház különváltan
mûködik.

(2) Az állam a közösségi célok érdekében együttmûkö-
dik az egyházzal.

(3) A kiemelkedõ jelentõségû társadalmi támogatottsá-
gú, történelmi és kulturális értékeket megõrzõ, nevelési,
oktatási, felsõoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális,
család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális,
sportintézményeket fenntartó (a továbbiakban: közcélú te-
vékenység) egyházakkal mûködésük biztosítása érdeké-
ben az állam – illetékes szervei útján – megállapodásokat
köthet.

9. §

(1) Az egyházakat azonos kötelezettségek terhelik és
azonos jogok illetik.

(2) Az egyházak tényleges társadalmi szerepét, az álta-
luk ellátott közcélú tevékenységet az állam az egyházak
társadalmi szerepéhez kapcsolódó további jogszabályok
megalkotásánál és a velük való kapcsolattartás során
figyelembe veheti.

10. §

(1) Magyarországon az állam az egyházak irányítására,
felügyeletére szervet nem mûködtethet és nem hozhat
létre.
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(2) Az egyház hitelvei és belsõ szabályai, illetve szervei
által hozott határozatok érvényre juttatására állami kény-
szer nem alkalmazható, azokat az állami hatóságok nem
vizsgálhatják. Az egyházi jogi személy belsõ egyházi sza-
bályokon alapuló döntését állami szerv nem módosíthatja
vagy bírálhatja felül, a jogszabályban nem szabályozott
belsõ jogviszonyokból eredõ jogviták elbírálására állami
szervnek nincs hatásköre.

(3) Az egyház a vallási tevékenységhez kapcsolódó sze-
mélyes adatokat belsõ szabályai szerint kezeli, az érintett
hozzájárulása nélkül – egyházon kívül – nyilvánosságra
nem hozhatja, valamint másnak át nem adhatja.

Az egyházi jogi személy

11. §

(1) Az egyház jogi személy, amely jogalanyiságát nyil-
vántartásba vétellel nyeri el. Az egyesület egyházként tör-
ténõ elismeréséhez az országgyûlési képviselõk kétharma-
dának szavazata szükséges.

(2) Az egyház belsõ szabályai szerint jogi személyiség-
gel rendelkezõ egysége vagy szervezete jogi személy (bel-
sõ egyházi jogi személy).

(3) Nem minõsül egyházi jogi személynek az egyházak
belsõ szabályai szerint egyházi jogi személyiséggel nem
rendelkezõ, az egyház által létrehozott, külön jogszabály
alapján jogalanyisággal rendelkezõ szervezet (egyesülési
jog alapján létrejött civil szervezet, alapítvány, gazdasági
társaság).

(4) Az egyes belsõ egyházi jogi személyeket az egyhá-
zakkal való kapcsolattartásért felelõs miniszter (a további-
akban: miniszter) az egyház egészének vagy legfõbb szer-
vének képviselõje kérelmére külön nyilvántartásba veszi.
A nyilvántartás a belsõ egyházi jogi személyeket az adott
egyház szerveiként tünteti fel.

(5) A (4) bekezdésben nem említett, más belsõ egyházi
jogi személyek jogi személyiségét az egyház egészének,
illetve legfõbb szervének, vagy az adott jogi személy köz-
vetlen felettes egyházi szervének a miniszternél bejelentett
képviselõje, belsõ rendje szerint erre feljogosított tisztség-
viselõje igazolja.

Az egyházi intézmény

12. §

(1) Az egyházi jogi személy nevelési, oktatási, felsõok-
tatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek-
és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, sporttevékenységet
végzõ intézményt létesíthet és tarthat fenn. Ezen intézmé-

nyek az egyház belsõ szabályai szerint rendelkezhetnek
egyházi jogi személyiséggel.

(2) Az egyházi intézmény világnézeti szempontból el-
kötelezett, így a felvételnél és a foglalkoztatásra irányuló
jogviszony létesítésénél, fenntartásánál és megszüntetésé-
nél a sajátos identitás megõrzéséhez szükséges feltételek
határozhatók meg.

Az egyházi személy

13. §

(1) Az egyházi személy az egyház belsõ szabályai sze-
rinti szolgálatban álló természetes személy, akit az egyház
illetékes képviselõje annak minõsít.

(2) Az egyházi személy szolgálatát sajátos egyházi szol-
gálati viszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb jogvi-
szonyban látja el.

(3) Az egyházi személy a hitéleti szolgálata során tudo-
mására jutott, személyiségi jogot érintõ információkat
nem köteles állami hatóság tudomására hozni.

(4) Az egyházi személyek fokozott szabálysértési és
büntetõjogi védelemben részesülnek.

III. FEJEZET
AZ EGYHÁZ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

14. §

(1) Az egyház nyilvántartásba vételére irányuló kérel-
met (a továbbiakban: kérelem) a vallási tevékenységet is
végzõ egyesület képviselõje a miniszterhez nyújtja be.

(2) A törvény mellékletében szereplõ egyházakat a mi-
niszter e törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott
módon veszi nyilvántartásba. Az e törvény melléklete tar-
talmazza az Országgyûlés által elismert egyházakat.

(3) Az egyház nyilvántartásba vételére irányuló kérelem
akkor nyújtható be, ha

a) az egyesület elsõdlegesen vallási tevékenységet
végez;

b) tanításának lényegét tartalmazó hitvallással és rítus-
sal rendelkezik;

c) legalább húsz éve, szervezett formában, egyesület-
ként mûködik Magyarországon. Az idõtartamba beszámít
az e törvény hatálybalépése elõtt egyházként történõ
mûködés is;

d) az alapszabályát, létesítõ okiratát, belsõ törvényét,
szervezeti és mûködési szabályzatát vagy azoknak megfe-
lelõ más szabályzatot elfogadta;

e) a szervezet az ügyintézõ és képviseleti szerveit meg-
választotta, vagy kijelölte;
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f) agjai nyilatkoznak arról, hogy az általuk létrehozott
szervezet tevékenysége nem ellentétes az Alaptörvénnyel,
jogszabályba nem ütközik, valamint nem sérti más jogait
és szabadságát.

15. §

(1) Az egyházi nyilvántartásba vételre irányuló kére-
lemhez csatolni kell

a) tanításának lényegét tartalmazó hitvallását vagy leg-
fõbb vallási tanainak összefoglalását;

b) annak igazolását, hogy a szervezet 14. § (3) bekezdé-
sének c) pontjában meghatározott idõ óta mûködik;

c) a legalább ezer természetes személy tag nevét, ma-
gyarországi lakóhelyét, aláírását tartalmazó aláírási ívet;

d) az alapszabályát, létesítõ okiratát, belsõ törvényét,
szervezeti és mûködési szabályzatát vagy azoknak megfe-
lelõ más szabályzatot, legfõbb szervének alakuló ülésérõl
felvett jegyzõkönyvet és az errõl készült jelenléti ívet, va-
lamint a székhely használat jogcímét igazoló okirat
másolatát;

e) a szervezet ügyintézõ és képviseleti szervei tagjai
személyazonosításra alkalmas adatait;

f) tagjai nyilatkozatát arról, hogy az általuk létrehozott
szervezet tevékenysége nem ellentétes az Alaptörvénnyel,
jogszabályba nem ütközik, valamint nem sérti más jogait
és szabadságát;

g) képviseleti szerve nyilatkozatát arról, hogy elnevezé-
se, jelképrendszere, szertartásrendje a már nyilvántartásba
vett egyház nevével, jelképrendszerével, szertartásrendjé-
vel nem azonos vagy összetéveszthetõ;

h) legalább 5 éves egyszerûsített beszámolót vagy egy-
szerûsített éves beszámolót, vagy azzal egyenértékû
beszámolót;

i) a személyi adat- és lakcímnyilvántartó hatóság által
kiadott, a benyújtott adatok valódiságáról szóló igazo-
lást.

(2) Az egyház nyilvántartásba vételére irányuló kérel-
met benyújtó személynek saját személyazonosító adatait is
meg kell adnia a kérelemben.

(3) A benyújtott kérelemben feltüntetett adatok valódi-
ságáért a kérelmezõ büntetõjogi felelõsséggel tartozik.

(4) A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
a) nyilvántartási szám;
b) az egyház neve, esetleg rövidített neve, illetve a köz-

nyelvben meghonosodott elnevezése;
c) az egyház székhelye;
d) az egyház képviselõjének neve, lakóhelye és a képvi-

selet módja;
e) az egyház, címerének és logójának tartalmi leírása.
(5) A nyilvántartásba szükség szerint bejegyzendõ

adatok:
a létesítõ okirat módosítása esetén
a) a létesítõ okirat módosításának idõpontja,

b) a módosítás nyilvántartásba vételérõl szóló határozat
száma, jogerõre emelkedésének napja.

16. §

(1) Amennyiben az egyesület a 14. §-ban foglalt feltéte-
leknek megfelel, a miniszter az egyház nyilvántartásba vé-
telére irányuló kérelmet az Országgyûlés elé terjeszti.

(2) A nyilvántartásba bejegyzett adatok változását –
a változástól számított tizenöt napon belül – a miniszter-
nek kell bejelenteni.

(3) A miniszter a nyilvántartásba vételi kérelmet eluta-
sítja, ha a 14. §-ban foglalt feltételek nem állnak fenn. A
feltételek hiánya esetén a nyilvántartásba vételi kérelemrõl
az Országgyûlés nem dönt.

(4) A 14. §-ban foglalt feltételek teljesítése mellett sem
jegyezhetõ be egyházként olyan közösség, amellyel szem-
ben mûködése során az illetékes állami szerv nemzetbiz-
tonsági kockázatot állapított meg.

(5) Ha a nyilvántartásba vételi kérelmet elutasító döntés
közlését követõen nyolc napon belül ismételten kérik az
egyház nyilvántartásba vételét, az elutasításhoz fûzõdõ
jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak, és a korábbi el-
járás során benyújtott okiratok egy alkalommal ismételten
felhasználhatók. A határidõ elmulasztása miatt igazolás-
nak nincs helye.

(6) Az egyház nyilvántartásba vételének elutasítása ese-
tén, a bejegyzési kérelem egy éven belül ismételten nem
terjeszthetõ elõ.

(7) Belsõ egyházi jogi személy nyilvántartásba vételére,
valamint a nyilvántartásba bejegyzett adatok változására
az egyház nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat
az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a nyilvántartásba vétel az egyház egészének, illetve
legfõbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen
felettes egyházi szervének képviselõje kérelmére történik;

b) a nyilvántartás az egyház nyilvántartási száma alatt
történik;

c) a miniszter a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet ki-
zárólag formai szempontból vizsgálja.

17. §

A miniszter a benyújtó egyház kérelmének Országgyû-
lés elé terjesztését megelõzõen, külön jogszabályban meg-
határozott feltételek alapján szakértõt rendelhet ki a tör-
vényben foglalt vallási tevékenységgel kapcsolatos felté-
telek fennállása megállapításának tisztázására. Nem kér-
hetõ fel szakértõként egyház vagy egyházi jogi személy
ügyintézõ és képviseleti szervének tagja.
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18. §

Az egyház e törvényben meghatározott nyilvántartásba
bejegyzett adatai nyilvánosak.

IV. FEJEZET
AZ EGYHÁZAK MÛKÖDÉSE

19. §

(1) Az egyház elsõsorban vallási tevékenységet végez,
saját hitelvei és szertartási rendje szerint mûködik.

(2) Az egyház részt vállalhat a társadalom értékteremtõ
szolgálatában, ennek érdekében közcélú tevékenységet
végezhet.

(3) Az egyház céljai megvalósítása érdekében jogosult
más, jelen törvény szerint gazdasági-vállalkozási tevé-
kenységnek nem minõsülõ tevékenységet, valamint alap-
tevékenysége mellett gazdasági-vállalkozási tevékenysé-
get is folytatni. Jogosult továbbá vállalkozásokat, civil
szervezeteket létrehozni, abban részt venni.

(4) Az egyházak közcélú tevékenysége és intézményei
a hasonló tevékenységet folytató állami, önkormányzati
intézményekkel azonos mértékû államháztartási finan-
szírozásra jogosultak. Ezen intézményekben a munkaviszony
tartalma a munkabér, a munkaidõ és a pihenõidõ vonatkozá-
sában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

(5) Az állami vagy önkormányzati intézmények foglal-
koztatottaira vonatkozó központi bérpolitikai intézkedé-
sek az egyházi fenntartók (4) bekezdésben említett intéz-
ményeinek foglalkoztatottaira is azonos feltételekkel ter-
jednek ki.

(6) Az egyházak külön ágazati jogszabályok alapján az
államháztartás alrendszereibõl, európai uniós forrásokból
vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott
programokból származó, pályázati úton vagy pályázati
rendszeren kívül, egyedi döntés alapján támogatásban ré-
szesülhetnek.

(7) A jelen fejezet rendelkezéseit az egyházi jogi szemé-
lyekre is megfelelõen alkalmazni kell.

20. §

(1) Az egyházak bevételei elsõsorban természetes sze-
mélyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szerve-
zetek adományaiból és egyéb hozzájárulásaiból tevõdnek
össze.

(2) Az egyházak a polgári jogviszonyokban korlátozás
nélkül vehetnek részt.

(3) Az egyházi jogi személy – az egyház belsõ törvénye-
iben és szabályaiban meghatározott módon – adományo-
kat gyûjthet.

(4) Az egyházak vonatkozásában – ide nem értve e tör-
vény 6. § (2) bekezdését – nem minõsül gazdasági-vállal-
kozási tevékenységnek:

a) hitéleti, nevelési, oktatási, felsõoktatási, egészség-
ügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvé-
delmi, valamint kulturális, sportintézmény mûködtetése,
valamint ezek és a környezetvédelmi tevékenység folyta-
tása;

b) üdülõ hasznosítása egyházi személy részére történõ
szolgáltatásnyújtás révén;

c) hitélethez szükséges kiadvány, kegytárgy elõállítása,
értékesítése;

d) egyházi célra használt ingatlan részleges hasznosí-
tása;

e) temetõ fenntartása;
f) a kizárólag hitéleti, nevelési, oktatási, felsõoktatási,

egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és if-
júságvédelmi, valamint kulturális, sport és környezetvé-
delmi tevékenységet szolgáló immateriális jószág, tárgyi
eszköz és készlet értékesítése (ideértve a munkaruha meg-
térítését is);

g) hitéleti, nevelési, oktatási, felsõoktatási, egészség-
ügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvé-
delmi, valamint kulturális, sport és környezetvédelmi te-
vékenységhez kapcsolódó kiegészítõ szolgáltatásnyújtás,
a tevékenységet szolgáló eszköz nem nyereségszerzési cé-
lú hasznosítása;

h) az államtól vagy önkormányzattól átvállalt közfel-
adat ellátása során létrehozott termék, jegyzet, tankönyv,
kiadvány, tanulmány elõállítása és értékesítése;

i) a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba elhelye-
zése után a hitelintézettõl, az értékpapír kibocsátójától ka-
pott kamatnak, osztaléknak, illetve az értékpapír hozamá-
nak olyan része, amelyet a gazdasági-vállalkozási tevé-
kenységnek nem minõsülõ tevékenység bevétele az összes
bevételben képvisel;

j) az egyházi személyek öngondoskodása céljára létre-
hozott nyugdíjintézet vagy nyugdíjalap mûködtetése.

(5) Az egyházak adókedvezményben és azzal egy tekin-
tet alá esõ más kedvezményekben részesíthetõk.

21. §

(1) Az egyházak hitéleti célú bevételeit és azok felhasz-
nálását állami szerv nem ellenõrizheti. Hitéleti célú bevé-
telnek minõsül a személyi jövedelemadó meghatározott
részének egyház számára történõ felajánlása, annak költ-
ségvetési kiegészítése, illetve az ennek esetleg helyébe lépõ
juttatás, valamint az ingatlanjáradék és annak kiegészíté-
se is.

(2) Az egyház és a belsõ egyházi jogi személy a megha-
tározott nem hitéleti célra adott állami támogatásból szár-
mazó bevételét és annak felhasználását a számvitelrõl és
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az államháztartásról szóló törvény rendelkezései, valamint
a könyvvezetéshez kapcsolódó egyéb jogszabályok szerint
tartja nyilván.

(3) Az egyházaknak nem hitéleti, de meghatározott cél-
ra adott állami támogatás felhasználásának törvényességi
szempontok szerinti ellenõrzését az Állami Számvevõszék
végzi, az állami vagy önkormányzati költségvetésbõl, il-
letve a nemzetközi forrásokból az állam részvételével jut-
tatott támogatások felhasználásának ellenõrzését jogsza-
bály határozza meg.

22. §

Az állam lehetõséget biztosít az egyházaknak – külön
jogszabályban meghatározott eljárás keretein belül – hogy
részt vegyenek a jogalkotás kapcsán a jogszabályterveze-
tek és jogalkotási koncepciók véleményezésében.

23. §

Az egyházak, különösen az egyházi szertartások és az
egyházkormányzat zavartalan mûködése, illetve a templo-
mok, temetõk és más szent helyek fokozott szabálysértési
és büntetõjogi védelemben részesülnek.

24. §

(1) Az egyházak az állam, önkormányzat által fenntar-
tott nevelési és oktatási intézményekben – a tanulók és
a szülõk igényei szerint – hitoktatást tarthatnak, továbbá
a felsõoktatási intézményekben hitéleti tevékenységet
folytathatnak. A közoktatási intézmény köteles a dologi
feltételeket és más, kötelezõ iskolai foglalkozásokkal nem
ütközõ idõpontot, az egyházi jogi személy pedig a hitokta-
tó, illetve a hittanár személyét biztosítani. A hitoktatás
költségeit – külön törvény, illetve az egyházakkal kötött
megállapodások alapján – az állam biztosítja.

(2) Az egyházak külön jogszabályban meghatározott
rendben végzett tábori lelkészi, valamint börtön- és kór-
házlelkészi szolgálatot vagy más szolgálatot végezhetnek.

25. §

(1) Az egyház elnevezése, jelképrendszere, szertartás-
rendje, valamint közismerten használt neve fokozott jog-
védelemben részesül. Más szervezet elnevezése és jelké-
pei nem kelthetnek olyan benyomást, hogy a szervezet, il-
letve tevékenysége más, korábban nyilvántartásba vett
egyház mûködéséhez kapcsolódik.

(2) Amennyiben valamely egyházi személy nem egy-
háztag számára végez szolgálatot vagy szolgáltatást és
akár közvetlen, akár közvetett módon a tevékenysége egy-
házával kapcsolatba hozható, köteles az adott egyház ne-
vét a szolgálat vagy szolgáltatás felajánlása elõtt jól látha-
tó módon feltüntetni, nyilvánvalóvá tenni.

(3) Az egyház elnevezését, a hozzá közvetlenül köthetõ
jelképrendszerét és a köznyelvben meghonosodott elneve-
zését – erre vonatkozó kifejezett írásbeli hozzájárulás nél-
kül – más szervezet nem használhatja.

V. FEJEZET
AZ EGYHÁZAK MEGSZÛNÉSE

26. §

(1) Az egyház jogutódlással, az egyház képviselõjének
kérelmére szûnik meg más egyházzal való egyesülése (be-
olvadás, összeolvadás) esetén.

(2) Ha egyházból személyek vagy személyek csoportjai
kiválnak, de a nyilvántartásba vett egyház fennmarad, a ki-
válással keletkezõ új szervezetet a korábbi egyház vagyo-
nából részesedés nem illeti meg.

27. §

Az egyház jogutód nélkül szûnik meg, ha feloszlását
legfõbb szerve kimondta.

28. §

A miniszter az Országgyûlés elé terjeszti az egyház
megszüntetésére és törlésére vonatkozó javaslatot, ha te-
vékenységével felhagy és vagyonáról nem rendelkezik.

29. §

Az egyház jogutód nélkül megszûnése esetén vagyona –
a hitelezõk követeléseinek kielégítése után – a Magyar Ál-
lam tulajdonába kerül és közcélú tevékenységre kell fordí-
tani.

30. §

(1) Az egyház jogutód nélküli megszûnése esetén a bel-
sõ egyházi jogi személyek is jogutód nélkül megszûnnek.

(2) Belsõ egyházi jogi személy megszûnése esetén a va-
gyoni kérdéseket az egyház belsõ szabályai rendezik.



VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felhatalmazó rendelkezések

31. §

(1) A Kormány a jelen törvény hatályba lépéséig a köz-
célú tevékenységet végzõ egyházakkal megkötött megál-
lapodások tiszteletben tartása mellett azokat áttekinti és
szükség szerint új megállapodásokat kezdeményez.

(2) A Kormány az e törvény alapján egyháznak nem mi-
nõsülõ – közfeladatot ellátó – szervezetekkel a megállapo-
dásokat legkésõbb 2011. december 31-ig megkötheti.

32. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egyházi jogi
személyek beszámoló készítési és könyvvezetési kötele-
zettségének sajátosságairól szóló szabályokat rendeletben
megállapítsa.

33. §

(1) A miniszter a jelen törvény mellékletében szereplõ
egyházak és az általuk meghatározott önálló, illetve az e
törvény 11. § (2) bekezdésében megjelölt belsõ egyházi jo-
gi személyeket 30 napon belül nyilvántartásba veszi.

(2) A mellékletben szereplõ egyház és az (1) bekezdés-
ben meghatározott belsõ egyházi jogi személy a bejegyzés
idõpontjától függetlenül jogfolytonosan mûködik.

(3) A miniszter az (1) bekezdés szerinti bejelentésre
a nyilvántartásba vétel során új, a szervezet országosan
egyedi azonosítására alkalmas nyilvántartási számot álla-
pít meg és ad ki az egyház részére, továbbá errõl értesíti.

34. §

Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) az egyházak nyilvántartásának ügyviteli szabályait,

a nyilvántartásba vétel iránti kérelem részét képezõ forma-
nyomtatványok tartalmi kellékeit, a nyilvántartásba be-
jegyzendõ technikai és egyéb adatokat, valamint az egy-
ház adatairól kért elektronikus kivonat tartalmára vonatko-
zó szabályokat;

b) az egyházak nyilvántartásával kapcsolatos eljárásban
a szakértõkre, valamint – az államháztartásért felelõs mi-
niszterrel egyetértésben – a szakértõi díjra vonatkozó sza-
bályokat rendeletben megállapítsa.

2. Hatályba léptetõ rendelkezések

35. §

(1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 1–30. §-a, 32–34. §-ai és 36–38. §-ai, va-
lamint a melléklete 2012. január 1-jén lép hatályba.

3. Átmeneti rendelkezések

36. §

(1) A törvény hatálybalépését követõen – a jelen tör-
vény mellékletében foglalt egyházak kivételével – vala-
mennyi korábban egyházként nyilvántartásba vett szerve-
zet – amennyiben a törvényi feltételeknek megfelel – kez-
deményezheti a miniszternél, hogy az egyházi nyilvántar-
tásba vétel iránti kérelmet terjessze az Országgyûlés elé,
vagy bejelentheti a külön törvény szerinti nyilvántartásba
vételhez szükséges adatokat, különös tekintettel a névre,
székhelyre, képviseletre és az alapító tagokra.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak elmulasztása esetén,
továbbá amennyiben a továbbmûködésrõl nemlegesen
nyilatkozik, a szervezet jelen törvény rendelkezései alap-
ján jogutód nélkül megszüntetésre kerül.

(3) Amennyiben a szervezet 2011. december 31-én jo-
gosult képviselõje a továbbmûködésrõl nyilatkozik, úgy
az (1) bekezdésben foglaltakat kell az eljárás során irány-
adónak tekinteni.

(4) Az (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vett szerve-
zet az e törvény hatályba lépésétõl kezdõdõen a korábban
nyilvántartásba vett szervezet általános jogutódja.

(5) Az e törvény alapján egyesületté váló közösségek
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adó-
zó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény ér-
telmében civil szervezeteknek tekintendõk, és a civil szer-
vezetek részére felajánlható egy százalékra lesznek jogo-
sultak, feltéve, hogy az egyesületekre vonatkozó jogszabá-
lyok által támasztott feltételeket 2012. június 30-ig teljesí-
tik.

(6) E törvény hatályba lépését követõen csak az e tör-
vényben foglalt szabályoknak megfelelõ egyháznak nyújt-
ható egyházi célú költségvetési támogatás. A 2011. de-
cember 31-én nyilvántartásban szereplõ, az (1) bekezdés
szerint átalakuló egyházak által e törvény kihirdetésekor
fenntartott közoktatási intézmények mûködését 2012. au-
gusztus 31-ig a központi költségvetés biztosítja.
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4. Módosuló jogszabályok

37. §

(1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés mb) pontja
a következõk szerint módosul:

[E törvény alkalmazásában]
„mb) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, vala-

mint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény (a továbbiakban:
Ehtv.) szerinti, magyarországi székhelyû egyház, illetve az
Ehtv. 11. §-a szerinti magyarországi székhelyû egyházi jo-
gi személy; nem minõsül egyházi fenntartónak az a jogi
személy, amely más típusú szervezetként jogalanyisággal
rendelkezik, így különösen a civil szervezet, annak alap-
szabályban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége,
az alapítvány, annak alapító okiratban jogi személlyé
nyilvánított szervezeti egysége, a gazdasági társaság;”

(2) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § sb) pontja a követ-
kezõk szerint módosul:

[E törvény alkalmazásában]
„s) fenntartó:) sb) a lelkiismereti és vallásszabadság jo-

gáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási

közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény (a to-
vábbiakban: Ehtv.) szerinti, magyarországi székhelyû egy-
ház, illetve az Ehtv. 11. §-a szerinti magyarországi székhe-
lyû egyházi jogi személy; nem minõsül egyházi fenntartó-
nak az a jogi személy, amely más típusú szervezetként jog-
alanyisággal rendelkezik, így különösen a civil szervezet,
annak alapszabályban jogi személlyé nyilvánított szerve-
zeti egysége, az alapítvány, annak alapító okiratban jogi
személlyé nyilvánított szervezeti egysége, a gazdasági
társaság;”

5. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó köve-
telményének való megfelelés

38. §

E törvény II–V. fejezete, 38. §-a, továbbá melléklete az
Alaptörvény VII. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak
minõsül.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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Melléklet a 2011. évi C. törvényhez

Az Országgyûlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek

1 Magyar Katolikus Egyház

2 Magyarországi Református Egyház

3 Magyarországi Evangélikus Egyház

4–6

Zsidó vallásfelekezetek:

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante)

Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség

7–11

Ortodox Egyház:

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus

Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)

12 Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete

13 Magyarországi Baptista Egyház

14 HIT Gyülekezete



2011. évi CIX. törvény
a Magyar Mûvészeti Akadémiáról*

A nemzet kötelessége, hogy visszatérve az európai akadé-
miai eszméhez – a kulturális értékek védelme és gyarapítá-
sa, a mûvészeti és történeti hagyományok megõrzése,
a magas színvonalú mûvészi alkotómunka közösségi felté-
teleinek megerõsítése, az alkotómunka szabadságának vé-
delme, a magyar mûvészeti élet kimagasló teljesítményt
nyújtó képviselõinek személyes megbecsülése céljából –
létrehozza a köztestületként mûködõ Magyar Mûvészeti
Akadémiát.
Ennek érdekében az Országgyûlés a következõ törvényt
alkotja.

I. FEJEZET
A MAGYAR MÛVÉSZETI AKADÉMIA JOGÁLLÁ-
SA ÉS FELADATAI

1. A Magyar Mûvészeti Akadémia jogállása

1. §

(1) A Magyar Mûvészeti Akadémia (a továbbiakban:
MMA) az önkormányzás elvén alapuló köztestület, amely
a mûvészettel – különösen az irodalommal, a zenével,
a képzõ- és az iparmûvészettel, valamint az építészettel,
a fotó-, a film-, az elõadó-, a népmûvészettel –, továbbá
a mûvészet elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai
és nemzetközi bemutatásával, közkinccsé tételével és
a magyar mûvészek képviseletével összefüggõ országos
közfeladatokat lát el.

(2) Az MMA-t a rendes és a levelezõ, valamint a pártoló
és a tiszteletbeli tagok alkotják, akik a jelen törvényben
meghatározott köztestületi jogaikat közvetlen részvétel út-
ján – e törvényben meghatározott módon – gyakorolják.

2. §

(1) Az MMA véleményét a hazai mûvészeti életet – és
ezzel összefüggésben a közfeladatai ellátását –, valamint
az MMA mûködésének feltételeit érintõ jogszabályok,
kormányzati programok vagy intézkedések elõkészítése
során ki kell kérni.

(2) Az MMA az Országgyûlés vagy a Kormány, illetve
a Kormány tagja felkérésére, valamint a tagsága kezdemé-
nyezésére a mûvészet, valamint a közfeladatai ellátásához
kapcsolódóan a társadalom és a gazdaság kérdéseiben
kinyilvánítja szakmai véleményét.

(3) Az MMA székhelye Budapest.
(4) A Magyar Mûvészeti Akadémia név használatára ki-

zárólag az e törvény szerint létrehozott köztestület
jogosult.

(5) Az MMA a közhasznú szervezetekrõl szóló törvény
alapján közhasznú vagy kiemelkedõen közhasznú szerve-
zetnek minõsíthetõ.

3. §

(1) Az MMA a központi költségvetésben önálló fejeze-
tet alkot, amely tartalmazza az MMA által irányított költ-
ségvetési szervek költségvetését is.

(2) Az MMA gazdálkodására az államháztartásról szóló
törvény és végrehajtási rendeletei rendelkezéseit a jelen
törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A Magyar Mûvészeti Akadémia feladatai

4. §

(1) Az MMA közfeladatként ellátott tevékenységével
összefogja a magyar mûvészeti élet kimagasló teljesít-
ményt nyújtó képviselõit.

(2) Az MMA közfeladatai a következõk:
a) elõsegíti a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek

érvényesülését, megóvását, új értékes alkotások megszü-
letését,

b) figyelemmel kíséri a mûvészeti élet kérdéseit és meg-
határozó szellemi folyamatait, majd álláspontját, javasla-
tait a nyilvánosság elé tárja,

c) hozzájárul a magyar mûvészeti hagyomány gondozá-
sához és közkinccsé tételéhez,

d) segíti a mûvészetoktatást és a mûvészképzést,
e) segíti a mûvészeti tárgyú tudományos tevékenységet,
f) pályázatok kiírásával, díjak és ösztöndíjak adomá-

nyozásával ösztönzi a hazai mûvészeti életet,
g) támogatja a mûvészeti alkotások nyilvánosságra ke-

rülését, különösen felolvasó ülések, kiállítások, zenei ren-
dezvények, szakmai találkozók, konferenciák és viták
megrendezésével; fórumot teremt a hazai mûvészeti élet
számára,

h) támogatja az új összefüggéseket feltáró munkákat, il-
letve a szaktudományos és ismeretközlõ kiadványok meg-
jelentetését, szaktudományos és ismeretközlõ kiadványo-
kat ad ki,

i) mûvészeti könyvtárat és az MMA szervezetérõl és mû-
ködésérõl szóló szabályzatban (a továbbiakban: Alapsza-
bály) meghatározott dokumentációs központot mûködtet,

j) részt vesz a magyar kulturális értékek nemzeti nyil-
vántartásának megvalósításában,

k) együttmûködik a magyarországi országos mûvészeti
szervezetekkel, valamint a Magyar Tudományos Akadé-
miával,

l) együttmûködik az országos audiovizuális közszolgá-
lati médiaszolgáltatókkal,

m) támogathatja a különbözõ mûvészeti ágak országos
társadalmi szervezeteit,

n) jogszabály vagy egyedi megkeresés, felkérés alapján
képviseli a mûvészeket közfeladat ellátásában közremû-
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ködõ különbözõ döntés-elõkészítõ, véleményezõ és egyéb
testületekben, szervezetekben,

o) együttmûködik a határon túli magyar mûvészeti szer-
vezetekkel, és külföldi, hasonló rendeltetésû intézmények-
kel,

p) gondoskodik a magyar mûvészeti élet alkotóinak sze-
mélyes megbecsülésérõl,

q) a különbözõ mûvészeti ágak mûvelése érdekében ta-
gozatokat hoz létre és mûködtet.

(3) Az MMA közfeladatait éves programterv keretei kö-
zött valósítja meg.

5. §

(1) Az MMA elnöke kétévente beszámol az Országgyû-
lésnek az MMA munkájáról, valamint tájékoztatást ad
a magyar mûvészeti élet általános helyzetérõl.

(2) Az MMA elnöke évente tájékoztatja a Kormányt az
MMA munkájáról.

(3) Az MMA a törvényben rögzített tájékoztatók elké-
szítéséhez – a közzétett adatok felhasználásán túl – az ada-
tokat önkéntes adatszolgáltatáson alapuló saját adatgyûj-
tés és más szervektõl való adatátvétel útján szerzi be, fi-
gyelemmel a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû
adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltakra.

II. FEJEZET
A MAGYAR MÛVÉSZETI AKADÉMIA SZERVE-
ZETE ÉS MÛKÖDÉSE

3. A köztestületi tagok

6. §

Az MMA tagjai a rendes, a levelezõ, a tiszteletbeli és
a pártoló tagok. Az MMA tagjait – a 7. § (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel – a közgyûlés választja közvetlen
és titkos szavazás útján.

7. §

(1) A rendes tagok a magyar mûvészeti életben kima-
gasló szellemi vagy alkotói teljesítményt felmutató mûvé-
szek. Kimagasló szellemi vagy alkotói teljesítménynek
minõsül az adott mûvészeti ágban való széles körû társa-
dalmi ismertség, illetve elismertség, így különösen

a) a mûvész vagy a mû igazolhatóan széles körû nyilvá-
nosság elõtt való megjelenése vagy

b) valamely állam vagy nemzetközi szervezet, valamely
kulturális, mûvészeti intézmény vagy civil szervezet által
alapított, mûvészek számára vagy mûvészek számára is
adományozható elismerésben való részesülés.

(2) A 30. § szerint regisztrált személyek az MMA ren-
des tagjai.

(3) Az MMA rendes tagjainak száma nem lehet több
200 fõnél.

(4) Amennyiben valamely mûvész az MMA rendes tag-
jára vonatkozó, jelen törvényben, illetve az Alapszabály-
ban támasztott feltételeknek megfelel és rendelkezik az
MMA legalább négy rendes tagjának ajánlásával, úgy ren-
des tagként való jelölésérõl az MMA 20. § (1) és (2) bekez-
dés szerinti tagozata dönt. A tagozat támogatása esetén
a mûvész regisztrált tagjelöltté válik. Rendes tagot a köz-
gyûlés a regisztrált tagjelöltek közül választ.

8. §

(1) A közgyûlés a 7. § (3) bekezdés szerinti létszám fe-
lett a 7. § (4) bekezdésben meghatározott módon levelezõ
tagokat választhat. A levelezõ tagnak meg kell felelnie
a 7. § (1) bekezdésben, illetve az Alapszabályban
meghatározott feltételeknek.

(2) A levelezõ tag a 13. § (2) bekezdés és a 20. § (3) be-
kezdés szerint gyakorolja köztestületi jogait.

9. §

Az elnökség ajánlására az MMA tiszteletbeli tagjává ki-
magasló munkájáért hazai vagy nemzetközi szinten elis-
mert közéleti személyiség választható.

10. §

Az elnökség ajánlására az MMA pártoló tagjává az
MMA érdekében kimagasló szellemi vagy anyagi támoga-
tást vállalt személy választható.

11. §

A tagság egyéb feltételeirõl és az ajánlás, valamint a vá-
lasztás részletes szabályairól e törvény keretei között az
MMA Alapszabálya rendelkezik.

4. A társult szervezet

12. §

(1) Az MMA elõsegíti a mûvészeket összefogó magyar-
országi székhelyû társadalmi szervezetek szakmai és köz-
életi tevékenységének fenntartását és fejlesztését, vala-
mint nyitott a velük való együttmûködésre.
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(2) Az elnökség javaslatára a közgyûlés dönt az (1) be-
kezdés szerinti társadalmi szervezettel való együttmûkö-
désrõl, ennek keretében különösen a társult szervezeti stá-
tusz megadásáról és az együttmûködés feltételeirõl.

(3) Az MMA a társult szervezettel együttmûködési
megállapodást köt.

5. A közgyûlés

13. §

(1) A közgyûlés a köztestület legfõbb döntéshozó
szerve.

(2) A közgyûlést a rendes tagok alkotják, akik köztestü-
leti jogaikat a közgyûlésen szavazati joguk útján gyakorol-
ják. A közgyûlésen tanácskozási joggal részt vehetnek az
MMA levelezõ, tiszteletbeli, valamint pártoló tagjai és
a társult szervezetek képviselõi.

14. §

Az MMA közgyûlése
a) jóváhagyja az MMA Alapszabályát és szükség sze-

rint módosítja azt;
b) jóváhagyja az Országgyûlés és a Kormány számára

készülõ beszámolókat;
c) a tagozatok vezetõi kivételével megválasztja és

visszahívja az MMA tisztségviselõit;
d) az államháztartásról szóló törvény és a költségvetési

törvény keretei között jóváhagyja az MMA költségvetési
és a költségvetés végrehajtására vonatkozó javaslatát;

e) véleményt nyilvánít a mûvészeti élet, a mûvészet
alapvetõ fontosságú kérdéseiben;

f) dönt költségvetési szerv alapításáról, átalakításáról,
megszüntetésérõl;

g) egyes közfeladatok ellátása érdekében az MMA tag-
jaiból munkacsoportot hozhat létre;

h) határoz a 12. § (3) bekezdés szerinti együttmûködési
megállapodás megkötésérõl, valamint határon túli magyar
mûvészeti szervezetekkel, és külföldi, hasonló rendelteté-
sû intézményekkel való együttmûködésrõl, az együttmû-
ködés módjáról;

i) a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfele-
lõen határoz az MMA vagyona;

ia) elidegenítésérõl, megterhelésérõl, amennyiben a va-
gyonelem forgalmi értéke meghaladja a 25 millió forintot,
valamint – értékhatártól függetlenül – a vagyon elidegení-
tése és megterhelése elveirõl,

ib) használatba adásának, egyéb módon történõ haszno-
sításának elveirõl;

j) dönt zártkörûen mûködõ részvénytársaság vagy kor-
látolt felelõsségû társaság alapítása, ilyen gazdasági társa-
ságokban részesedés szerzése elveirõl;

k) dönt – az ia) pontban foglaltakat ide nem értve – az
MMA általi kötelezettségvállalásról (a továbbiakban:
egyéb kötelezettségvállalás), amennyiben annak értéke
meghaladja a 100 millió forintot;

l) elfogadja a vagyongazdálkodási és a közbeszerzési
szabályzatot;

m) jóváhagyja a felügyelõ testület ügyrendjét;
n) dönt mindarról, amit jogszabály vagy az Alapszabály

a hatáskörébe utal.

15. §

(1) Az MMA szükség szerint, de évente legalább két-
szer közgyûlést tart.

(2) A közgyûlést a napirend megjelölésével az MMA el-
nöke hívja össze.

(3) Közgyûlést kell tartani akkor is, ha ezt – a napirend
megjelölésével – a rendes tagok egyötöde vagy a felügyelõ
testület írásban kezdeményezi. Az Alapszabály meghatá-
rozhatja a közgyûlés kötelezõ összehívásának további
eseteit is.

16. §

(1) A közgyûlés akkor határozatképes, ha azon a rendes
tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség
esetén követendõ eljárásra az Alapszabály rendelkezései
irányadóak.

(2) A közgyûlés határozatait a jelen levõ rendes tagok
több mint felének a szavazatával hozza, kivéve, ha jelen
törvény vagy az Alapszabály másként rendelkezik. Az
e törvényben meghatározott tisztségviselõk és a közgyûlés
által választandó felügyelõ testületi tag megválasztásakor
titkos szavazást kell tartani.

(3) Az Alapszabály elfogadásához és módosításához
a közgyûlésen megjelent rendes tagok kétharmadának
szavazata szükséges.

6. Az elnökség

17. §

(1) Két közgyûlés között az elnökség az MMA döntés-
hozó testülete azzal, hogy a 14. § a)–d), f) és h–m) pontban
meghatározott ügyekben dönteni kizárólag a közgyûlés jo-
gosult, a 14. § ia) alpont szerinti esetben értékhatártól füg-
gõen, figyelemmel az (5) bekezdésben foglaltakra.

(2) Az elnökség két közgyûlés között az (1) bekezdés
szerint hozott döntéseirõl – a döntést követõ elsõ közgyû-
lésen – a közgyûlés számára beszámolni köteles.
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(3) Az MMA elnökségének tagjai: az elnök, a két alel-
nök, a fõtitkár és a közgyûlés által három évre választott
négy rendes tag, illetve a 25. § szerinti esetben a tisztelet-
beli elnök.

(4) Az elnökség ülésére – tanácskozási joggal – meg
kell hívni a felügyelõ testület tagjait, a mûvészeti tagoza-
tok vezetõit és a társult szervezetek képviselõit.

(5) Az elnökség az (1) bekezdésben foglaltakon túl
a) irányítja az MMA mûködését;
b) elõkészíti az MMA éves programtervét és felügyeli

annak végrehajtását;
c) megtárgyalja az 5. § (1) és (2) bekezdésben rögzített

beszámolókat;
d) megtárgyalja az MMA éves költségvetését és költ-

ségvetési beszámolóját;
e) gondoskodik a közgyûlés döntéseinek végrehajtásá-

ról;
f) tájékoztatja a felügyelõ testületet a közgyûlés és saját

döntéseirõl, valamint azok végrehajtásáról;
g) a 14. § i) és j) pontja szerint meghatározott elvek sze-

rint dönt
ga) az MMA vagyona elidegenítésérõl, megterhelésé-

rõl, amennyiben a vagyontárgy forgalmi értéke nem halad-
ja meg a 25 millió forintot,

gb) az MMA vagyona használatba adásáról, egyéb mó-
don történõ hasznosításáról,

gc) zártkörûen mûködõ részvénytársaság vagy korlátolt
felelõsségû társaság alapításáról, ilyen gazdasági társasá-
gokban részesedés szerzésérõl;

h) dönt az MMA általi egyéb kötelezettségvállalásról,
amennyiben annak értéke meghaladja az 50 millió forintot
és a döntés nem tartozik a közgyûlés kizárólagos hatáskö-
rébe;

i) ellátja továbbá mindazon a feladatokat, amelyeket
a közgyûlés vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal.

(6) Az elnökség szükség szerint, de legalább havonta
egy alkalommal ülésezik. Az Alapszabály rendelkezhet az
elnökség gyakoribb összehívásáról, valamint meghatároz-
hatja az elnökség kötelezõ összehívásának eseteit.

(7) Az elnökség a döntéseit egyszerû szótöbbséggel
hozza. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata
dönt. Az elnökség határozatképességéhez a tagok több
mint felének a jelenléte szükséges.

7. A felügyelõ testület

18. §

(1) A köztestületi vagyonkezelés és a köztestület gaz-
dálkodásának törvényességét, a vagyonkezelés és gazdál-
kodás során a jelen törvény céljainak érvényesülését ötta-
gú felügyelõ testület ellenõrzi. A felügyelõ testület egy
tagját a kultúráért felelõs miniszter, egy tagját az állam-
háztartásért felelõs miniszter, egy tagját az állami vagyon

felügyeletéért felelõs miniszter, egy tagját az Országgyû-
lés kulturális ügyekért felelõs bizottsága nevezi ki és hívja
vissza, egy tagját az MMA magyar állampolgárságú tagjai
közül a közgyûlés választja és hívja vissza. A felügyelõ
testület tagjainak megbízatása öt évre szól. A felügyelõ
testület tagjai a felügyelõ testület megbízatásának idejére
maguk közül elnököt választanak.

(2) A felügyelõ testület köteles elõzetesen megvizsgálni
és véleményezni a közgyûlés és az elnökség ülésének na-
pirendjén szereplõ, (1) bekezdés szerinti ellenõrzési fel-
adata szempontjából jelentõs valamennyi elõterjesztést.

(3) A közgyûlés és az elnökség felkérheti a felügyelõ
testületet, hogy az általa meghatározott kérdéskörben foly-
tasson le vizsgálatot. Ezen felkérésnek a felügyelõ testület
haladéktalanul köteles eleget tenni.

(4) A felügyelõ testület feladatkörében eljárva, azzal
összefüggésben az MMA irataiba betekinthet, az MMA
tagjától, tisztségviselõjétõl felvilágosítást kérhet.

(5) A felügyelõ testület testületként jár el. A felügyelõ
testület az ügyrendjét maga állapítja meg, azt a közgyûlés
hagyja jóvá. Az ügyrendben rendelkezni kell különösen
a testület ülésének összehívásáról, levezetésérõl, a testület
határozatképességének, a szavazás módjának szabályai-
ról.

(6) Ha a felügyelõ testület a feladatai ellátása során jog-
szabályt, az Alapszabályt, az MMA valamely testületének
döntését vagy egyébként az MMA érdekeit sértõ körül-
ményt észlel, tapasztal, az arra jogosult számára intézke-
dési javaslatot tesz, illetve jogosult – jogszabály vagy az
Alapszabály megsértése esetén köteles – a napirend meg-
jelölésével a közgyûlés összehívására.

(7) A felügyelõ testület mûködésének részletes szabá-
lyairól, tagjai díjazásáról az Alapszabály rendelkezik.

19. §

(1) Az elnökség tagjai és azok Polgári Törvénykönyvrõl
szóló törvény szerinti közeli hozzátartozói nem lehetnek
a felügyelõ testület tagjai.

(2) Az összeférhetetlenségi ok fennállásáról, illetve kine-
vezése esetén a megszüntetés módjáról az érintett a kineve-
zése elõtt köteles nyilatkozni. Amennyiben az összeférhe-
tetlenség a kinevezést követõen merül fel, az érintett az
összeférhetetlenségi ok felmerülésétõl számított tizenöt na-
pon belül köteles az összeférhetetlenséget megszüntetni.

(3) Ha az érintett az összeférhetetlenségi okot a (2) be-
kezdésben foglalt határidõn belül nem szünteti meg, az
összeférhetetlenség kimondásáról és ezzel együtt az érin-
tett tisztségbõl való visszahívásáról a felügyelõ testület
kezdeményezésére, illetve hivatalból határoz az érintettet
a 18. § (1) bekezdés szerint kinevezõ személy vagy meg-
választó testület.

(4) Az Alapszabály az összeférhetetlenség más eseteit is
megállapíthatja.
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8. Tagozatok

20. §

(1) Az MMA közfeladatai ellátását mûvészeti áganként
vagy mûvészeti ágak csoportjaiként szervezõdõ tagozatok
segítik.

(2) A tagozat az MMA-nak a rendes és a levelezõ tagjait
magába foglaló egysége. A tagozatok felsorolását az Alap-
szabály tartalmazza.

(3) A rendes és a levelezõ tag egyidejûleg több tagozat
tagja lehet, de szavazati joggal két közgyûlés közötti idõ-
szakban egy tagozatban rendelkezik, egyéb tagozatban
tagként tanácskozásra jogosult.

(4) A tagozat az Alapszabályban meghatározott módon
maga választja meg a tisztségviselõit.

(5) A tagozatra vonatkozó egyéb szabályokat az Alap-
szabály tartalmazza.

(6) Az Alapszabály a tagozat tagjává váláshoz a tagozat
szerinti mûvészeti ág vagy ágak jellemzõi alapján e tör-
vény keretei között a tag kimagasló szellemi vagy alkotói
teljesítményének minõsülõ különös feltételeket határoz
meg, amelyek a rendes vagy levelezõ taggá választás 7. §
(1) bekezdés szerinti feltételének minõsülnek abban az
esetben, ha a felvételét kezdeményezõ mûvész valamely
tagozat szerinti mûvészeti ág képviselõje és felvételét az
MMA e meglévõ tagozatába kéri.

9. Tisztségviselõk

21. §

Az MMA tisztségviselõi az elnökség tagjai, továbbá
a tagozatok vezetõi.

22. §

(1) Az MMA elnökét a magyar állampolgárságú rendes
tagok közül három évre a közgyûlés választja; õt tisztségé-
ben a köztársasági elnök megerõsíti. Az elnök legfeljebb
egy alkalommal újraválasztható.

(2) Az MMA tevékenységét a közgyûlés határozatainak
megfelelõen és az Alapszabályban meghatározott módon
az elnök irányítja és gyakorolja a tulajdonosi jogokat a je-
len törvény és egyéb jogszabályok alapján. Az MMA-t az
elnök képviseli. Az elnök ellátja az MMA költségvetési
fejezetét irányító szerv vezetõjének feladatait.

(3) Az elnököt – akadályoztatása esetén – a fõtitkár he-
lyettesíti.

23. §

Az elnököt feladatai ellátásában – a határon túli magyar
ügyekben, illetõleg a nemzetközi ügyekben – két, a köz-

gyûlés által három évre a rendes tagok közül választott
alelnök segíti. Az alelnökök egy alkalommal újraválaszt-
hatók.

24. §

(1) A fõtitkárt – öt évre – a közgyûlés választja az Alap-
szabályban meghatározott módon. A fõtitkár legfeljebb
egy alkalommal újraválasztható.

(2) A fõtitkár vezeti a 28. § (1) bekezdésben meghatáro-
zott, az MMA mûködését biztosító költségvetési szervet.

(3) A fõtitkár részletes feladatait – a (2) bekezdésre is fi-
gyelemmel – az Alapszabály és a 28. § (2) bekezdés sze-
rinti alapító okirat határozza meg.

25. §

(1) A közgyûlés – az elnökség ajánlására – az MMA
rendes tagja számára tiszteletbeli elnöki címet adomá-
nyozhat.

(2) A tiszteletbeli elnök az elnökség tagja és az elnökség
ülésein szavazati joggal rendelkezik.

(3) Az MMA-nak egyidejûleg csak egy tiszteletbeli el-
nöke lehet.

(4) A tiszteletbeli elnöki cím adományozásának feltéte-
leirõl az Alapszabály rendelkezik.

26. §

(1) A tisztségviselõk a tevékenységükért az Alapsza-
bályban rögzített feltételek szerint díjazásban és költségté-
rítésben részesülhetnek.

(2) A tisztségviselõk számára nyújtott személyi jellegû
juttatás mértéke közérdekbõl nyilvános adat.

III. FEJEZET
A MAGYAR MÛVÉSZETI AKADÉMIA GAZDÁL-
KODÁSA ÉS VAGYONA

27. §

(1) Az MMA feladatai ellátása érdekében a vagyonával
önállóan gazdálkodik, ennek részletes szabályait az Alap-
szabály határozza meg.

(2) Az MMA tulajdonát az alábbiak képezhetik (a to-
vábbiakban együtt: vagyon):

a) ingatlan, ingóság,
b) tagsági jogviszonyt megtestesítõ értékpapír, egyéb

gazdasági társasági részesedés,
c) immateriális javak, vagyoni értékû jogok.
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(3) Az MMA vagyona lehet
a) törvény alapján az MMA tulajdonába adott állami va-

gyon,
b) az MMA számára ingyenesen juttatott (felajánlott) va-

gyon (ideértve a 6. § szerinti tag által juttatott vagyont is),
c) az MMA közfeladatai ellátása érdekében az a) és

b) pontoktól eltérõen a tulajdonába került vagyon.
(4) A vagyon elidegenítésérõl, megterhelésérõl, haszno-

sításáról, használatba adásáról (e § tekintetében a további-
akban együtt: hasznosítás) a jelen törvényben meghatáro-
zottak szerint a közgyûlés vagy az elnökség dönt, a köz-
gyûlés által elfogadott vagyongazdálkodási irányelvek
alapján.

(5) Az MMA vagyonának hasznosítására kizárólag ér-
vényes értékbecslés alapján kerülhet sor. A vagyon hasz-
nosítására az MMA nyilvános pályázatot köteles kiírni
az Alapszabályban meghatározott részletes szabályok
szerint, ha az érvényes értékbecsléssel megállapított for-
galmi érték ingatlan esetében a 25 millió forintot, egyéb
vagyonelem esetében az egy millió forintot meghaladja.

(6) Az MMA a vagyona hasznosításával kapcsolatos
pénzforgalom lebonyolítására a Magyar Államkincstárnál
elkülönített pénzforgalmi számlát köteles nyitni. Az MMA
a vagyonhasznosítás átmenetileg szabad pénzeszközeit
a Magyar Államkincstár hálózatában értékesített állampa-
pírok vásárlásával hasznosíthatja.

(7) Az MMA a vagyona terhére – a jelen törvény céljá-
val összhangban – zártkörûen mûködõ részvénytársaságot,
korlátolt felelõsségû társaságot alapíthat, vagy ilyen gaz-
dasági társaságban részesedést szerezhet, feltéve, hogy
a gazdasági társaságban – ha törvény más feltételeket nem
határoz meg – legalább többségi befolyással rendelkezik.

(8) A (7) bekezdés szerinti gazdasági társaság további
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szer-
vezetben részesedést nem szerezhet.

(9) Az MMA az államháztartásból származó forrás fel-
használásához kapcsolódó lebonyolítói, végrehajtói fel-
adat ellátása, továbbá közbeszerzés lefolytatása céljából
gazdálkodó szervezet alapítását nem kezdeményezheti,
abban alapítói (tulajdonosi) jogokat nem gyakorolhat, il-
letve tagsági (részvényesi) jogviszonyt nem létesíthet, ré-
szesedést nem szerezhet.

(10) A (7) bekezdés szerinti gazdasági társaság által
a vezetõ tisztségviselõknek és a felügyelõbizottsági tagok-
nak nyújtott személyi jellegû juttatás, javadalmazás (így
különösen: díjazás, jutalom, munkabér, végkielégítés, osz-
talék, dolgozói üzletrész, egyéb juttatás) mértéke közér-
dekbõl nyilvános adat.

(11) A (7) bekezdés szerinti gazdasági társaság köteles
az MMA közgyûlését és elnökségét értesíteni, ha lejárt tar-
tozásainak összértéke meghaladja mérlegfõösszegének
10%-át.

(12) Az MMA az irányítása alá tartozó költségvetési
szervekkel a vagyon használatba adásáról vagyonhaszná-
lati szerzõdést köt. A vagyonhasználati szerzõdés megkö-
tésére a 14. § k) pontban és a 17. § (5) bekezdés h) pontban

foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell. A vagyonhaszná-
lati szerzõdés fõbb tartalmi és formai elemeit az Alapsza-
bály tartalmazza.

(13) Az MMA mûködésének és fejlesztésének elõsegíté-
sére – tulajdonába kerülõ – adományokat, támogatásokat fo-
gadhat el.

(14) Az MMA tulajdonába az állami vagyonról szóló
törvény alapján ingyenesen átadott állami vagyon nem
idegeníthetõ el és nem terhelhetõ meg, az az MMA meg-
szûnése esetén – a (13) bekezdésben foglalt feltétellel –
a Magyar Államot illeti, az az MMA hitelezõi kielégítésé-
re nem szolgálhat.

(15) Az MMA és az általa irányított költségvetési szer-
vek gazdálkodását az Állami Számvevõszék ellenõrzi.

28. §

(1) Az MMA a köztestületi feladatai szervezése, az
MMA külön költségvetési fejezete és intézményei igazga-
tási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és ellenõrzé-
si feladatai ellátására költségvetési szervet alapít. E költ-
ségvetési szerv (a továbbiakban: MMA Titkársága) köz-
feladatokat ellátó alkalmazottai köztisztviselõk.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési szerv felada-
tait alapító okirat rögzíti, amelyet az MMA elnöke ad ki.

(3) Az MMA által alapított költségvetési szerveknél
foglalkoztatottakra – az MMA Titkárságának közfeladato-
kat ellátó köztisztviselõi, ügykezelõi, illetve munkaválla-
lói kivételével – a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. Hatálybalépés

29. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) A 33. § 2012. január 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 3. §-át, 14. § d) pontját, 32. § (3) bekezdé-

sét elsõ alkalommal a 2012. évi költségvetés elõkészítése-
kor kell alkalmazni.

11. Átmeneti rendelkezések

30. §

(1) A törvény hatálybalépését követõ 120 napon belül –
de legkorábban a (4) bekezdésben a nyilatkozattételre
meghatározott határidõ lejártát követõ 15 nap elteltével –
az MMA alakuló közgyûlést tart.
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(2) Az alakuló közgyûlés elõkészítésére nyolctagú bi-
zottság (a továbbiakban: Szervezõ Bizottság) alakul,
amelynek két tagját a köztársasági elnök, két tagját a mi-
niszterelnök, két tagját az Országgyûlés elnöke, két tagját
az Országgyûlés kulturális ügyekért felelõs bizottsága kéri
fel a törvény hatálybalépését követõ 15 napon belül.

(3) A Szervezõ Bizottság feladata az alakuló közgyûlé-
sen részt vevõk minõsítése és regisztrációja.

(4) Az MMA alakuló közgyûlésén az 1992. január
31-én alapított Magyar Mûvészeti Akadémia társadalmi
szervezet azon tagjai vehetnek részt, akik 2011. január
1-jén rendes tagjai voltak a társadalmi szervezetnek és
megfelelnek a 7. § (1) bekezdésben támasztott feltételek-
nek, és amennyiben erre irányuló szándékukat a törvény
hatálybalépését követõ 45 napon belül a Szervezõ Bizott-
ság felhívására és részére írásban kinyilvánítják.

(5) Az alakuló közgyûlést a (4) bekezdés szerinti körben
az (1) bekezdésben meghatározottak szerint a Szervezõ
Bizottság hívja össze. Az alakuló közgyûlés dönt az Alap-
szabály elfogadásáról, megválasztja az elnököt, a két alel-
nököt, a fõtitkárt, a közgyûlés által választandó egyéb el-
nökségi tagokat és a felügyelõ testület egy tagját.

(6) Az elsõ felügyelõ testület tagjait a törvény hatályba-
lépését követõ 120 napon belül kell kinevezni. A felügyelõ
testület a valamennyi tagja kinevezését, megválasztását
követõ 30 napon belül köteles ügyrendjének megállapítá-
sára, amelyet az alakuló ülést követõ elsõ közgyûlés hagy
jóvá.

(7) Az MMA az alakuló közgyûlést követõen tagválasz-
tásra köteles, akként, hogy az MMA rendes tagjainak szá-
ma 2012. december 31-éig lehetõleg elérje a 7. § (3) bekez-
désben meghatározott létszámot.

12. Módosuló rendelkezések

31. §

A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény
65. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Köztestület különösen a Magyar Tudományos
Akadémia, a Magyar Mûvészeti Akadémia, a gazdasági,
illetve a szakmai kamara.”

32. §

(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Áht.) 2/A. § (3) bekezdésének
i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]
„i) Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó

költségvetési szerv: az államháztartás központi szintjébe

tartozó költségvetési szervek az Országgyûlés, a Köztársa-
sági Elnökség, az Alkotmánybíróság, az Országgyûlési
Biztosok Hivatala, az Állami Számvevõszék, a Bíróságok,
a Magyar Köztársaság Ügyészsége, a Gazdasági Verseny-
hivatal, a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar
Mûvészeti Akadémia fejezetekhez tartozó költségvetési
szervek kivételével,”

(2) Az Áht. 18/B. § (4) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A kincstári körbe tartoznak]
„b) a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Ma-

gyar Mûvészeti Akadémia, mint köztestület nem gazdasá-
gi társasági formában mûködtetett szervei.”

(3) Az Áht. 19. §-a a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) A központi költségvetés önálló fejezetként tartal-
mazza a Magyar Mûvészeti Akadémia mint köztestület ál-
tal – nem gazdasági társaságként – mûködtetett szerveze-
tek költségvetését.”

33. §

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény 4. §-ának (1) bekezdése kiegé-
szül a következõ i) ponttal:

[E törvény alkalmazásában kedvezményezett]
„i) a Magyar Mûvészeti Akadémia.”

34. §

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §
(2) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[Állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható]
„e) külön törvény szerinti kiemelkedõen közhasznú

szervezet javára, az általa átvállalt állami vagy önkor-
mányzati közfeladat ellátásának elõsegítése érdekében,
valamint a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar
Mûvészeti Akadémia javára törvényben vagy törvény fel-
hatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt felada-
tai elõsegítése vagy az általa átvállalt állami közfeladat el-
látásának elõsegítése érdekében,”

35. §

(1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktsz. tv.) 1. § (2) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a Köztár-
sasági Elnök Hivatala, az Országgyûlés Hivatala, az Al-
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kotmánybíróság Hivatala, az országgyûlési biztos hivata-
la, az Állami Számvevõszék, a Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatóság Hivatala, a Gazdasági Versenyhivatal,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a Magyar Tu-
dományos Akadémia Titkársága, a Magyar Mûvészeti
Akadémia Titkársága és a Közbeszerzések Tanácsa köz-
tisztviselõi és ügykezelõi közszolgálati jogviszonyára is
e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy
a Köztársasági Elnök Hivatala, az Országgyûlés Hivatala,
az Alkotmánybíróság Hivatala, az országgyûlési biztos hi-
vatala, az Állami Számvevõszék, a Gazdasági Versenyhi-
vatal, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete esetében
a próbaidõre, a pályázatra és a tartalékállományra vonat-
kozó rendelkezéseket e szervek szervezeti és mûködési
szabályzatában (ügyrendjében) meghatározott munkakö-
rök esetében, az ott meghatározott eljárási rend szerint kell
alkalmazni.”

(2) A Ktsz. tv. 44. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a Gazda-
sági Versenyhivatalnál, a Magyar Tudományos Akadémia
Titkárságánál, a Magyar Mûvészeti Akadémia Titkárságá-
nál, a Közbeszerzések Tanácsánál és az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltáránál az illetménykiegészí-
tés mértéke a felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõ
esetében az alapilletményének 50%-a, középiskolai
végzettségû köztisztviselõ esetében az alapilletményének
15%-a.”

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány 125/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete
a közalkalmazottakról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm.

rendelet módosításáról

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés d) és f) pont-
jában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következõket rendeli el:

1. §

(1) A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §
(1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közoktatási intézményben – az intézmény gaz-
dálkodási jogosítványaitól függetlenül –

a) magasabb vezetõi megbízásnak minõsül:
aa) a helyi és a kisebbségi önkormányzat képviselõtes-

tülete, közgyûlése, a társulási tanács, illetve a fenntartó ve-
zetõje vagy megbízottja által adott intézményvezetõi meg-
bízás,

ab) a tagintézmény, többcélú intézmény intézmény-
egysége vezetõjének (igazgatójának, óvodavezetõjének,
kollégiumvezetõjének) a megbízása,

ac) az intézményvezetõ-helyettesi megbízás,
ad) a központi mûhely vezetõi megbízás, a központi

mûhely vezetõ-helyettesi megbízás,
ae) a gazdasági, az ügyviteli, a mûszaki, a személyzeti

intézményvezetõ-helyettesi megbízás;
b) vezetõi megbízásnak minõsül:
ba) az intézményegységvezetõ-helyettesi megbízás,
bb) a tagintézményvezetõ-helyettesi megbízás,
bc) a tagozatvezetõi megbízás,
bd) a gyakorlati oktatás-vezetõi megbízás,
be) a gyakorlati oktatás-vezetõhelyettesi megbízás,
bf) a gyakorlóhely-vezetõi megbízás,
bg) a gazdasági, az ügyviteli, a mûszaki, a személyzeti

vezetõi megbízás.
(2) Az (1) bekezdésben rögzített magasabb vezetõi, ve-

zetõi megbízás – a (14) bekezdésben meghatározottak fi-
gyelembevételével – az év során bármikor, öt évre adható.
A határozott idõ lejártát követõen a közalkalmazott ismé-
telten megbízható magasabb vezetõi, vezetõi feladat ellá-
tásával. Az intézmény vezetésére szóló magasabb vezetõi
megbízás ebben az esetben is az e §-ban meghatározott
eljárás lefolytatásával ismételhetõ meg.”

(2) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) Az intézményvezetõi magasabb vezetõi megbízás-
ra irányuló pályázati felhívást – a Kjt. 20/A. §-ának (4) be-
kezdésében meghatározottakon túl – az Oktatási és Kultu-
rális Közlönyben is közzé kell, egyéb magasabb vezetõi,
vezetõi megbízás esetén közzé lehet tenni. A pályázat be-
nyújtásának határidejét ezekben az esetekben is a Nemzeti
Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzété-
teltõl kell számítani.”

2. §

Az R. 14/C. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Az intézményvezetõ helyettesének, a tagintézmény
vezetõjének, többcélú intézményben az intézményegység
vezetõjének (igazgatójának, óvodavezetõjének, kollégi-
umvezetõjének), a központi mûhely vezetõjének, a köz-
ponti mûhely vezetõ-helyettesének, a gazdasági, az ügyvi-
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teli, a mûszaki, a személyzeti intézményvezetõ-helyettes-
nek a magasabb vezetõi megbízása, továbbá a vezetõi fel-
adatok ellátására szóló megbízás esetén a pótlék mértéke
nem lehet kevesebb, mint a pótlékalap

a) 100%-a, ha a magasabb vezetõi, vezetõi megbízást
az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott intézményben
adják,

b) 130%-a, ha a magasabb vezetõi, vezetõi megbízást
az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott intézményben
adják,

c) 150%-a, ha a magasabb vezetõi, vezetõi megbízást
az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott intézményben
adják, illetve

d) 200%-a, ha a vezetõi feladatok ellátása az 5. § (16)
és (17) bekezdésében foglaltak alapján történik.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete
a muzeális intézmények látogatóit megilletõ

kedvezményekrõl szóló
194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi
CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. §

A muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvez-
ményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: R.) 2. § (1)–(4) bekezdései helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények ál-
landó és idõszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térség-
rõl szóló megállapodásban részes állam állampolgára
(a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,
b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõsé-

gük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. §

a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban:
fogyatékos személy),

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fõ),
d) a miniszter által kiadott szakmai belépõvel rendelke-

zik,
e) legalább 400 fõs taglétszámmal rendelkezõ, orszá-

gos hatáskörû közgyûjteményi szakmai szervezet tagja,
f) közoktatásban dolgozó pedagógus,
g) a 70. életévét betöltötte.
(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények ál-

landó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik
hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott
napján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,
b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Tör-

vénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiak-
ban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója
(legfeljebb 2 fõ).

(3) A muzeális intézmények állandó és idõszaki kiállítá-
sait 50%-os kedvezményes belépõdíj fizetésével látogat-
hatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétõl 26. életévének betöltésé-
ig,

b) 62 év felett,
c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér,

és azok – Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátarto-
zója (legfeljebb 2 fõ), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt
eset kivételével.

(4) A Magyar Köztársaság állami ünnepérõl szóló
1991. évi VIII. törvény 1. §-ában meghatározott nemzeti
ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muze-
ális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.”

2. §

Az R. 2. § (6) bekezdésében a „fenntartója” szövegrész
helyébe a „vezetõje” szöveg lép.

3. §

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

4. §

Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete
az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos

Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-
vény 57. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. §

(1) Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1.
mellékletének 1. Az Országos Képzési Jegyzék
(2010.) pontjában foglalt táblázata (a továbbiakban:
Táblázat) az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. mellékletének helyébe a 2. melléklet lép.

2. §

(1) Ez a rendelet a (2)–(4) bekezdések kivételével, a ki-
hirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet 39., 43., 44., 47., 54., 57. pontja
2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti
a) a Táblázat „A” oszlop szerinti 101., 112., 121., 130.,

147., 164., 188., 246., és 247. sora,
b) az R. 2. melléklete Alapfokú iskolai végzettséggel

rendelkezõ tanulók részére a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 27. § (4) bekezdése szerinti szakiskolai
nevelés és oktatás keretében folytatott képzésben 3 éves
képzési idejû szakképesítések táblázatának 24., 40., 50.,
69., 101., és 107. sora.

(4) A (3) bekezdés 2011. szeptember 15-én lép hatályba.
(5) E rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes



1. melléklet a 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelethez
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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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 54 582 06 Épületgépészeti technikus

7 0 0 1 0 54 01 Épületgépész technikus 3129

8 0 0 1 0 54 02 Hűtő‐ klíma technikus 3129

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 31 582 09 Épületgépészeti csőhálózat-
és berendezés-szerelő

7 0 0 1 0 31 01 Energiahasznosító 
berendezés szerelője 7621

8 0 0 1 0 31 02 Gázfogyasztóberendezés-
és csőhálózat-szerelő 7621

9 0 0 1 0 31 03 Központifűtés- és 
csőhálózat-szerelő 7621

10 0 0 1 0 31 04
Vízvezeték‐ és vízkészülék‐
szerelő

7621

1.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 100. sora helyébe a 
következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Jegyzékbe
kerülés

éve

"100. 5

FEOR
szám

1. 3.

Azonosító
szám

Azonosító szám
Maximális

képzési idő

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés
Azonosító

szám
Azonosító

szám
megnevezésmegnevezés

Szakma-
csoport

megnevezés

2.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 101. sor helyébe a 
következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Szakma-
csoport

megnevezés

Azonosító
szám

-
szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős 
miniszter"

1993.

2011. 2 év 2100 óra

5 2006. -
szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős 
miniszter"

2 év 2000 óra

"101.

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

Azonosító szám
Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám A szakképesítésért felelős 

miniszter]

1. 3.

FEOR
szám

Szakképesítés-ráépülés
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1925

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 31 582 10 Épületlakatos 1 0 0 0 2 év
2300 óra 7421

7 0 1 0 0 31 01 Épületmechanikai 
szerelő 1400 óra 7421

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 31 863 01 Fegyverműszerész 0 0 0 0 2 év 
2000 óra 7442

7 0 0 0 1 33 01 Vadászpuska műves 5 400 óra 7442

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 31 521 09 Gépi forgácsoló 4 1 0 0 0 2 év
2300 óra 7423

7 0 0 0 1 31 01 Esztergályos 1 év 1000 óra 7423

8 0 0 0 1 31 02 Köszörűs 1 év 1000 óra 7423

9 0 0 0 1 31 03 Marós 1 év 1000 óra 7423

Azonosító
szám

Azonosító szám
Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

1. 3.

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

évemegnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

FEOR
szám

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter - vadgazdálkodásért 
felelős       miniszter"

Jegyzékbe
kerülés

éve

Maximális
képzési idő

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Jegyzékbe
kerülés

éve

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"

2006.

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

FEOR
szám

FEOR
szám

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

-

-

"106.

Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülésSzakképesítés
azonosító száma

megnevezés

Azonosító
szám

Azonosító szám

megnevezés megnevezés

1. 3.

Azonosító szám
Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

Azonosító
szám

Azonosító
számSzakképesítés

megnevezése

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakma-
csoport

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Szakképesítés-ráépülés
Azonosító

szám
megnevezés

Szakképesítések köre

-5 2006.
szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős 
miniszter"

3.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 102. sora helyébe a 
következő sor lép:

4.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 106. sora helyébe 
a következő sor lép:

5.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 115. sora helyébe 
a következő sor lép:

[Sor-
szám

1.

Szakképesítések köre

Szakma-
csoport

Azonosító
szám

5

3.

2006."102. 5

[Sor-
szám

"115.
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18.szám

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 31 521 10 Géplakatos 1 0 0 0 2 év 
2300 óra 7421

7 0 1 0 0 31 01 Gépbeállító 1200 óra 7421

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 31 521 11 Hegesztő 4 1 0 0 0 5 1993. - 2 év 
2300 óra 7425

7 0 1 0 0 31 01 Bevontelektródás kézi 
ívhegesztő 1200 óra 7425

8 0 1 0 0 31 02 Egyéb eljárás szerinti 
hegesztő 1200 óra 7425

9 0 1 0 0 31 03 Fogyóelektródás 
védőgázas ívhegesztő 1200 óra 7425

10 0 1 0 0 31 04 Gázhegesztő 1200 óra 7425

11 0 1 0 0 31 05 Hegesztő-vágó gép 
kezelője 400 óra 7425

12 0 1 0 0 31 06 Volfrámelektródás 
védőgázas ívhegesztő 1200 óra 7425

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"

7.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
118. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Azonosító szám
Szakma-
csoport

1. 3.

megnevezés

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

Jegyzékbe
kerülés

éve

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

"118.

"117. 5

Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

Azonosító szám Azonosító
szám

megnevezés

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám

Azonosító
szám

megnevezés

Szakképesítés-ráépülés

1993.

1. 3.

Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás

megnevezés

Azonosító
szám

Jegyzékbe
kerülés

éve

Szakképesítések köre

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

-

Maximális
képzési idő

Azonosító
szám Szakma-

csoport
FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

6.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 117. sora helyébe 
a következő sor lép:
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1927

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 31 522 02 Hőtechnikai berendezés 
üzemeltető

7 0 1 0 0 31 01 Ipari olaj- és gáztüzelő-
berendezés kezelő 300 óra 8291

8 0 1 0 0 31 02
Kisteljesítményű 
kazán fűtő
(max. 2 t/h)

400 óra 8291

9 0 0 1 0 31 01 Hőközpont és -
hálózatkezelő 1000 óra 8229

10 0 0 1 0 31 02 Hűtéstechnikai 
berendezéskezelő 1000 óra 8229

11 0 0 1 0 31 03 Kazángépész (12 t/h 
felett) 1000 óra 8291

12 0 0 1 0 31 04 Kazánkezelő (2-12 t/h 
között) 1000 óra 8291

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 31 544 03 Külszíni bányász

7 0 0 1 0 31 01 Kőbányász,                   
ásvány-előkészítő 7115

8 0 0 1 0 31 02 Külfejtéses bányaművelő 7115

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 31 521 24 Szerkezetlakatos 4 1 0 0 0 2 év
2300 óra 7421

7 0 1 0 0 31 01 Lemezlakatos 1000 óra 7421

1. 3.

"140. 5

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Azonosító szám
Részszakképesítés

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"
1993. -

10.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
140. sora helyébe a következő sor lép:

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

1. 3.

"129.

Azonosító szám
Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás

-
szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős 
miniszter"1200 óra

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

éve

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

5 2006.

Azonosító
szám

megnevezés

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

"120. 5 -2006.

FEOR
szám

Azonosító
szám

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

Azonosító
szám

Jegyzékbe
kerülés

éve

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"

9.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
129. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Szakma-
csoport

megnevezés

Szakképesítés-ráépülés

8.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
120. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám

1.

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Azonosító szám
Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

Azonosító
szám

megnevezés

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

FEOR
szám

3.
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18.szám

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 33 521 08 Szerszámkészítő 1 0 0 0 2 év
2300 óra 7422

7 0 1 0 0 31 01 Szikraforgácsoló 650 óra 7423

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 54 523 04 Automatikai technikus 1 0 0 0 2 év
2300 óra 7443

7 0 1 0 0 52 01 PLC programozó 500 óra 7443

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 "149. 31 544 02 Elektrolakatos és 
villamossági szerelő 1 0 0 0 6 2006. - 800 óra 7445

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 "151. 31 522 01 Elektromos gép- és 
készülékszerelő 1 0 0 0 6 2006. - 2 év

2300 óra 7445
szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős 
miniszter"

megnevezés

3.

Maximális
képzési idő

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Szakma-
csoport

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Maximális
képzési idő

Jegyzékbe
kerülés

éve

Jegyzékbe
kerülés

éve

Szakma-
csoport

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Azonosító szám
Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Szakképesítés-ráépülés

1.

Szakképesítés-elágazás

14.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
151. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

megnevezés

Azonosító szám
Részszakképesítés

Azonosító
szám

Azonosító
szám

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

1. 3.

Azonosító
szám

megnevezés

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"

13.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
149. sora helyébe a következő sor lép:

"148. 6 2006. -

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"

12.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
148. sora helyébe a következő sor lép:

1993. -"141. 5

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

1. 3.

Azonosító szám
Részszakképesítés

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Azonosító
szám

megnevezés

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

Azonosító
szám

megnevezés

Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

éve

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

11.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
141. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Azonosító szám
Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

1.

Azonosító
szám

megnevezés

Szakma-
csoport

3.

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés
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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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 31 522 05 Elektronikai műszerész 1 0 0 0 1993. 2 év
2300 óra 7443

7 0 1 0 0 31 01 Elektronikai gyártósori 
műszerész 2011. 1000 óra 7443

8 0 0 0 1 33 01
Audio- és vizuáltechnikai
műszerész 2011. 400 óra 7443

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 "154. 54 522 01 Erősáramú 
elektrotechnikus 1 0 0 0 6 1993. - 2 év

2300 óra 3118
szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős 
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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 "158. 54 523 05 Mechatronikai technikus 1 0 0 0 6 1993. - 2 év
2000 óra 7443

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

1. 3.

17.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
158. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Azonosító szám
Szakképesítés-ráépülés

Azonosító
szám

Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás

megnevezés

1. 3.

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám

Azonosító szám
Részszakképesítés

Szakképesítések köre

Szakma-
csoport

Azonosító
szám

megnevezés

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"
"152.

16.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
154. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Azonosító
szám

megnevezés

6 -

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Azonosító
szám

megnevezés

Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

15.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
152. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

FEOR
szám

Maximális
képzési idő

Szakképesítés-elágazás
Szakképesítések köre

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Azonosító szám
Részszakképesítés

Azonosító
szám

1. 3.

Szakképesítés-ráépülés
Azonosító

szám
megnevezés

Azonosító
szám

megnevezésmegnevezés
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18.szám

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6
33 522 04 Villanyszerelő4 1 0 0 0

1993.
2 év          2300 óra

7624

7
0 0 0 1 33 02

Erősáramú berendezések 
felülvizsgálója

1993. 500 óra 3154

8
0 0 0 1 33 01

Érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgáló

1993. 300 óra 3154

9
0 0 0 1 33 11

Kisfeszültségű csatlakozó- 
és közvilágítási FAM szerelő

2011. 50 óra 7445

10 0 0 0 1 33 12
Kisfeszültségű FAM 
kábelszerelő 2011. 60 óra 7445

11 0 0 0 1 33 13 Kisfeszültségű kábelszerelő 2011. 240 óra 7445

12 0 0 0 1 33 14
Kisfeszültségű mérőhelyi 
FAM szerelő 2011. 40 óra 7445

13
0 0 0 1 33 15

Kisfeszültségű 
szabadvezeték hálózati FAM 
szerelő

2011. 50 óra 7445

14 0 0 0 1 33 16
Középfeszültségű FAM 
szerelő 2011. 200 óra 7445

15 0 0 0 1 33 17
Középfeszültségű 
kábelszerelő 2011. 260 óra 7445

16 0 0 0 1 33 06 Szakszolgálati FAM szerelő 1993. 50 óra 7445

17
0 0 0 1 33 18 Villamos alállomás kezelő

2011. 200 óra 7445

18 0 0 0 1 33 19
Villamos elosztóhálózat 
szerelő, üzemeltető 2011. 500 óra 7445

19 0 0 0 1 33 07
Villamos gép és -készülék 
üzemeltető 2011. 800 óra 7445

20 0 0 0 1 33 20 Villamos hálózat kezelő 2011. 200 óra 7445

21 0 0 0 1 33 21
Villamos távvezeték építő, 
üzemeltető 2011. 300 óra 7445

22 0 0 0 1 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló 1993. 500 óra 3154

"165.

Azonosító szám
Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás

Azonosító
szám

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"
6 -

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Maximális
képzési idő

FEOR
szám

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Jegyzékbe
kerülés

éve

Szakma-
csoport

18.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
165. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

megnevezés

1. 3.

Azonosító
szám

Szakképesítés-ráépülés
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1931

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

5 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
6 33 543 02 Gumiipari technológus

7 0 1 0 0 31 01 Gumikeverék-készítő 500 óra 8137

8 0 0 1 0 33 01 Abroncsgyártó 2 év 
2300 óra 8137

9 0 0 1 0 33 02 Formacikk-gyártó 2 év 
2300 óra 8137

10 0 0 1 0 33 03 Ipari gumitermék előállító 2 év 
2300 óra 8137

11 0 0 0 1 52 01 Gumiipari technikus (a 
szakirány megnevezésével) 500 óra 3115

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 33 582 01 Ács, állványozó 4 1 0 0 0 2 év 
2300 óra 7612

7 0 1 0 0 21 01 Állványozó 800 óra 7612

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 33 582 03 Burkoló 4 1 0 0 0 1993. 2 év 
2300 óra 7634

7 0 1 0 0 31 01 Hidegburkoló 1993. 1500 óra 7634

8 0 1 0 0 31 04 Melegburkoló és 
parkettás 2011. 1200 óra 7634

"180.

Azonosító szám
Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

megnevezés

Azonosító
szám

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

FEOR
szám

Jegyzékbe
kerülés

éve

8 2006.

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

FEOR
szám

Szakképesítések köre

Azonosító
szám

megnevezés

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés
Azonosító

szám
megnevezés

Szakképesítés
azonosító száma

3.

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

1.

-

"187. 9

"190. 9

Azonosító
szám

megnevezés

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

megnevezés

Azonosító szám Azonosító
szám

Részszakképesítés

Szakma-
csoport

Azonosító
szám

megnevezés

Szakképesítés-ráépülés
Szakképesítések köre

Azonosító szám Azonosító
szám

Részszakképesítés

1993. -

3.

21.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
190. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés-elágazás
Azonosító

szám
megnevezés

[Sor-
szám

20.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
187. sora helyébe a következő sor lép:

19.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
180. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

1. 3.

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

1.

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Jegyzékbe
kerülés

éve

Szakma-
csoport

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

-

Maximális
képzési idő
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18.szám

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 31 582 07 Bádogos4

7 0 0 1 0 31 01 Épület- és 
építménybádogos

8 0 0 1 0 31 02 Ipari szigetelő-bádogos

9 0 0 0 1 31 01 Díszműbádogos 2011. 300 óra

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 33 582 04
Festő, díszítő, mázoló és 
tapétázó 4 1 0 0 0 2 év

2300 óra 7635

7 0 1 0 0 31 03 Díszítő 350 óra 7635

8 0 1 0 0 21 01 Mázoló, lakkozó 450 óra 7635

9 0 1 0 0 21 02 Plakátragasztó 100 óra 7635

10 0 1 0 0 31 01 Szobafestő 800 óra 7635

11 0 1 0 0 31 02 Tapétázó 450 óra 7635

12 0 0 0 1 33 01 Műemléki díszítő, festő 1200 óra 7635

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 "202. 31 582 13 Kályhás 4 0 0 0 0 9 2006. - 2 év
2300 óra 7637

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"

Maximális
képzési idő

Maximális
képzési idő

7633

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

3.

9

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

24.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
202. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma Azonosító

szám
megnevezés

1993. -

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter - kultúráért felelős 
miniszter"

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

éve

Azonosító
számSzakképesítés

megnevezése

Azonosító szám
Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás

Szakképesítések köre

megnevezésmegnevezés

Azonosító
szám

Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

1.

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

évemegnevezés

Szakképesítések köre

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Azonosító szám
Részszakképesítés

Szakképesítés-ráépülés

"197.

1. 3.

"198.

23.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
198. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Azonosító
szám

Azonosító
szám

[Sor-
szám

Szakma-
csoport

Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés
Szakképesítések köre

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító szám
Részszakképesítés

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"

Maximális
képzési idő

FEOR
szám

3.

megnevezés

1.

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

megnevezés

Azonosító
szám

Azonosító
szám

9 ‐

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

2010.

Jegyzékbe
kerülés

éve

22.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
197. sora helyébe a következő sor lép:

2 év 2300 óra
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1933

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-

képesít
és

rész-
szak-

képesít
és

elágazá
s

ráépül
és szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 31 582 15 Kőműves 4 1 0 0 0 2 év
2300 óra 7611

7 0 0 0 1 33 01 Műemléki helyreállító 1200 óra 7611

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 "207. 54 582 03 Magasépítő technikus 4 1 0 0 0 9 1993. - 2 év
2350 óra 3123

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 "208. 54 582 04 Mélyépítő technikus 1 0 0 0 9 1993. - 2 év
2350 óra 3123

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 "211. 31 582 17 Tetőfedő 4 0 0 0 0 9 1993. - 2 év
2300 óra 7632

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"

27.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
208. sora helyébe a következő sor lép:

Azonosító
szám[Sor-

szám

1. 3.

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Maximális
képzési idő

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter - kultúráért felelős 
miniszter"

-

Szakképesítés
azonosító száma

Azonosító szám

Szakképesítések köre

Azonosító szám
Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Szakképesítés-ráépülés
Azonosító

szám
megnevezés

Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás

28.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
211. sora helyébe a következő sor lép:

megnevezés

Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

"206.

26.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
207. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakma-
csoport

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

1. 3.

Azonosító
szám

Szakképesítés-ráépülés
Azonosító

szám
megnevezés

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Szakma-
csoport

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Maximális
képzési idő

FEOR
szám

Jegyzékbe
kerülés

éve

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

FEOR
szám

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Azonosító
szám

Azonosító
szám

Jegyzékbe
kerülés

évemegnevezés

1. 3.

Azonosító szám Azonosító
szám

megnevezés megnevezés

RészszakképesítésSzakképesítés
azonosító száma

1993.

Maximális
képzési idő

FEOR
szám

Szakma-
csoport

Azonosító
szám

megnevezés

9

Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás

25.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
206. sora helyébe a következő sor lép:

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

[Sor-
szám megnevezés

1. 3.

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Azonosító szám
Szakképesítés-ráépülés

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám
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18.szám

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6
33 542 05 Szabó4

7 0 1 0 0 21 02 Lakástextil-készítő 200 óra 7321

8 0 1 0 0 21 03
Munkaruha- és 
védőruha-készítő 250 óra 7321

9 0 1 0 0 21 04
Textiltermék-
összeállító 250 óra 7321

10 0 0 1 0 33 01
Csecsemő- és 
gyermekruha-készítő 7319

11 0 0 1 0 33 04 Fehérnemű-készítő 7321
12 0 0 1 0 33 02 Férfiszabó 7321
13 0 0 1 0 33 03 Női szabó 2011. 7321

14 0 0 0 1 33 01 Férfi alkalmi- és korhű 
ruhakészítő

2011. 1 év 1200 óra 7321

15 0 0 0 1 33 02 Női alkalmi- és korhű 
ruhakészítő

2011. 1 év 1200 óra 7321

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 33 543 01 Bútorasztalos 4 1 0 0 0 2 év
2300 óra 7341

7 0 1 0 0 31 03 Asztalosipari 
gépkezelő 940 óra 7341

8 0 1 0 0 21 01 Asztalosipari szerelő 910 óra 8125

9 0 1 0 0 21 03 Faipari 
alapmegmunkáló 640 óra 7346

10 0 0 0 1 33 01 Műbútorasztalos 1120 óra 7341

2006.
szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős 
miniszter"

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

30.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
231. sora helyébe a következő sor lép:

"224. 2 év 
2300 óra

-10

Szakképesítés
megnevezése

Azonosító
szám Szakma-

csoport
megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám

Szakképesítés-elágazás

3.

FEOR
szám

Jegyzékbe
kerülés

éve

Szakképesítés-ráépülésRészszakképesítés
Azonosító szám Kizárólag

iskolai
rendszerben

oktatható

Maximális
képzési idő

Szakképesítések köre

megnevezés

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

29.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
224. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

1.

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

1. 3.

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító szám
Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

Azonosító
szám

megnevezés

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"
2006. -"231. 11
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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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 33 542 04 Kárpitos 4 1 0 0 0 2 év
2300 óra 7343

7 0 0 0 1 33 01 Járműkárpitos 800 óra 7343

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

5 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
6 31 341 01 Bolti eladó

7 0 0 1 0 31 01 Bútor- és lakástextil-eladó 5112

8 0 0 1 0 31 02 Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó 5112

9 0 0 1 0 31 03 Műszakicikk eladó 5112

10 0 0 1 0 31 04 Porcelán- és edényáru-
eladó 5112

11 0 0 1 0 31 05 Ruházati eladó 5112

12 0 0 1 0 31 06 Zöldség-gyümölcs eladó 5112

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 "318. 52 341 05 Kereskedő 1 0 0 0 17 2006. - 2 év
2400 óra 5111

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"

Szakképesítés-ráépülés
Azonosító

szám
megnevezés

Azonosító
szám

Azonosító
szám

megnevezés

31.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
235. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

1. 3.

megnevezés

Azonosító szám
Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

-

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter - közlekedésért 
felelős miniszter"

FEOR
szám

Szakma-
csoport

2 év
2300 óra

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"

11 1993.

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

éve

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

FEOR
szám

-

Jegyzékbe
kerülés

éve

Azonosító
szám

megnevezés

Szakma-
csoport

"235.

32.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
314. sora helyébe a következő sor lép:

Részszakképesítés

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Azonosító szám
Szakképesítés

azonosító száma
Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

Azonosító
szám

"314.

33.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
318. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Azonosító szám
Szakképesítés-ráépülésRészszakképesítés

17 2006.

[Sor-
szám megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

1. 3.

Azonosító
szám

megnevezés

FEOR
szám

Szakképesítés-elágazás

1.

Azonosító
szám

Azonosító
szám

megnevezésmegnevezés

3.
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18.szám

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 "323. 52 725 01
Látszerész és fotócikk-
kereskedő 4 0 0 0 0 17 1993. - 2 év

2200 óra 7446
szakképzésért és 

felnőttképzésért  felelős 
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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 33 811 01 Cukrász 4 1 0 0 0 1993. 2 év
2300 óra 5122

7 0 0 0 1 33 01 Diétás cukrász 2011. 200 óra 5122

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 33 811 02 Pincér 4 1 0 0 0 1993. 2 év
2300 óra 5123

7 0 0 0 1 33 01 Mixer-Bartender 2011. 200 óra 5123

Szakképesítés-ráépülés

Jegyzékbe
kerülés

éve

34.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
323. sora helyébe a következő sor lép:

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

-

Maximális
képzési idő

FEOR
szám

FEOR
szám

"337.
szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős 
miniszter"

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

A szakképesítésért felelős 
miniszter][Sor-

szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

1.

Szakképesítés-ráépülés
Azonosító

szám
Azonosító szám

FEOR
szám

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

Jegyzékbe
kerülés

éve

Szakképesítés-elágazás

3.

18

Szakma-
csoport

Részszakképesítés
Azonosító szám

Szakma-
csoport

megnevezés

megnevezés

Azonosító
szám

"342.

36.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
342. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre
Szakképesítés-ráépülés

1.

Azonosító szám
Részszakképesítés

megnevezés

[Sor-
szám

1.

3.

Azonosító
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Részszakképesítés

Szakképesítés-elágazás

megnevezés

Szakképesítés-elágazás

35.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
337. sora helyébe a következő sor lép:

megnevezés

Azonosító
szám

Azonosító
szám

Jegyzékbe
kerülés

évemegnevezés

Szakma-
csoport

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám

3.

megnevezés

Azonosító
szám

Azonosító
szám

18 -
szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős 
miniszter"

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

A szakképesítésért felelős 
miniszter]



18.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
1937

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 33 811 03 Szakács 4 1 0 0 0 2 év
2300 óra 5124

7 0 0 0 1 33 01 Diétás szakács 600 óra 5124

8 0 0 0 1 33 02 Konyhafőnök 2011. 400 óra 5124

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 "347. 52 811 02 Vendéglős 4 1 0 0 0 18 2011. - 2 év
2300 óra 5121

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 52 861 01
Büntetés-végrehajtási 
felügyelő 0 0 0 0 1997. 1215 óra 5363

7
0 1 0 0

31 02 Büntetés-végrehajtási 
őr

2011. 645 óra 5363

8
0 1 0 0

31 03 Büntetés-végrehajtási 
segédfelügyelő

2011. 250 óra 5363

9
0 0 0 1 52 02

Büntetés-végrehajtási 
egészségügyi főfelügyelő 2011. 600 óra 5363

10 0 0 0 1 52 01
Büntetés-végrehajtási 
főfelügyelő 2011. 850 óra 5363

11 0 0 0 1 52 03
Büntetés-végrehajtási 
gazdálkodási főfelügyelő 2011. 600 óra 5363

12 0 0 0 1 52 04
Büntetés-végrehajtási 
igazgatási főfelügyelő 2011. 600 óra 5363

"351.

37.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
344. sora helyébe a következő sor lép:

Azonosító
szám

Részszakképesítés

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

1. 3.

Szakképesítés-ráépülés

megnevezésmegnevezés

Azonosító
szám

Azonosító szám

megnevezés

Azonosító
szám

Szakképesítés-elágazás

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Szakma-
csoport

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

-

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

18

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

-
1993.

19

38.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
347. sora helyébe a következő sor lép:

39.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
351. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Azonosító
szám

1. 3.

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Szakképesítés
megnevezése[Sor-

szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

megnevezés

Szakképesítés-ráépülés

megnevezés

Részszakképesítés
Azonosító szám Azonosító

szám
Azonosító

szám

Szakképesítés
azonosító száma Azonosító

szám
megnevezés

1. 3.

Azonosító szám

Szakképesítések köre
Szakképesítés-elágazás

Azonosító
szám

Szakképesítés-elágazás

Maximális
képzési idő

Részszakképesítés

Maximális
képzési idő

Jegyzékbe
kerülés

éve

FEOR
szám

Szakma-
csoport

"344.

megnevezés

Szakképesítés-ráépülés

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

büntetés-végrehajtásért felelős
miniszter"

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

FEOR
szám

szakképzésért  és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter - egészségügyért 
felelős miniszter"
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18.szám

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 "353. 52 213 01 Fényképész és fotótermék-
kereskedő 1 0 0 0 19 1993. - 2 év 

2000 óra 5341
szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős 
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

elága-
zás

ráépü-
lés 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 1993. 2 év 2300 óra

7 0 0 0 1 33 01 Parókakészítő 2010. 1000 óra

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 52 815 01 Kozmetikus 4 1 0 0 0 1993. 2 év
2000 óra

7 0 0 0 1 52 01 Tartós sminkkészítő 2009. 150 óra

8 0 0 0 1 52 02 Speciális arc- és testkezelő 2011. 170 óra

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

5 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
6 52 861 05 Polgári védelmi előadó 0 0 0 0 2006. 350 óra 3524

7 0 0 0 1 54 01 Polgári védelmi főelőadó 2011. 250 óra 3524

Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés
Azonosító

szám
megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Szakma-
csoport

-

Szakképesítés
megnevezése

Azonosító
szám

3.

Szakképesítés-elágazás
Szakképesítések köre

19 katasztrófák elleni 
védekezésért felelős miniszter""371. -

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Azonosító szám
Részszakképesítés

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés-ráépülés

1.

megnevezés

Azonosító
szám FEOR

szám

Azonosító
szám

megnevezés

40.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
353. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

1. 3.

megnevezés

Azonosító
szám

Jegyzékbe
kerülés

éve

Szakképesítések köre

Azonosító szám
[Sor-
szám

Szakképesítés-elágazás

Szakképesítés
azonosító száma

megnevezés

Szakképesítés
azonosító száma Azonosító szám

Részszakképesítés

Részszakképesítés

megnevezés

Azonosító
szám

Azonosító szám

Szakképesítések köre

megnevezés

41.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
354. sora helyébe a következő sor lép:

Azonosító
szám

Azonosító
szám

Szakma-
csoport

Maximális
képzési idő

19

Szakma-
csoport

-

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

Azonosító
szám

megnevezés

3

megnevezés megnevezés

43.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
371. sora helyébe a következő sor lép:

Szakképesítés
megnevezése

1. 3.

Azonosító
szám

Szakképesítés-elágazás

42.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
362. sora helyébe a következő sor lép:

"354.

Szakképesítés-ráépülés

Szakképesítés-ráépülés

megnevezés

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

FEOR
szám

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

FEOR
szám

19

Jegyzékbe
kerülés

éve

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

Azonosító
szám

Szakképesítések köre

5311

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"

"362. 5312

[Sor-
szám

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

1.

Szakképesítés
megnevezése

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"
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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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

5 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
6 61 861 01 Rendészeti szervező

7 0 0 1 0 61 01 Határrendész-szervező 3529

8 0 0 1 0 61 02 Katasztrófavédelmi - és 
polgári védelmi szervező 3529

9 0 0 1 0 61 03 Rendőrszervező 3529

10 0 0 1 0 61 04 Tűzoltószervező 3529

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

5 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
6 52 861 06 Rendőr 1993.

7 0 1 0 0 52 03
Csapatszolgálati 
járőrtárs 2011. 700 óra 5361

8 0 1 0 0 52 04 Járőr 2011. 700 óra 5361

9 0 1 0 0 52 05 Őr-járőrtárs 2011 700 óra 5361

10 0 0 1 0 52 03 Bűnügyi-rendőr 2008. 5361

11 0 0 1 0 52 01 Határrendészeti-rendőr 2008. 5361

12 0 0 1 0 52 04 Közlekedési-rendőr 2011. 5361

13 0 0 1 0 52 02 Közrendvédelmi-rendőr 2011. 5361

14 0 0 0 1 52 02 Baleseti helyszínelő 2011. 400 óra 5361
15 0 0 0 1 52 03 Bűnügyi helyszínelő 2011. 400 óra 5361
16 0 0 0 1 52 04 Fő határrendész 2011. 400 óra 5361
17 0 0 0 1 52 05 Körzeti megbízott 2011. 400 óra 5361
18 0 0 0 1 52 06 Okmányvizsgáló 2011. 400 óra 5361
19 0 0 0 1 52 07 Rendőr "zászlós" 2011. 500 óra 5361

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 31 853 07 Tisztítás-technológiai 
szakmunkás 1 0 0 0 2011. 600 óra 9111

7 0 0 0 1 31 01 Tisztítás-technológiai 
szolgálatvezető 2011. 100 óra 9111

8 0 0 0 1 31 02
Tisztítás-technológiai 
vezetőüléses gépkezelő 2011. 300 óra 9111

-

-

FEOR
szám

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

46.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
376. sora helyébe a következő sor lép:

19

Szakma-
csoport

Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés
Azonosító

szám
megnevezés

Azonosító
szám

Részszakképesítés

19

Szakma-
csoport

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

rendészetért felelős miniszter"
2 év              2500 

óra

FEOR
szám

Maximális
képzési idő

"373.

1. 3.

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Azonosító szám
Részszakképesítés

Azonosító
szám

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

1. 3.

Azonosító
szám

megnevezés

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Azonosító szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Azonosító szám
Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

Azonosító
szám

megnevezés

Maximális
képzési idő

FEOR
szám

1 év 1400 óra-
rendészetért felelős miniszter -

katasztrófák elleni 
védekezésért felelős miniszter"

45.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
372. sora helyébe a következő sor lép:

"372. 19 2006.

Jegyzékbe
kerülés

éve

Szakma-
csoport

Azonosító
szám

megnevezés

44.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
372. sora helyébe a következő sor lép:

megnevezés megnevezés

Szakképesítés-elágazás

Szakképesítések köre

megnevezés

Azonosító
szám

3.

megnevezés

megnevezés

Szakképesítés-ráépülés

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

1.

Jegyzékbe
kerülés

éve

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"
"376.

[Sor-
szám

[Sor-
szám

Azonosító
szám

Azonosító
szám A szakképesítésért felelős 

miniszter]
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18.szám

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 52 861 08 Tűzoltó I. 0 0 0 0 1120 óra 5362

7 0 1 0 0 31 01 Tűzoltó II. 800 óra 5362

8 0 0 0 1 54 01 Tűzoltó szerparancsnok 960 óra 5362

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 "427. 31 582 22 Árnyékolástechnikai szerelő 0 0 0 0 9 2011. - 500 óra 7639
szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős 
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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 31 582 21
Épületgépészeti 
rendszerszerelő

7 0 1 0 0 31 01
Hűtéstechnikai 
hálózatszerelő 1200 óra 7621

8 0 1 0 0 31 02
Karbantartó 
csőszerelő 900 óra 7621

9 0 1 0 0 31 03
Légtechnikai 
hálózatszerelő 1200 óra 7621

10 0 0 1 0 31 01
Hűtő- és légtechnikai 
rendszerszerelő 7621

11
0 0 1 0 31 02

Központifűtés- és 
gázhálózat 
rendszerszerelő

7621

12
0 0 1 0 31 03

Víz-, csatorna- és közmű-
rendszerszerelő

7621

13 0 0 0 1 31 01
Fűtésirendszer felülvizsgáló,
korszerűsítő 300 óra 7621

14
0 0 0 1 31 02

Gáz- és hőtermelő 
berendezés-szerelő

1 év 1200 óra 7621

15 0 0 0 1 31 03
Gázipari műszaki-biztonsági 
felülvizsgáló 300 óra 7621

16
0 0 0 1 31 04

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú 
berendezés-szerelő

1 év 1200 óra 7621

17
0 0 0 1 31 05

Vízgépészeti és technológiai 
berendezésszerelő

1 év 1200 óra 7621

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Jegyzékbe
kerülés

éve

Azonosító szám
Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"5 2011. -

2 év 2300 óra

Azonosító
szám

megnevezés megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

3.

Azonosító
szám

megnevezés

Szakma-
csoport

Szakképesítés-ráépülés
Szakképesítések köre

Szakképesítés-elágazás

Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés
Azonosító

szám
Azonosító szám

Részszakképesítés

"379. 19

1.

"428.

[Sor-
szám

47.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
379. sora helyébe a következő sor lép:

katasztrófák elleni 
védekezésért felelős miniszter"

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Maximális
képzési idő

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

FEOR
szám

2011.

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

FEOR
szám

megnevezés

48.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
427. sorral egészül ki:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Részszakképesítés
Azonosító szám Azonosító

szám

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Szakma-
csoport

megnevezés

1. 3.

Szakképesítés
azonosító száma

1.

Szakma-
csoport

3.

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Azonosító
szám

megnevezés

Jegyzékbe
kerülés

éve

Jegyzékbe
kerülés

éve

-

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Maximális
képzési idő

49.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
428. sorral egészül ki:
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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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 31 525 05 Gépjárműkarosszéria-
készítő, javító

7 0 0 1 0 31 01 Járműfényező 7429

8 0 0 1 0 31 02 Járműkarosszéria 
előkészítő, felületbevonó 7429

9 0 0 1 0 31 03 Járműkarosszéria 
készítő, szerelő 7429

10 0 0 1 0 31 04 Karosszérialakatos 7429

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 "430. 31 525 06 Gépjármű-mechatronikus 0 0 0 0 13 2011. - 2 év 2300 óra 7443 közlekedésért felelős 
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
tanulmán

yi
terület

sor-
szám

alap-
szak-
képe-
sítés

rész-
szak-
képe-
sítés

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 31 525 07 Járműgépészeti szerelő, 
javító, karbantartó

7 0 0 1 0 31 01 Gépjármű-építési, 
szerelési logisztikus 2011. 2 év 2300 óra 7431

8 0 0 1 0 31 02 Közúti gépjárműépítő, 
szerelő

2011. 2 év 2300 óra 7431

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 "432. 31 523 01 Mechatronikus-karbantartó 0 0 0 0 6 2011. - 2 év 2300 óra 7443
szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős 
miniszter"

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Azonosító szám

Részszakképesítés

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

megnevezés

1. 3.

Azonosító
szám

Szakképesítés-ráépülés
Azonosító

szám
megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás

50.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
429. sorral egészül ki:

Szakképesítés
megnevezése

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

FEOR
szám

-

52.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
431. sorral egészül ki:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

közlekedésért felelős 
miniszter"

megnevezés

Azonosító szám Azonosító
szám

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

"429.

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

2011.13
2 év

2300 óra

Jegyzékbe
kerülés

éve

Szakma-
csoport

Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

Maximális
képzési idő

FEOR
szám

Szakképesítések köre

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

éve

Azonosító
szám

közlekedésért felelős 
miniszter"

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Szakképesítés-ráépülés

Szakma-
csoport

Azonosító
szám

megnevezés

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

3.

Azonosító
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Azonosító szám

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Szakképesítés-elágazás

[Sor-
szám

51.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
430. sorral egészül ki:

1.

1. 3.

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Azonosító szám
Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

"431.

FEOR
szám

-

Szakma-
csoport

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Jegyzékbe
kerülés

éve

Maximális
képzési idő

Részszakképesítés

13

Szakképesítések köre

53.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
432. sorral egészül ki:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

1. 3.
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18.szám

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 52 861 05 Polgári védelmi szakelőadó 1 0 0 0 2011. 700 óra 3519

7 0 0 0 1 54 01 Katasztrófa- és polgári 
védelmi főelőadó 2011. 250 óra 3519

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 "434. 31 522 05 Robbanásbiztos 
berendezés kezelője 1 0 0 0 6 2011. - 300 óra 7624

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 "435. 31 582 23 Szárazépítő 1 0 0 0 9 2011. - 2 év 2300 óra 7629
szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős 
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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 "436. 54 861 02 Tűzoltó technikus 0 0 0 0 19 2011. - 500 óra 5362 katasztrófák elleni 
védekezésért felelős miniszter"

Maximális
képzési idő

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Jegyzékbe
kerülés

éve

Szakma-
csoport

Szakképesítés-ráépülés

megnevezés

Azonosító
szám

Szakképesítések köre

Azonosító
szám

Azonosító szám

megnevezés

Azonosító
szám

3.

-

Jegyzékbe
kerülés

évemegnevezés

1.

katasztrófák elleni 
védekezésért felelős miniszter"

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Maximális
képzési idő

19

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Azonosító szám

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

57.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
436. sorral egészül ki:

1. 3.

megnevezés

Azonosító szám
Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Részszakképesítés
Azonosító

szám

Szakképesítés-elágazás

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Szakképesítés-ráépülés
Azonosító

szám Szakma-
csoport

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám

Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

megnevezés megnevezés

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

évemegnevezés

Jegyzékbe
kerülés

éve

54.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
433. sorral egészül ki:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

megnevezés

Azonosító
szám

Részszakképesítés

1.

Szakképesítés
megnevezése

3.

Szakképesítések köre

"433.

55.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
434. sorral egészül ki:

[Sor-
szám

Szakképesítések köre

1.

Szakma-
csoport

Azonosító
szám

3.

56.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
435. sorral egészül ki:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

FEOR
szám

Maximális
képzési idő

Maximális
képzési idő

FEOR
szám

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Szakképesítések köre

Azonosító szám
Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
számSzakképesítés

megnevezése

Szakképesítés-ráépülés

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható
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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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 33 811 04 Vendéglátó eladó 1 0 0 0 2 év 2300 óra 5123

7 0 1 0 0 33 01 Gyorséttermi ételeladó 1200 óra 5123

8 0 0 0 1 33 01 Barista és teakészítő 200 óra 5123

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

elága-
zás

ráépü-
lés szint sor-

szám szint sor-
szám szint sor-

szám

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

6 "283. 54 343 03 Közbeszerzési referens 0 0 0 0 15 2003. - 500 óra 3619

állami vagyon felügyeletéért 
felelős miniszter - 

Közbeszerzések Tanácsa 
elnöke"

59.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
283. sora helyébe a következő sor lép:

[Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

1. 3.

Szakma-
csoport

megnevezés

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám A szakképesítésért felelős 

miniszter]

Azonosító szám
Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás Szakképesítés-ráépülés

Azonosító
szám

megnevezés

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idő

FEOR
szám

18

Azonosító
szám

megnevezés

Azonosító
szám Szakma-

csoport

Azonosító szám

Szakképesítések köre

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter"
2011.

megnevezés

Maximális
képzési idő

FEOR
szám

A szakképesítésért felelős 
miniszter]

Szakképesítés-ráépülés

-

Jegyzékbe
kerülés

éve

3.

58.) Az R. 1. számú melléklet 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010) alcímet követő táblázat 
437. sorral egészül ki:

[Sor-
szám

Részszakképesítés Szakképesítés-elágazás
Azonosító

szám

1.

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

megnevezés

"437.



2. melléklet a 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelethez

Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ tanulók részére a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4) bekezdése szerinti szakiskolai nevelés és oktatás keretében folytatott képzés-
ben 3 éves képzési idejû szakképesítések

A B C

Sorszám A szakképesítés azonosítószáma A szakképesítés megnevezése

1. 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

2. 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

3. 31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltetõ, gépkarbantartó

4. 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztõ (baromfi és kisállat)

5. 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztõ (juh és kecske)

6. 31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztõ (sertés)

7. 31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztõ (szarvasmarha)

8. 31 521 08 0010 31 01 Autógyártó

9. 33 621 01 0000 00 00 Borász

10. 33 542 01 1000 00 00 Bõrdíszmûves

11. 33 582 03 1000 00 00 Burkoló

12. 31 341 01 0010 31 01 Bútor- és lakástextil-eladó

13. 33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos

14. 33 542 02 1000 00 00 Cipész, cipõkészítõ, cipõjavító

15. 33 811 01 1000 00 00 Cukrász

16. 33 542 05 0010 33 01 Csecsemõ- és gyermekruha-készítõ

17. 31 215 02 0010 31 01 Csipkekészítõ

18. 31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész

19. 33 541 01 0000 00 00 Édesipari termékgyártó

20. 33 521 01 1000 00 00 Elektromechanikai mûszerész

21. 31 522 01 1000 00 00 Elektromos gép- és készülékszerelõ

22. 31 522 05 1000 00 00 Elektronikai mûszerész

23. 31 341 01 0010 31 02 Élelmiszer- és vegyi áru-eladó

24. 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés szerelõje

25. 31 582 07 0010 31 01 Épület- és építménybádogos

26. 31 582 10 1000 00 00 Épületlakatos

27. 31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelõ, gépjavító

28. 31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltetõ, gépkarbantartó

29. 31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás

30. 33 541 02 0000 00 00 Erjedés- és üdítõital-ipari termékgyártó

31. 31 215 02 0010 31 02 Fajátékkészítõ

32. 31 215 02 0010 31 03 Famûves

33. 31 215 02 0010 31 04 Fazekas
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A B C

Sorszám A szakképesítés azonosítószáma A szakképesítés megnevezése

34. 33 542 05 0010 33 04 Fehérnemû-készítõ

35. 33 542 05 0010 33 02 Férfiszabó

36. 33 582 04 1000 00 00 Festõ,díszítõ, mázoló és tapétázó

37. 33 815 01 1000 00 00 Fodrász

38. 33 543 02 0010 33 02 Formacikk-gyártó

39. 33 621 02 1000 00 00 Gazda

40. 31 582 09 0010 31 02 Gázfogyasztóberendezés- és csõhálózat-szerelõ

41. 31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló

42. 31 525 07 0010 31 01 Gépjármû-építési, szerelési logisztikus

43. 31 525 06 0000 00 00 Gépjármû-mechatronikus

44. 31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

45. 31 215 02 0010 31 05 Gyékény-, szalma és csuhéjtárgykészítõ

46. 31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztõ

47. 31 521 08 0010 31 02 Háztartási gépgyártó

48. 31 521 11 1000 00 00 Hegesztõ

49. 31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó

50. 33 522 02 0000 00 00 Hûtõ- és klímaberendezés-szerelõ, karbantartó

51. 31 582 21 0010 31 01 Hûtõ- és légtechnikai rendszerszerelõ

52. 33 543 02 0010 33 03 Ipari gumitermék elõállító

53. 31 582 07 0010 31 02 Ipari szigetelõ-bádogos

54. 33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens

55. 31 525 05 0010 31 01 Jármûfényezõ

56. 31 525 05 0010 31 02 Jármûkarosszéria elõkészítõ, felületbevonó

57. 31 525 05 0010 31 03 Jármûkarosszéria készítõ, szerelõ

58. 31 582 13 0000 00 00 Kályhás

59. 31 525 05 0010 31 04 Karosszérialakatos

60. 33 542 04 1000 00 00 Kárpitos

61. 33 525 01 0010 33 01 Kerékpárszerelõ

62. 31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelõ, gépjavító

63. 31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltetõ, gépkarbantartó

64. 31 215 02 0010 31 06 Kézi és gépi hímzõ

65. 31 543 05 0000 00 00 Kishajóépítõ, -karbantartó

66. 31 215 02 0010 31 07 Kosárfonó és fonottbútor-készítõ

67. 31 582 14 0000 00 00 Kõfaragó, mûköves és épületszobrász

68. 31 582 15 1000 00 00 Kõmûves

69. 31 582 09 0010 31 03 Központifûtés- és csõhálózat-szerelõ

70. 31 582 21 0010 31 02 Központifûtés- és gázhálózat rendszerszerelõ

71. 31 525 07 0010 31 02 Közúti gépjármûépítõ, szerelõ

72. 31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztõ
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A B C

Sorszám A szakképesítés azonosítószáma A szakképesítés megnevezése

73. 31 523 01 0000 00 00 Mechatronikus-karbantartó

74. 31 521 01 0010 31 03 Mezõgazdasági gépszerelõ, gépjavító

75. 33 541 03 0000 00 00 Molnár

76. 33 525 01 0010 33 02 Motorkerékpár-szerelõ

77. 31 341 01 0010 31 03 Mûszakicikk eladó

78. 31 215 02 0010 31 10 Nemezkészítõ

79. 31 215 02 0010 31 11 Népi bõrmûves

80. 33 542 05 0010 33 03 Nõi szabó

81. 31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltetõ, gépkarbantartó

82. 31 725 01 0000 00 00 Optikai üvegcsiszoló

83. 31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó

84. 33 541 04 0000 00 00 Pék

85. 33 811 02 1000 00 00 Pincér

86. 31 341 01 0010 31 04 Porcelán- és edényáru-eladó

87. 31 341 01 0010 31 05 Ruházati eladó

88. 33 811 03 1000 00 00 Szakács

89. 31 582 23 1000 00 00 Szárazépítõ

90. 31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos

91. 33 521 08 1000 00 00 Szerszámkészítõ

92. 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

93. 31 622 01 0010 31 03 Szõlõtermesztõ

94. 31 215 02 0010 31 08 Szõnyegszövõ

95. 31 215 02 0010 31 09 Takács

96. 33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó

97. 33 541 07 1000 00 00 Tejtermékgyártó

98. 31 582 17 0000 00 00 Tetõfedõ

99. 31 582 18 1000 00 00 Útépítõ

100. 31 841 02 1000 00 00 Vasúti pályamunkás

101. 33 524 01 1000 00 00 Vegyi-és kalorikusgép szerelõ és karbantartó

102. 33 811 04 1000 00 00 Vendéglátó eladó

103. 33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelõ

104. 33 215 02 0000 00 00 Virágkötõ, -berendezõ, virágkereskedõ

105. 31 582 21 0010 31 03 Víz-, csatorna- és közmû-rendszerszerelõ

106. 31 853 06 1000 00 00 Vízmûkezelõ

107. 31 582 09 0010 31 04 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ

108. 31 582 09 0010 31 04 Tûzvédelmi eszköz- és rendszerszerelõ, karbantartó

109. 31 341 01 0010 31 06 Zöldség-gyümölcs eladó

110. 31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztõ
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A Kormány 143/2011. (VII. 21.) Korm. rendelete
az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005.

(VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megál-
lapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány
35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

(1) Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005.
(VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §
(1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Ösztöndíjprogram mûködtetése
a) a Nemzeti Erõforrás Minisztérium (a továbbiakban:

NEFMI),
b) 1. § (2) bekezdés a)–c) pont tekintetében a Közigaz-

gatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban:
KIM), feladata. Az Ösztöndíjprogram lebonyolítása a We-
kerle Sándor Alapkezelõ bevonásával történik (a további-
akban: pályáztató szerv). A pályáztató szervet az Ösztön-
díjprogram lebonyolításával kapcsolatban az Ösztöndíj-
program mûködtetésére rendelkezésre álló forrásból a ré-
szére lebonyolítás céljából átadott elõirányzat legfeljebb
5%-áig lebonyolítási költség illeti meg.

(2) Az 1. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti Ösztöndíj-
program forrása a Magyar Köztársaság éves költségveté-
sérõl szóló törvény Nemzeti Erõforrás Minisztérium és
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetében
meghatározott elõirányzat, továbbá a Munkaerõpiaci Alap
képzési alaprésze. A közigazgatási és igazságügyi minisz-
ter dönt az esélyegyenlõségi ösztöndíjak összegérõl, vala-
mint a rendelkezésre álló forrásnak az Ösztöndíjprogram
alprogramjai közötti megosztásáról, illetve az Út a tudo-
mányhoz alprogramban a nemzeti erõforrás miniszter dönt
az elnyerhetõ támogatás és az igényelhetõ ösztöndíj maxi-
mumáról.

(3) Az Ösztöndíjprogram pályázatai évente többször is
meghirdethetõek. Az Út a tudományhoz alprogramra vo-
natkozó pályázati felhívást az esélyegyenlõségi ösztöndí-
jakra vonatkozó felhívások megjelentetésétõl eltérõ idõ-
pontban kell meghirdetni. A pályáztató szerv az Ösztön-
díjprogram pályázati felhívásait honlapján és legalább egy
országos napilapban közzéteszi.”

(2) A Rendelet 2. §-a a következõ (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) Az Út a tudományhoz alprogram pályázata iránt ér-
deklõdõ közoktatási intézmények részére a pályáztató
szerv a pályázat benyújtását segítõ felkészítõ napot szer-
vez a pályázati felhívásban meghatározottak szerint. A fel-

készítõ nap pontos idõpontja, helyszíne, a jelentkezés
módja a pályázati felhívásban kerül ismertetésre.”

2. §

(1) A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép egyidejûleg a § a következõ (4a)–(4b) be-
kezdéssel egészül ki:

„(4) Az Út a tudományhoz alprogramban a Magyar
Köztársaság területén mûködõ közoktatási intézmény
pályázhat a keretei között mûködõ – tagintézménnyel ren-
delkezõ közoktatási intézmény esetén székhelyintézmé-
nyenként, illetve tagintézményenként – legfeljebb két
kutatócsoport által megvalósítandó kutatási programmal.
Amennyiben a pályázó közoktatási intézmény több kutatá-
si programmal pályázik, a pályázat szakmai indoklása
mellett alátámasztott módon köteles bemutatni az egyes
kutatási témák feldolgozásának lehatárolását. Egy kutató-
csoport csak egy kutatási program megvalósításában vehet
részt, továbbá egy kutatási programot az alprogram keretei
között csak egy kutatócsoport valósíthat meg.

(4a) A közoktatási intézmény a pályázatot kutatási
programonként külön nyújtja be a pályáztató szervhez
a pályázati felhívásban rögzített határidõig. Tagintézmény
a székhelyen mûködõ közoktatási intézményen keresztül
nyújthat be – kutatási programonként külön – pályázatot.
A közoktatási intézmény köteles a tagintézménye által be-
nyújtott pályázatokat a pályáztató szervhez továbbítani.
A határidõ jogvesztõ, a határidõn túl benyújtott pályázato-
kat a pályáztató szerv további bírálat nélkül elutasítja.

(4b) Az Út a tudományhoz alprogramban az a közokta-
tási intézmény pályázhat:

a) amelynek képviselõje részt vett a 2. § (5) bekezdés-
ben meghatározott felkészítõ napon, és

b) amely a kutatási program megvalósításában együtt-
mûködik kutatással foglalkozó szervezetekkel, így külö-
nösen kutatóintézetekkel, felsõoktatási intézményekkel.”

3. §

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Egyazon tanévben egy személy összesen legfeljebb
öt tanuló tekintetében vállalhat mentori szerepet a teljes
Ösztöndíjprogramban. Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak
esetében a mentorként pályázó személy egyazon tanévben
a fenti számot meghaladó számú, de legfeljebb nyolc tanu-
ló mentorálását vállalhatja, ha az általa mentorálandó vala-
mennyi pályázó tanuló közoktatási intézménye a települé-
sen az egyetlen közoktatási intézmény, és a közoktatási in-
tézményben a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók

18. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1947



aránya eléri a 80%-ot. Az a személy, aki az Út a tudomány-
hoz alprogramban mentorként vesz részt, az esélyegyenlõ-
ségi alprogramokban mentori tevékenységet nem láthat el.
Egyazon tanévben egy személy mentorként egy kutatócso-
portban vehet részt.”

4. §

(1) A Rendelet 6. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(2a) Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak valamennyi al-
programjába az újonnan belépõ ösztöndíjas tanulók leg-
alább felének – a Magyarország Kormánya és az Országos
Roma Önkormányzat között 2011. május 20-án megkötött
Keretmegállapodás 3. pontjában 2015-ig vállalt feltételek
teljesüléséig – roma származásúnak kell lennie. Ha e köve-
telmény a pályázati kiírásokban foglalt feltételeknek meg-
felelõ pályázatok csekély száma miatt nem teljesíthetõ,
a fennmaradó keret terhére nem roma származású pályá-
zók is részesülhetnek támogatásban.”

(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Az Út a tudományhoz alprogramban a pályázatok elbí-
rálásakor elõnyben részesülnek azok a kutatócsoportok:)

„h) amelyek tevékenysége hozzájárul ahhoz, hogy
a kutatócsoportban részt vevõ tanulók mûszaki kompeten-
ciái fejlõdjenek, illetve a kutatási téma feldolgozása során
a részt vevõ tanulók mûszaki kompetenciáinak gyakorlat-
orientált fejlesztése valósul meg,”

(3) A Rendelet 6. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6a) A közoktatási intézménynek az esélyegyenlõségi
ösztöndíjak esetében, ha a tanuló, illetve törvényes képvi-
selõje a pályázati ûrlapon a roma származásáról nyilatko-
zott, a helyi, (annak hiányában) a területi cigány kisebbsé-
gi önkormányzat vagy az Országos Roma Önkormányzat
ajánlásának egy eredeti példányát szükséges benyújtania.”

(4) A Rendelet 6. §-a a következõ (8) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(8) A közoktatási intézménynek a pályázatához mellé-
kelnie kell az Út a tudományhoz alprogram esetében a 4. §
(4b) bekezdésben meghatározott kutatással foglalkozó
szervezetekkel, így különösen kutatóintézetekkel, felsõ-
oktatási intézményekkel történõ együttmûködés feltételeit
rögzítõ megállapodás egy eredeti példányát.”

5. §

A Rendelet 7. §-a a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) A közoktatási intézménnyel alkalmazásban álló
mentor az e § (1) és (2) bekezdésében meghatározott fel-
adatait a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1.
számú mellékletének Harmadik rész II. 6. és 9. pontjaiban
meghatározott munkaköri feladatain felül látja el.”

6. §

A Rendelet 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § Az Ösztöndíjprogram keretében az 1. § (2) bekezdés
a)–c) pontjaiban meghatározott alprogramok vonatkozásá-
ban benyújtott pályázatról a közigazgatási és igazságügyi mi-
niszter, az 1. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott al-
program vonatkozásában benyújtott pályázatról a nemzeti
erõforrás miniszter dönt. Az Út a tudományhoz alprogram
esetében a nemzeti erõforrás miniszter dönthet úgy is, hogy –
tekintettel az adott pályáztatási idõszakban rendelkezésre álló
forrásra, valamint az egyes kutatási programok szakmai tar-
talma és minõsége alapján – a közoktatási intézmény által be-
nyújtott kutatási programok közül csak egyes kutatási prog-
ramokat támogat.”

7. §

A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép, a § egyidejûleg a következõ (2a) bekezdéssel
egészül ki:

„(2) A mentor ösztöndíjának a pályázati felhívásban
meghatározott részére – a (3) bekezdésben foglaltakat ki-
véve – akkor válik jogosulttá, ha

a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetében az általa
mentorált

aa) 7. évfolyamos tanuló felsõbb évfolyamba lép és
elõzõ tanév végi tanulmányi átlagát megtartotta, vagy
azon javított, vagy

ab) 8. évfolyamos tanuló középiskolába vagy szakis-
kolába nyer felvételt és elõzõ tanév végi tanulmányi átla-
gát megtartotta, vagy azon javított;

b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében az általa
mentorált tanuló

ba) felsõbb évfolyamba lép és elõzõ tanév végi tanul-
mányi átlagát megtartotta, vagy azon javított, vagy

bb) amennyiben az utolsó évfolyamos tanuló sikeres
érettségi vizsgát tesz és elõzõ tanév végi tanulmányi átla-
gát megtartotta, vagy azon javított;
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c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében az általa men-
torált tanuló

ca) a felzárkóztató oktatást sikeresen befejezi, vagy fel-
sõbb évfolyamba lép és az elõzõ tanév végi tanulmányi át-
lagát megtartotta, vagy azon javított, vagy

cb) sikeres szakmai vizsgát tesz és az elõzõ tanév végi
tanulmányi átlagát megtartotta.

(2a) A mentor ösztöndíjának a pályázati felhívásban
meghatározott részére – a (2) bekezdésben foglaltakon túl
– akkor válik jogosulttá, ha a 7. § (1) bekezdése szerinti
mentori vállalásokat maradéktalanul teljesítette.”

8. §

A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A mentor az ösztöndíjának a (2) bekezdésben meg-
határozott részére nem válik jogosulttá, ha az általa mento-
rált tanuló javító- és osztályozó vizsgát tesz függetlenül at-
tól, hogy a javító- vagy osztályozó vizsga sikeres-e.”

9. §

(1) A Rendelet 10. §- a következõ (4a) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4a) Az Út a tudományhoz alprogramban támogatást
nyert közoktatási intézmény képviselõje köteles részt ven-
ni a pályáztató szerv által szervezett szakmai találkozó-
kon.”

(2) A Rendelet 10. § (5) bekezdés helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Az Út a tudományhoz alprogramban a támogatás
felhasználásáról a közoktatási intézmény – a támogatási
szerzõdésben meghatározott határidõig – szakmai beszá-
molót és pénzügyi elszámolást készít, és nyújt be a pályáz-
tató szervnek a 4. § (5) bekezdésében meghatározott ellen-
õrzött adatrögzítési felületen keresztül, valamint egy pél-
dányban postai úton. A szakmai beszámoló kötelezõen be-
nyújtandó részét képezi a pályáztató szerv által szervezett
szakmai találkozón, szakmai mûhelykonferenciákon való
részvételt igazoló dokumentum. Az (1) bekezdés b) pont-
jában meghatározott esetben a mentor az ösztöndíjas idõ-
szak végén – az ösztöndíjszerzõdésben rögzített határidõig
– a kutatási program megvalósulásáról szakmai beszámo-
lót készít, és nyújt be a közoktatási intézménynek, amelyet
az a saját beszámolója részeként egy példányban postai
úton továbbít a pályáztató szervnek.”

(3) A Rendelet 10. §-a a következõ (7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(7) A pályáztató szerv az (5) bekezdésben meghatáro-
zott szakmai beszámoló benyújtásának határidejét meg-
elõzõen helyszíni ellenõrzés keretében ellenõrzi a közok-
tatási intézményben az Út a tudományhoz alprogram pá-
lyázat szakmai és pénzügyi feltételeinek való megfelelést,

továbbá segítséget nyújt a közoktatási intézmény részére a
helyes szakmai-pénzügyi gyakorlat kialakításához. A pá-
lyáztató szerv e feladat ellátásba harmadik személyt, más
szervezetet bevonhat.”

10. §

(1) A Rendelet a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A hátrányos helyzetû tanulók iskolai elõ-

menetelének biztosítása érdekében a pályáztató szerv Is-
kola-háló programot szervez, amelynek célja, hogy olyan
innovatív elemeket és eszközöket támogasson, amelyek
alkalmazásával a nevelési-oktatási intézmény alkalmassá
válik az iskolai lemorzsolódás csökkentésére, továbbá
elõsegíti a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók sikeres
iskolai és késõbbi munkaerõ-piaci eredményességét a mi-
nõségi és motiváló pedagógiai munka feltételeinek támo-
gatásával.

(2) Az Iskola-háló program keretén belül ösztöndíj
nyújtható.

(3) A pályáztató szerv az Iskola-háló program pályázati
felhívásait honlapján közzéteszi.

(4) Az Iskola-háló program mûködtetése a KIM feladata.
(5) Az Iskola-háló program forrása a Magyar Köztársa-

ság éves költségvetésérõl szóló törvény Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium fejezetében meghatározott elõ-
irányzat.”

11. §

(1) A Rendelet 12. § 7. pont a)–c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(7. Személyes adat:)
„a) a tanuló adatai: családi és utóneve(i), születési he-

lye és ideje, anyja születési családi és utóneve(i), lakó-
vagy tartózkodási helye, állampolgársága, adóazonosító
jele, oktatási azonosítója, a 3. § (1)–(4) bekezdésében, va-
lamint a 6. § (1) bekezdésének a)–e) pontjában meghatáro-
zott adatok, továbbá a származásra vonatkozó adatok,
amennyiben arról a tanuló a tanulói adatlapon, önkéntes
alapon a 6. § (7) bekezdés szerint nyilatkozott és az adatke-
zeléshez írásban hozzájárult;

b) a törvényes képviselõ adatai: családi és utóneve(i),
valamint legmagasabb iskolai végzettsége, amennyiben
a pályázatot a tanuló hátrányos helyzetére hivatkozva
nyújtják be;

c) a mentor adatai: családi és utóneve(i), születési helye
és ideje, anyja születési családi és utóneve(i), lakóhelye,
állampolgársága, adóazonosító jele, oktatási azonosítója,
végzettsége, munkahelye, elérhetõsége (különösen e-ma-
il). A munkahelyre vonatkozó adatok, amennyiben azok
nem feltételei a mentori tevékenység ellátásának, csak sze-
mélyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra
használhatóak fel.”
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(2) A Rendelet 12. §-a a következõ 11. ponttal egé-
szül ki:

„11. Továbbfutó ösztöndíjas mentor: az Útravaló Ösz-
töndíjprogram keretében az elõzõ tanévben támogatásban
részesült tanuló mentora, aki a közoktatási intézmény zá-
róbeszámolója szerint a tanévben az Útravaló ösztöndíjra
jogosult volt, és akinek az ösztöndíjas tanulója az elõzõ
tanévben ugyanazon alprogramban folytatni kívánja ösz-
töndíjas jogviszonyát, és a folytatás szándékáról az elõzõ
tanévi közoktatási intézményi záróbeszámoló keretében
megfelelõ formában nyilatkozott.”

12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet 1. §-ával megállapított a Rendelet 2. §
(1) bekezdés b) pontja, valamint a 9. § 2011. szeptember
1-jén lép hatályba.

13. §

A Rendelet
a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában az „[a továbbiakban

az a)–c) pontok együtt: esélyegyenlõségi ösztöndíjak]”
szövegrész helyébe az „[az a)–c) pontok együtt:
ÚTRAVALÓ-MACIKA esélyegyenlõségi ösztöndíjak,
továbbiakban esélyegyenlõségi ösztöndíjak]” szöveg,

b) a 3. § (5) bekezdés a) pontjában az „a szociálpedagó-
gus,” szövegrész helyébe az „a szociálpedagógus, gyógy-
pedagógus,” szöveg
lép.

14. §

A Rendelet 3. § (5) bekezdés a) és a b) pont ba) alpontjá-
ban a „ , valamint a mûködõ tanoda tanára” szövegrész ha-
tályát veszti.

15. §

(1) E rendeletet a hatálybalépését követõen meghirde-
tett pályázatokra és a hatálybalépését követõen létrejött
ösztöndíjas jogviszonyokra kell alkalmazni.

(2) A 2011/2012. tanévben a továbbfutó ösztöndíjas
mentorokra is a 2011/2012. tanévre kiírt pályázati feltéte-
lek vonatkoznak.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

HATÁROZAT

A Kormány 1256/2011. (VII. 21.) Korm. határozata
a Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány

megszüntetésérõl

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módo-
sításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, valamint
a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítvá-
nyokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felül-
vizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intéz-
kedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat
4.13. pontja alapján a következõ határozatot hozza:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módo-
sításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése
alapján kezdeményezi a Magyary Zoltán Felsõoktatási
Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) megszün-
tetését a közfeladat más szervezeti keretek között történõ,
hatékonyabb ellátása érdekében.

2. A Kormány

a) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az állami
alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál a Köz-
alapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli
elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ
kérdésekben az állami alapító nevében eljárjon, és az en-
nek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a köz-
igazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával intézked-
jen vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-
átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésérõl;

c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy biztosít-
sa, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával mint mér-
legfordulónappal elkészítésre kerüljön a Közalapítvány-
nak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
6. §-a szerinti beszámolója;

d) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány fel-
adatait – ideértve a Közalapítvány megszûnésekor fennál-
ló kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak
érvényesítését is – a Wekerle Sándor Alapkezelõ lássa el,
és felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigaz-
gatási és igazságügyi miniszter bevonásával tegye meg az
ennek érdekében szükséges intézkedéseket.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal
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3. A megszûnést követõen a Közalapítvány vagyonának
számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – a Közalapít-
vány vagyona értéke erejéig –, valamint a jogutód nélkül
megszûnõ Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kö-
telezõ õrzésére a Kormány a Wekerle Sándor Alapkezelõt
jelöli ki. A Közalapítvány hitelezõk kielégítése után fenn-
maradt vagyonát – ideértve a vagyoni értékû jogokat is –
a Kormány a Wekerle Sándor Alapkezelõ támogatására
fordítja, amely vagyont a Wekerle Sándor Alapkezelõ
egyéb bevételként számolja el, és köteles azt a 2. pont sze-
rinti feladatokra fordítani.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a Közalapítvány bírósági nyilvántartásból
való törlését követõen azonnal

4. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert,
hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl és a 3. pontban

foglalt intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben
tájékoztassa.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a Közalapítvány bírósági nyilvántartásból

való törlését követõen azonnal

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatály-
ba, egyidejûleg hatályát veszti

a) a Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány létre-
hozásáról szóló 1126/2004. (XI. 19.) Korm. határozat;

b) a Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány Ala-
pító Okiratának módosításáról szóló 1107/2006. (XI. 15.)
Korm. határozat; továbbá

c) a Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány Ala-
pító Okiratának módosításáról szóló 1053/2007. (VII. 5.)
Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök



KÖZLEMÉNY

Pá lyá za ti fel hí vás felsõok ta tá si in téz mé ny vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyének 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 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.

Kér jük, hogy a „Köz le mé nyek” ro vat ban köz zé ten ni kí vánt fel hí vá so kat, hir det mé nye ket és egyéb do ku men tu mo -
kat – ide ért ve a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõi és egyéb ál lás he lye i nek be töl té sé re ki írt pá lyá za ti fel hí vá so kat is – szí -
ves ked je nek elekt ro ni kus úton, *.doc (Word) for má tum ban is el kül de ni a szer kesz tõ ség e-ma il cí mé re (koz lony@nef -
mi.gov.hu).

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM  – Sop ron – rek to ra pá lyá za tot hir det az

APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR – Gyõr – 
Sport tu do má nyi In té ze té be
fõ ál lá sú tel jes mun ka idõs egye te mi ta ná ri mun ka kör be töl té sé re
az Or vos tu do má nyok tu do mány te rü let, Sport tu do má nyok tu do mány ág ban

A ki ne ve zen dõ egye te mi ta nár fel ada tai:
– rész vé tel az in té zet ok ta tó, tu do má nyos, ku ta tó-fej lesz tõ te vé keny sé gé ben,
– az in té zet re épü lõ szak tan ter vé nek és tan tár gya i nak fo lya ma tos to vább fej lesz té se,
– az in té zet ha zai és kül föl di kap cso la ta i nak az ápo lá sa,
– együtt mû kö dés az egye tem és a kar más szer ve ze ti egy sé ge i vel,
– ak tív rész vé tel a szak mai köz élet ben,
– dok to ri prog ram ve ze té se,
– ku ta tá si ered mé nyek ha zai és kül föl di pub li ká lá sa.
Ku ta tá si fel ada tok:
– fo lya ma tos ku ta tá si te vé keny ség a sport tu do mány te rü le tén, ki emelt ku ta tá si te rü le tek: sport mo to ros tel je sít mény di -

ag nosz ti ka; fi zi kai ak ti vi tás és rek re á ció,
– az in té zet ben fo lyó egyéb ku ta tá si té mák irá nyí tá sa.
A pá lyá zó nak ren del kez nie kell:
– szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel,
– dok to ri fo ko zat tal és ha bi li tá ci ó val,
– leg alább tíz éves fel sõ ok ta tás ban, ku ta tás ban, ku ta tás szer ve zés ben szer zett szak mai gya kor lat tal,
– a hall ga tók, a dok to ri kép zés ben részt ve võk, az in té zet ben tu do má nyos fo ko zat tal nem ren del ke zõ ok ta tók ta nul má -

nyi és tu do má nyos mun ká já nak ve ze té sé re va ló al kal mas ság gal,
– tu do mány te rü le té nek ha zai és nem zet kö zi ered mé nye i rõl tá jé ko zott ság gal,
– ha zai és nem zet kö zi szak mai el is mert ség gel, amit a ha zai és kül föl di pub li ká ci ók, szak- és tan köny vek, a rá juk va ló

hi vat ko zá sok, va la mint a ha zai és nem zet kö zi kon fe ren ci á kon tör té nõ rész vé te lek bi zo nyí ta nak,
– ön ál ló ku ta tó mun ká ra és ku ta tó cso port ve ze té sé re va ló ké pes ség gel,
– le gyen ké pes ide gen nyel ven pub li kál ni.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó rö vid vá la szát a pá lyá za ti ki írás ban fog lal tak ra,
– szak mai ön élet raj zot (a pá lya leg fon to sabb ál lo má sa i nak és ered mé nye i nek össze fog la lá sa):

= tu do má nyos ered mé nye it és azok el is me ré se i nek be mu ta tá sát,
= fel sõ ok ta tá si ok ta tá si te vé keny sé gét,
= ha zai és kül föl di szak mai köz éle ti te vé keny sé gét,

– azok nak a tu do mány ágak nak a meg ne ve zé sét, amely ben a pá lyá zó ed di gi tu do má nyos mun kás sá gát ki fej tet te,
– a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, mun ka kö rét,
– az ok ta tó, ne ve lõ, tu do má nyos mun kás ság ra vo nat ko zó jö võ be ni ter ve it, cél ki tû zé se it.
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– az egye te mi vég zett sé get, szak kép zett sé get, dok to ri fo ko za tot, tu do má nyos cí met, ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok -

ira tok má so la tát,
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– szak mai pub li ká ci ó i nak tel jes lis tá ját, kü lön ki emel ve a tu do má nyos pá lya szem pont já ból leg fon to sabb nak ítélt pub -
li ká ci ó kat,

– az in téz mény tõl be szer zett és ki töl tött sze mé lyi adat la pot,

– kül sõ pá lyá zó ese tén há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– nyi lat ko za tot, amely ben a pá lyá zó hoz zá já rul ah hoz, hogy pá lyá za ti anya gá ba a vo nat ko zó jog sza bá lyok és az egye -
tem szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta sze rint er re jo go sult bi zott sá gok és tes tü le tek be te kint het nek.

– A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tást a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem Apá czai Cse re Já nos Kar dé -
kán ja ad [(96) 516-732].

ERDÕMÉRNÖKI KAR – Sop ron –

Ké mi ai In té zet

fõ ál lá sú tel jes mun ka idõs egye te mi ta ná ri mun ka kör be töl té sé re

a ter mé szet tu do má nyok tu do mány te rü let, kör nye zet tu do má nyok tu do mány ág ban

A ki ne ve zen dõ egye te mi ta nár ok ta tá si fel ada tai:

Er dõ mér nök, kör nye zet tan, kör nye zet mér nö ki, vad gaz da- és ter mé szet vé del mi mér nök kép zé sek ben az aláb bi tan tár -
gyak gon do zá sa és ok ta tá sa:

Bio ké mia

– Ana li ti kai ké mia (nagy mû sze res ana lí zis),

– Nö vény vé del mi ké mia,

– Kör nye zet vé del mi mé rés tech ni ka,

– Ke mo met ria.

Rész vé tel nem zet kö zi ok ta tá si prog ra mok ban.

A ki ne ve zen dõ egye te mi ta nár ku ta tá si fel ada tai:

– ak tív rész vé tel az in té zet ku ta tá si prog ram ja i nak ki dol go zá sá ban és meg va ló sí tá sá ban, kü lö nös te kin tet tel az er dei
fák élet ta na, kör nye ze ti ha tá sok ra adott vá lasz re ak ci ói, va la mint ered mé nyek sok vál to zós (ke mo met ri ai) adat elem zé se
té ma kö rök re,

– ak tív kap cso lat tar tás a ha zai és kül föl di ku ta tá si part ne rek kel,

– rész vé tel az In té zet ha zai és nem zet kö zi ku ta tá si pro jekt je i ben.

Pá lyá za ti fel té tel [SzMSz II. Fog lal koz ta tá si kö ve tel mény rend szer 19. § (1) be kez dés]:

– ren del kez zen leg alább nyolc éves ok ta tás ban, ku ta tás ban, ku ta tás szer ve zés ben szer zett szak mai gya kor lat tal,

– ren del kez zen dok to ri fo ko zat tal és ha bi li tá ci ó val,

– le gyen al kal mas a hall ga tók, a dok to ri kép zés ben részt ve võk, a ta nár se gé dek ta nul má nyi, tu do má nyos mun ká já nak
ve ze té sé re,

– le gyen tá jé ko zott tu do mány te rü le té nek ha zai és nem zet kö zi ered mé nye i rõl, fej lessze to vább eze ket az is me re te ket,

– ren del kez zen ha zai és nem zet kö zi szak mai el is mert ség gel, amit a ha zai és kül föl di pub li ká ci ók, szak- és tan köny -
vek, a rá juk va ló hi vat ko zá sok, va la mint a ha zai és nem zet kö zi kon fe ren ci á kon tör té nõ rész vé tel bi zo nyí ta nak,

– le gyen ké pes ön ál ló ku ta tó/al ko tó mun ká ra és ku ta tó/al ko tó cso port ve ze té sé re,

– le gyen ké pes ide gen nyel ven pub li kál ni.

A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel té tel meg lé té nek iga zo lá sa az SzMSz II. Fog lal koz ta tá si kö ve tel mény rend szer
19. § (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint tör té nik.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó [SzMSz. II. Fog lalk. Kö ve tel ményr. 39/B § (2) be kez dés]:

– sze mé lyi ada ta it, lak cí mét,

– je len le gi mun ka he lyét, mun ka kö rét, be osz tá sát, mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szo nya it,

– ide gen nyelv-tu dá sát,

– szak mai tu do má nyos mun ká ját, ter ve it,

– ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos, il let ve szak mai szer ve ze tek ben vég zett ed di gi mun ká ját, tiszt sé gét, a nem zet kö zi
tu do má nyos élet ben va ló rész vé te lét.

A pá lyá za tok kal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tást a kar dé kán ja, dé ká ni hi va tal ve ze tõ je, va la mint a Gaz da sá gi Fõ -
igaz ga tó ság hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si osz tá lya ad.
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MEZÕGAZDASÁG- és ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR – Mo son ma gya ró vár – 

Bi o ló gi ai Rend sze rek Mû sza ki In té ze té be

fõ ál lá sú tel jes mun ka idõs egye te mi ta ná ri mun ka kör be töl té sé re

az ag rár tu do má nyok tu do mány te rü let, élel mi szer tu do má nyok tu do mány ág ban

A ki ne ve zen dõ egye te mi ta nár fel ada ta: Az élel mi szer ipa ri gé pek, élel mi szer ipa ri mû ve le tek és nö vé nyi ere de tû élel -
mi szer ipa ri tech no ló gi ák c. tan tár gyak elõ adá sa i nak tar tá sa az alap-, il let ve mes ter kép zés ben, to váb bá ok ta tás és vizs -
gáz ta tás vég zé se a dok to ri (PhD) kép zés ben – ma gyar és an gol nyel ven is.

Pá lyáz hat az, aki meg fe le lõ alap vég zett ség gel, az érin tett tu do mány te rü le te ken leg alább 10 éves fel sõ ok ta tá si ta pasz -
ta lat tal és ku ta tá si gya kor lat tal (ha zai és kül föl di), fel sõ fo kú an gol nyelv-tu dás sal, ha bi li tá ci ó val ren del ke zik, to váb bá
ok ta tói és ku ta tói te vé keny sé gé vel iga zol ta, hogy al kal mas a ta nár se gé dek és ad junk tu sok tu do má nyos mun ká já nak ve -
ze té sé re, a hall ga tók tu do má nyos di ák kö ri, a dok to ran du szok dok to ri (PhD) mun ká já nak irá nyí tá sá ra és elõ adá sok tar tá -
sá ra ide gen nyel ven is.

A pá lyá zó nak ren del kez nie kell:

– a pá lyá zat ban elõ írt fel té te lek kel,

– tu do má nyos fo ko zat tal és ha bi li tá ci ó val,

– leg alább 10 éves – egye te men vég zett – ok ta tói gya kor lat tal,

– le gyen tá jé ko zott tu do mány te rü le té nek ha zai és nem zet kö zi ered mé nye i rõl, fej lessze to vább eze ket az is me re te ket,

– ren del kez zen ha zai és nem zet kö zi szak mai el is mert ség gel, amit a ha zai és kül föl di pub li ká ci ók, szak- és tan köny -
vek, a rá juk va ló hi vat ko zá sok, va la mint a ha zai és nem zet kö zi kon fe ren ci á kon tör té nõ rész vé tel bi zo nyí ta nak,

– le gyen al kal mas ön ál ló ku ta tó/al ko tó mun ká ra és ku ta tó/al ko tó cso port ve ze té sé re,

– le gyen al kal mas ide gen nyel ven elõ adá sok meg tar tá sá ra.

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MÛVÉSZETI, NEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR – Szom bat hely –

Mû vé sze ti In tézet, Rajz In té ze ti Tan szé ké re

fõ ál lá sú tel jes mun ka idõs egye te mi ta ná ri mun ka kör be töl té sé re

a mû vé sze tek tu do mány te rü let, kép zõ mû vé sze tek tu do mány ág ban

Pá lyá za ti kö ve tel mé nyek:

A pá lyá zó dol goz za ki a Nép mû vé szet szak irány ok ta tá sá nak struk tú rá ját és tan tárgy há ló ját és en nek be in dí tá sá nak
fel té te le it a Kéz mû ves sza kon.

A pá lyá zó ren del kez zen: 

– leg alább 10 éves ok ta tás ban, ku ta tás ban, ku ta tás szer ve zés ben szer zett szak mai gya kor lat tal,

– ren del kez zen dok to ri fo ko zat tal és ha bi li tá ci ó val, le gyen al kal mas a hall ga tók, a dok to ri kép zés ben részt ve võk, a ta -
nár se gé dek ta nul má nyi, tu do má nyos mun ká já nak ve ze té sé re, le gyen tá jé ko zott tu do mány te rü le té nek ha zai és nem zet -
kö zi ered mé nye i rõl, fej lessze to vább eze ket az is me re te ket,

– ren del kez zen ha zai és nem zet kö zi szak mai el is mert ség gel, amit a ha zai és kül föl di pub li ká ci ók, szak- és tan köny -
vek, a rá juk va ló hi vat ko zá sok, va la mint a ha zai és nem zet kö zi kon fe ren ci á kon tör té nõ rész vé tel bi zo nyí ta nak, le gyen
ké pes ön ál ló ku ta tó/al ko tó mun ká ra és ku ta tó/al ko tó cso port ve ze té sé re, le gyen ké pes ide gen nyel ven pub li kál ni,

– oktas son a tan rend sze rin ti he ti 10 tan órá ban, 2 fél év át la gá ban, az ok ta tott tár gyat rend sze re sen fej lessze,

– dol goz zon ki új tár gyak ra tan tár gyi prog ra mo kat, irá nyít son tu do má nyos di ák kö ri és dok to ri té má kat, a bi zott ság
tag ja ként vagy ve ze tõ je ként ve gyen részt zá ró vizs gáz ta tás ban, dip lo ma vé dé sen, dok to ri szi gor la to kon, tan tár gyi vizs gá -
kon,

– vé gez zen ön ál ló tu do má nyos/al ko tó mun kát, ve zes sen ku ta tó/al ko tó cso por tot, ve gyen részt nem zet kö zi ku ta tá si/al -
ko tá si együtt mû kö dés ben,

– el len õriz ze és irá nyít sa a hoz zá be osz tott ok ta tók/al ko tók mun ká ját,

– ha tá roz za meg a hall ga tók vizs ga kö ve tel mé nye it,

– ve gyen részt tu do má nyos pub li ká ci ók ké szí té sé ben, köz re adá sá ban bel- és kül föl di fo lyó ira tok ban és tu do má -
nyos/mû vé sze ti ta nács ko zá so kon,

– tart son rend sze res kap cso la tot a ha zai és a nem zet kö zi szak mai kö zé let tel, se gít se a fi a tal ok ta tók/ku ta tók/al ko tók
kap cso lat te rem té sét, igény sze rint ve gyen részt a tu do má nyos mi nõ sí tés ben és a ha bi li tál ta tás ban.
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A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel té tel meg lé té nek iga zo lá sa az aláb bi do ku men tu mok kal tör tén het: mes ter kép -
zést iga zo ló ok le vél, dok to ri fo ko zat, DLA, vagy a DLA-val egyen ér té kû mû vé sze ti dí jak és ki tün te té sek, ha bi li tá ci ós
ok le vél.

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR – Szom bat hely –
Föld rajz- és Kör nye zet tu do má nyi In té zet
Ter mé szet föld rajz In té ze ti Tan szé ké re
fõ ál lá sú tel jes mun ka idõs egye te mi ta ná ri mun ka kör be töl té sé re
a ter mé szet tu do má nyok tu do mány te rü let, föld tu do má nyok tu do mány ág ban

A ki ne ve zen dõ egye te mi ta nár fel ada tai: ok ta tá si, tan tárgy fe le lõ si és szak irány-fe le lõ si fel ada tok el lá tá sa az aláb bi té -
ma kö rök ben: A Kár pát-me den ce nö vény föld raj zá nak fej lõ dés tör té ne te, Pa leo lim no ló gia, Fló ra ge og rá fia. Rész vé tel az
in té zet ben fo lyó ku ta tá sok ban és tu do mány szer ve zés ben, a dok to ri is ko la szer ve zé sé ben, és a nem zet kö zi kap cso la tok
épí té sé ben és fenn tar tá sá ban.

A pá lyá zó nak ren del kez nie kell szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel, tu do má nyos mi nõ sí tés sel, ha bi li tá ci ó val, dok tor -
kép zé si (PhD) gya kor lat tal, ku ta tá si té má já hoz kap cso ló dó ak tív pub li ká ci ós és ku ta tó te vé keny ség gel.

Az egye te mi ta ná ri pá lyá za tok nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rö vid vá la szát a pá lyá za ti ki írás ban fog lal tak ra,
– az egye te mi ta ná ri ki ne ve zés hez elõ írt tör vé nyi fel té te le ket (a tel je sí tés hi telt ér dem lõ mó don tör té nõ be mu ta tá sá -

val),
– a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be osz tá sát,
– ed di gi szak mai, ok ta tói, tu do má nyos mun kás sá gát, an nak ered mé nye it, ok ta tá si ta pasz ta lat ra, a tu do má nyos kép zés -

re, mû vé sze ti te vé keny sé gé re vo nat ko zó ada ta it (TDK-ban, dok to ri is ko lák ban, pá lyá za ti mun ka cso por tok ban va ló rész -
vé tel, tu do má nyos kar ri ert be fu tott ta nít vá nyok stb.),

– az ok ta tó, ne ve lõ, tu do má nyos mun kás ság ra vo nat ko zó jö võ be ni ter ve it, cél ki tû zé se it,
– tu do má nyos fo ko za tát, ide gen nyelv-tu dá sát és je len tõ sebb kül föl di ta nul mány út ja it.

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR – Szom bat hely –
Ma te ma ti ka és Fi zi kai In té zet
Fi zi ka In té ze ti Tan szé ké re
fõ ál ású tel jes mun ka idõs egye te mi ta ná ri mun ka kör be töl té sé re
a ter mé szet tu do má nyok tu do mány te rü let, fi zi kai tu do má nyok tu do mány ág ban.

A ki ne ve zen dõ egye te mi ta nár fel ada tai: ok ta tá si, tan tárgy fe le lõ si és szak irány-fe le lõ si fel ada tok el lá tá sa az aláb bi té -
ma kö rök ben: csil la gá szat, aszt ro fi zi ka és fi zi ka. To váb bi mes ter sza kok akk re di tá ci ós anya ga i nak ki dol go zá sá ban va ló
rész vé tel. Rész vé tel az in té zet ben fo lyó ku ta tá sok ban és tu do mány szer ve zés ben, a dok to ri is ko la szer ve zé sé ben, és a
nem zet kö zi kap cso la tok épí té sé ben és fenn tar tá sá ban.

A pá lyá zó nak ren del kez nie kell szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel, tu do má nyos mi nõ sí tés sel, ha bi li tá ci ó val, dok tor -
kép zé si (PhD) gya kor lat tal, ku ta tá si té má já hoz kap cso ló dó ak tív pub li ká ci ós és ku ta tó te vé keny ség gel.

Az egye te mi ta ná ri pá lyá za tok nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rö vid vá la szát a pá lyá za ti ki írás ban fog lal tak ra,
– az egye te mi ta ná ri ki ne ve zés hez elõ írt tör vé nyi fel té te le ket (a tel je sí tés hi telt ér dem lõ mó don tör té nõ be mu ta tá sá -

val),
– a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be osz tá sát,
– ed di gi szak mai, ok ta tói, tu do má nyos mun kás sá gát, an nak ered mé nye it, ok ta tá si ta pasz ta lat ra, a tu do má nyos kép zés -

re, mû vé sze ti te vé keny sé gé re vo nat ko zó ada ta it (TDK-ban, dok to ri is ko lák ban, pá lyá za ti mun ka cso por tok ban va ló rész -
vé tel, tu dom ányos kar ri ert be fu tott ta nít vá nyok stb.),

– az ok ta tó, ne ve lõ, tu do má nyos mun kás ság ra vo nat ko zó jö võ be ni ter ve it, cél ki tû zé se it,
– tu do má nyos fo ko za tát, ide gen nyelv-tu dá sát és je len tõ sebb kül föl di ta nul mány út ja it.
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A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot, va la mint ma xi mum 1 ol dal ter je del mû tö mö rí tett vál to za tot (MAB szak bi zott sá gok

szem pont rend sze rei fi gye lem be vé te lé vel),
– szak kép zett sé get, egyéb szak mai ké pe sí tést, tu do má nyos fo ko za tot, ha bi li tá ci ót, ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok ira -

tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la tát,
– tu do má nyos mun kák pub li ká ci ós és hi vat ko zá si jegy zé két (könyv nél: szer zõ(k); könyv cí me; ki adás he lye, éve, ki -

adó, ter je de lem, fo lyó irat ban kö zölt ta nul mány nál: szer zõ(k), cikk cí me,  fo lyó irat ne ve, év szám, fo lyó irat szám, ol dal -
szám),

– a tel jes te vé keny sé gen be lül az utób bi 10 pub li ká ció bib li og rá fi ai ada ta it, il let ve az utób bi 10 év leg fon to sabb nak
tar tott al ko tá sa i nek kel lõ en rész le te zett do ku men tá ci ó ját, a mun ká i nak vissz hang já ra vo nat ko zó, va la mint az idé zett ség
ada ta it,

– az in téz mény tõl be szer zett és ki töl tött sze mé lyi adat la pot,
– kül sõ pá lyá zó ese tén há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,
– nyi lat ko za tot a pá lyá zó hoz zá já ru lá sá ról, hogy pá lyá za ti anya gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok és az egye tem szer ve ze ti 

és mû kö dé si sza bály za ta sze rint er re jo go sult bi zott sá gok és tes tü le tek meg is mer he tik.

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR – Szom bat hely –
Föld rajz- és Kör nye zet tu do má nyi In té zet
Tár sa da lom föld rajz In té ze ti Tan szé ké re
fõ ál lá sú tel jes mun ka idõs egye te mi ta ná ri mun ka kör be töl té sé re
a ter mé szet tu do má nyok tu do mány te rü let, föld tu do má nyok tu do mány ág ban

A ki ne ve zen dõ egye te mi ta nár fel ada tai:
– ok ta tá si és tan tárgy fe le lõ si fel ada tok el lá tá sa az aláb bi té ma kö rök ben: né pes ség föld rajz, mig rá ció és te rü le ti és te le -

pü lé si mar ke ting. Rész vé tel az in té zet ben fo lyó ku ta tá sok ban és tu do mány szer ve zés ben, a dok to ri is ko la szer ve zé sé ben,
és a nem zet kö zi kap cso la tok épí té sé ben és fenn tar tá sá ban.

A pályá zó nak ren del kez nie kell szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel, tu do má nyos mi nõ sí tés sel, ha bi li tá ci ó val, dok tor -
kép zé si (PhD) gya kor lat tal, ku ta tá si té má já hoz kap cso ló dó ak tív pub li ká ci ós és ku ta tó te vé keny ség gel.

Az egye te mi ta ná ri pá lyá za tok nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rö vid vá la szát a pá lyá za ti ki írás ban fog lal tak ra,
– az egye te mi ta ná ri ki ne ve zés hez elõ írt tör vé nyi fel té te le ket (a tel je sí tés hi telt ér dem lõ mó don tör té nõ be mu ta tá sá -

val),
– a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be osz tá sát,
– ed di gi szak mai, ok ta tói, tu do má nyos mun kás sá gát, an nak ered mé nye it, ok ta tá si ta pasz ta lat ra, a tu do má nyos kép zés -

re, mû vé sze ti te vé keny sé gé re vo nat ko zó ada ta it (TDK-ban, dok to ri is ko lák ban, pá lyá za ti mun ka cso por tok ban va ló rész -
vé tel, tu do má nyos kar ri ert be fu tott  ta nít vá nyok stb.),

– az ok ta tó, ne ve lõ, tu do má nyos mun kás ság ra vo nat ko zó jö võ be ni ter ve it, cél ki tû zé se it,
– tu do má nyos fo ko za tát, ide gen nyelv-tu dá sát és je len tõ sebb kül föl di ta nul mány út ja it.
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot, va la mint ma xi mum 1 ol dal ter je del mû tö mö rí tett vál to za tot (MAB szak bi zott sá gok

szem pont rend sze rei fi gye lem be vé te lé vel),
– szak kép zett sé get, egyéb szak mai ké pe sí tést, tu do má nyos fo ko za tot, ha bi li tá ci ót, ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok ira -

tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la tát,
– tu do má nyos mun kák pub li ká ci ós és hi vat ko zá si jegy zé két (könyv nél: szer zõ(k); könyv cí me; ki adás he lye, éve, ki -

adó, ter je de lem, fo lyó irat ban kö zölt ta nul mány nál: szer zõ(k), cikk cí me, fo lyó irat ne ve, év szám, fo lyó irat szám, ol dal -
szám),

– a tel jes te vé keny sé gen be lül az utób bi 10 pub li ká ció bib li og rá fi ai ada ta it, il let ve az utób bi 10 év leg fon to sabb nak
tar tott al ko tá sa i nak kel lõ en rész le te zett do ku men tá ci ó ját, a mun ká i nak vissz hang já ra vo nat ko zó, va la mint az idé zett ség
ada ta it,

1956 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 18. szám



– az in téz mény tõl be szer zett és ki töl tött sze mé lyi adat la pot,

– kül sõ pá lyá zó ese tén há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,

– nyi lat ko za tot a pá lyá zó hoz zá já ru lá sá ról, hogy pá lyá za ti anya gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok és az egye tem szer ve ze ti 
és mû kö dé si sza bály za ta sze rint er re jo go sult bi zott sá gok és tes tü le tek meg is mer he tik.

Ál ta lá nos tud ni va lók a pá lyá zat be adá sá hoz

Az egye te mi ta ná ri pá lyá zat „tel jes” pél dá nyá nak tar tal ma:

1. a nyil vá nos ság ra ho zott pá lyá za ti ki írás (in téz mény csa tol ja);

2. a pá lyá zó vá la sza a pá lyá za ti ki írás ban fog lalt fel ada tok ra;

3. rész le tes szak mai ön élet rajz, a pá lya leg fon to sabb ál lo má sa i nak és ered mé nye i nek össze fog la lá sa + 1 ol dal ter je del -
mû tö mö rí tett szak mai ön élet rajz,

a) tu do má nyos ered mé nyek és azok el is me ré sé nek be mu ta tá sa (idõ rend ben): pub li ká ci ók, al ko tá sok, hi vat ko zá si ada -
tok, a nem írá sos al ko tá sok ér té kel he tõ rész le te zé sû do ku men tá ci ó ja. Hoz zá fé rés biz to sí tá sa a pá lyá zó tu do má nyos pub -
li ká ci ó i ra vo nat ko zó adat aihoz a Ma gyar Tu do má nyos Mû vek Tá rá ban (www.mtmt.hu). Kap cso ló dá si pont (link) a pá -
lyá zó köz le mé nye i nek és hi vat ko zá sa i nak tel jes köz hi te les lis tá já hoz más nyil vá nos (pl. MTA, BME, SZBK stb.) elekt -
ro ni kus adat bá zis ban. Mel lék let ként, idõ rend ben a szak mai pub li ká ci ók, il let ve (mû sza ki, mû vé szi, fel ta lá lói stb.) al ko -
tá sok tel jes lis tá ja.

A pá lyá zó emel je ki az ál ta la leg fon to sabb nak tar tott pub li ká ci ó kat, al ko tá so kat stb.

[A  tu do má nyos pub li ká ci ók MAB ál tal fi gye lem be ve he tõ kö rét az „Út mu ta tó a pá lyá zat össze ál lí tá sá hoz”
www.mab.hu hon la pon a MAB mû kö dé sé nek sza bá lyai, SzMSz, el já rá sok (MAB 2010/5/III. sz. ha tá ro zat) tar tal maz -
zák.]

b) ed di gi fel sõ ok ta tá si ok ta tá si te vé keny ség, en nek ered mé nyei és el is me ré sé re vo nat ko zó ada tok (idõ rend ben),

c) szak mai köz éle ti te vé keny ség itt hoz és kül föl dön, ezek ha zai és nem zet kö zi el is mert sé gé nek ada tai (www.mab.hu
hon la pon: a MAB mû kö dé sé nek sza bá lyai, SzMSz, el já rá sok MAB 2010/5/III. sz. ha tá ro zat „Aján lás a ku ta tá si, az ok ta -
tá si és a tu do mány szer ve zé si, ha zai és kül föl di szak mai köz éle ti tel je sít mény be mu ta tá sá hoz” le ír tak sze rint);

4. azon tu do mány ág(ak) meg ne ve zé sét, amely ben a pá lyá zó ed di gi tu do má nyos mun kás sá gát ki fej tet te. Ha a mun kás -
ság több tu do mány ág ra is ki ter jed, kö zü lük meg kell je löl ni azt az el sõd le ges tu do mány ágat, amely a szak mai te vé keny -
sé gé re meg ha tá ro zó an jel lem zõ;

5. sze mé lyes do ku men tu mok köz jegy zõ vel hi te les má so la ta: egye te mi szin tû vég zett sé get iga zo ló ok mány, szak kép -
zett ség, dok to ri fo ko zat, tu do má nyos fo ko zat, ha bi li tá ció, ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok ira tok, je len tõ sebb kül föl di ta -
nul mány utak;

6. az in téz mény tõl be szer zett és ki töl tött sze mé lyi adat lap;

7. a pá lyá zó je len le gi mun ka he lye, mun ka kö re, be osz tá sa;

8. ed di gi szak mai, ok ta tói, tu do má nyos mun kás sá ga, an nak ered mé nyei, ok ta tá si ta pasz ta lat ra, a tu do má nyos kép zés -
re, mû vé sze ti te vé keny sé gé re vo nat ko zó ada tok (TDK-ban, dok to ri is ko lák ban, pá lyá za ti mun ka cso por tok ban va ló rész -
vé tel, tu do má nyos kar ri ert be fu tott ta nít vá nyok stb.);

9. az ok ta tó, ne ve lõ, tu do má nyos mun kás ság ra vo nat ko zó jö võ be ni ter vek, cél ki tû zé sek;

10. há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány;

11. nyi lat ko zat a pá lyá zó hoz zá já ru lá sá ról, hogy pá lyá za ti anya gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok és az egye tem  Szerve -
zeti és Mû kö dé si Sza bály za ta sze rint er re jo go sult bi zott sá gok és tes tü le tek meg is mer he tik, to váb bá hoz zá já ru lást, hogy
a MAB szak ér tõi vé le mé nyét a sze ná tus tag jai is meg is mer he tik.

Az egye te mi ta ná ri pá lyá zat „szû kí tett” pél dá nyá nak tar tal ma (nyom ta tás ban és elekt ro ni ku san is) a tel jes pél dány tar -
tal má nál fel so rol tak kö zül a 2–4. pont anya gai.

Az egye te mi ta ná ri ál lás hely re pá lyá zó sze mély pá lyá za tá ban hi telt ér dem lõ en mu tas sa be, hogy tel je sí ti az egye te mi
ta ná ri ki ne ve zés hez elõ írt fel té te le ket (MAB egye te mi ta ná ri ki ne ve zé sek vé le mé nye zé sé hez ki dol go zott szem pont rend -
sze rén túl me nõ en, a NymE SzMSz II. Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben elõ írt, az egye te mi ta ná ri mun ka kör el -
nye ré sé hez szük sé ges el vá rá sok).

A be töl ten dõ ál lás után az il let ményt a több ször mó do sí tott köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992/XXXIII. tör -
vény alap ján biz to sít juk.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tást a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság
 Humánerõforrás-gazdálkodási Osz tá lya, a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem Sa va ria Egye te mi Köz pont sze mély ügyek -
kel fog lal ko zó mun ka tár sa, il let ve az il le té kes ka rok dé kán ja, a Dé ká ni Hi va tal ve ze tõ je ad.
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A pá lyá za tot nyom ta tás ban 2 tel jes ere de ti és 1 szû kí tett má so la ti pél dány ban, va la mint a „szû kí tett” anya got elekt ro -
ni kus vál to zat ban [le he tõ ség sze rint CD ( db), vagy DVD (2 db), eset leg elekt ro ni kus le vél csa tol má nya ként] is meg kell
kül de ni az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben tör té nõ meg je le nés után, a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet (http://ko zi gal -
las.gov.hu) hon lap ján va ló köz zé té telt kö ve tõ en (az ott meg ha tá ro zott idõ tar ta mig) a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem
rek to rá nak (9400 Sop ron, Baj csy-Zsi linsz ky u. 4.).

Prof. Dr. Fa ra gó Sán dor s. k.,
rek tor

A PANNON EGYETEM

pá lyá za tot hir det a 

GEORGIKON KAR

Ál lat tu do má nyi és Ál lat te nyész tés ta ni Tan szé kén

tel jes mun ka ide jû tu do má nyos fõ mun ka tár si mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zett tu do má nyos fõ mun ka társ fel ada ta a Pan non Egye tem és a Bé csi Ál lat or vos tu do má nyi Egye tem együtt -
mû kö dé sé ben meg va ló su ló Auszt ri a– Ma gya ror szág Ha tá ron Át nyú ló Együtt mû kö dé si Prog ram 2007–2013, L00112
szá mú „Ba rom fi Ki vá ló sá gi Köz pont lét re ho zá sa egye te mek kö zöt ti együtt mû kö dés ke re té ben, CEPO” pro jekt ben ba -
rom fi ta kar má nyo zá si, mik ro bi o ló gi ai ku ta tá sok vég zé se, az ered mé nyek ha zai és nem zet kö zi pub li ká lá sa, rész vé tel a
tan szék tu do má nyos után pót lás ne ve lé sé ben, szak ta nács adás.

A pá lyá zó ren del kez zék szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel, leg alább 10 éves mik ro bi o ló gi ai ku ta tá si ta pasz ta lat tal,
PhD fo ko zat tal, ma gas elõ adói szin tû an gol nyelv is me ret tel, rend sze res ma gyar és ide gen nyel vû pub li ká ci ós te vé keny -
ség gel, va la mint szé les kö rû szak mai kap cso lat rend szer rel.

A pá lyá zó szá má ra elõnyt je lent a né met nyelv is me re te, a kül föl di szak mai ta pasz ta lat.

A ki ne ve zés 2012. feb ru ár 1-jé tõl 2013. de cem ber 31-ig szól.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2012. ja nu ár 31. nap já ig ke rül sor.

A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ján (http://www.nki.gov.hu) va ló 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 váb 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].

A PANNON EGYETEM

pá lyá za tot hir det a

MÉRNÖKI KAR

Ve gyész mér nö ki és Fo lya mat mér nö ki In té zet

Fo lya mat mér nö ki In té ze ti Tan szé ké re

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 a Fo lya mat mér nö ki In té ze ti Tan szék mér nö ki szá mí tás tech ni ká hoz és fo lya -
mat in for ma ti ká hoz kap cso ló dó tár gya i nak (Szá mí tás tech ni ka I. és II., Mér nö ki kom mu ni ká ció in for ma ti kai esz kö zei)
ok ta tá sa, va la mint a Szoft ver fej lesz té si fo lya ma tok és szoft ver-mi nõ ség biz to sí tás tárgy és a vegy ipa ri rend sze rek ter ve -
zé sé vel kap cso la tos tár gyak ok ta tá sá ban és a tan szé ken fo lyó fo lya mat mér nö ki és fo lya mat in for ma ti kai té má jú ku ta tá -
sok ban va ló ak tív rész vé tel. A ki ne ve zen dõ egye te mi do cens fel ada ta to váb bá szak dol go za tok, dip lo ma dol go za tok, ter -
ve zé si fel ada tok, va la mint PhD és TDK ku ta tá sok té ma ve ze té se, to váb bá egyéb ku ta tá si pro jek tek irá nyí tá sa.
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A pá lyá zó ren del kez zék szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel, 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, va la -
mint leg alább egy vi lág nyev ál la mi lag el is mert kö zép fo kú komp lex nyelv vizs gá val. Ku ta tá si és pub li ká ci ós te vé keny sé -
gét a fo lya mat mér nök ség és a fo lya mat in for ma ti ka te rü le tén fejt se ki, ez zel tá mo gat va, illetve ki egé szít ve az In té zet je -
len le gi kutatásait.

A ki ne ve zés 2012. feb ru ár 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 2012. ja nu ár 31. nap já ig ke rül sor.
A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ján (http://www.nki.gov.hu) 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 váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá gon

szer ezhe tõk be [8200 Veszp rém, Pf. 158, Egye tem u. 10. Tel.: (88) 624-236].

A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Ma gyar Nyelv tu do má nyi Tan szé ké re
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 a ma gyar alap sza kos és mes ter sza kos kép zés ben a le író nyelv tan, va la mint a
nyelv já rás és a név tan té ma kö ré be tar to zó tár gyak gon do zá sa, elõ adá sok tar tá sa és gya kor la tok ve ze té se, to váb bá ma gas
szin tû tu do má nyos és pub li ká ci ós te vé keny ség, rész vé tel a tansz éki ku ta tó mun ká ban, dip lo ma dol go za tok és TDK-dol -
go za tok ve ze té se.

A pá lyá zó ren del kez zék ma gyar sza kos egye te mi ok le vél lel, leg alább nyolcéves egye te mi ok ta tói gya kor lat tal, meg -
fe le lõ pub li ká ci ók kal, PhD fo ko zat tal nyelv tu do mány ból, leg alább egy vi lág nyelv kö zép fo kú, komp lex nyelv vizs gá val
bi zo nyí tott is me re té vel, va la mint fel sõ ok ta tá si és ku ta tá si gya kor lat tal.

A ki ne ve zés 2011. de cem ber 1-jé tõl ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2011. no vem ber 30. nap já ig ke rül sor.
A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ján (http://www.nki.gov.hu) 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 és to váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá -

gon be sze rez he tõk [8200 Veszp rém, Egye tem u. 10. Tel.: (88) 624-236].

A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Ne ve lés tu do má nyi In té zet, Ta nár kép zõ Köz pont ba
tel jes mun ka ide jû egye te mi do e cen si mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zett egye te mi do cens fel ada ta el sõ sor ban pszi cho ló gi ai és szo ci ál pszi cho ló gi ai tar tal mú, va la mint a sza ki
kép zés hez szük sé ges kur zu sok ve ze té se. To váb bá a pá lyá zó nak ak tí van be kell kap cso lód nia az In té zet és a Kar tu do má -
nyos ku ta tó-fej lesz tõ te vé keny sé gé be, nem zet kö zi kap cso la ta i nak ápo lá sá ba.

A pá lyá zó ren del kez zék szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel, PhD-, vagy az zal egyen ér té kû tu do má nyos fo ko zat tal,
do ku men tált ku ta tói és pub li ká ci ós te vé keny ség gel, leg alább nyolc éves meg fe le lõ fel sõ ok ta tá si gya kor lat tal, a szak mai
köz élet ben va ló rész vé tel lel.

A pá lyá zat el bí rá lá sa kor több ide gen nyelv is me re te és a ha tár te rü le ti pe da gó gi ai pszi cho ló gia tu do má nyi jár tas ság
elõnyt je lent.

A ki ne ve zés 2012. áp ri lis 1. nap já tól ha tá ro zat lan idõ re szól.
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A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2012. már ci us 31. nap já ig ke rül sor.
A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ján (http://www.nki.gov.hu) 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 váb 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].

A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Tár sa da lom tu do má nyok és Nem zet kö zi Ta nul má nyok In té ze té be
tel jes mun ka ide jû egye te mi do cen si mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zett egye te mi do cens fel ada ta a po li to ló gia, nem zet kö zi ta nul má nyok és tár sa dal mi ta nul má nyok alap sza kos
kép zé sek ben, va la mint a nem zet kö zi ta nul má nyok mes ter sza kon a po li ti ka el mé let, a po li ti kai rend sze rek és in téz mé -
nyek, va la mint a po li ti kai kom mu ni ká ció te rü le té hez kap cso ló dó elõ adá sok tar tá sa és sze mi ná ri u mok ve ze té se. Mun ka -
kö ré tõl elv árt szin ten be kell kap cso lód nia az In té zet tu do má nyos, ku ta tó-fej lesz tõ, ok ta tás szer ve zé si és pá lyá za ti te vé -
keny sé gé be, nem zet kö zi kap cso la ta i nak szer ve zé sé be.

A pá lyá zó ren del kez zék a tár sa da lom tu do má nyok vagy a böl csé szet tu do má nyok szak te rü let hez kap cso ló dó egye te mi
vég zett ség gel, a po li ti ka tu do má nyok tu do mány ág te rü le tén szer zett PhD-dok to ri fo ko zat tal, a mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fel sõ ok ta tá si gya kor lat tal, leg alább egy vi lág nyelv kö zép fo kú, komp lex nyelv vizs gá val bi zo nyí tott is me re té -
vel. To váb bi élõ ide gen nyelv do ku men tált is me re te elõnyt jelent.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ján (http://www.nki.gov.hu) tör té nõ meg je -
le nés tõl szá mí tott 40 na pon be lül.

A ki ne ve zés vá rha tó an 2011. de cem 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. no vem ber 30. nap já ig ke rül sor.
A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok és to váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá -

gon be sze rez he tõk [8200 Veszp rém, Egye tem u. 10. Tel.: (88)  624-236].

Dr. Fried ler Fe renc s. k.,
rek tor

Pá lyá za ti fel hí vás  ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé ny ve ze tõi ál lás he lyének be töl té sé re1

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
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1 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny
 tematikus köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tók be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett áll mó -
dunk ban meg je len tet ni.



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

Iskolaigazgató

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

Gesz te réd Köz ség
Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
4232 Gesz te réd,
Pe tõ fi u. 7.
Tel.: (42) 561-111
Fax: (42) 561-112

Ár pád Fe je de lem 
Ál ta lá nos Is ko la
4232 Gesz te réd,
Pe tõ fi u. 8.
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény fe le lõs
ve ze té se, irá nyí tá sa, az
irány adó jog sza bály ban 
a köz ok ta tá si in téz mény
ve ze tõ je ré szé re meg ha tá -
ro zott fel ada tok el lá tá sa,
az is ko la tár sult ér pa ta ki
Szent Ist ván Ha gyo mány -
õr zõ Tag is ko la ve ze té sé -
vel já ró fel ada to kat is 
be le ért ve.

Bün tet len elõ élet, pe da gó -
gus mun ka kör be töl té sé hez
elõ írt 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.  
Elõny: leg alább 5 év vgy.

ÁEI: 2011. aug. 26.
A meg bí zás 2016. aug. 25-ig 
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
A Kjt. 21/A. § (4) be kez dé -
sé ben fog lal tak ki vé te lé vel
3 hó nap pró ba idõ.
Pbhi: 2011. aug. 22.
Pe hi: 2011. aug. 25.
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 iga zo ló om.,
szgy-ról szó ló iga zo lá sok,
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. 
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A pá lyá za tot pos tai úton, 
„Is ko la igaz ga tó” meg je lö lés -
sel kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Gesz te réd Köz ség
Ön kor mány za ta

Nõ tincs Köz sé gi 
Ön kor mány zat
2610 Nõ tincs,
Sza bad ság út 50.
Tel./fax: (35) 360-001

Kör ze ti Ál ta lá nos Is ko la
2610 Nõ tincs,
Ba rát ság u. 2. 
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: a Nõ tincs, 
Ba rát ság u. 2. szám alat ti
szék hellyel 8 osz tá lyos,
va la mint Fel sõ pe tény, 
Pe tõ fi tér 1. szám alat ti
al só ta go za tos össze vont
osz tá lyos tag in téz -
ménnyel ren del ke zõ,
szlo vák nem ze ti sé gi 
nyel vet ok ta tó kör ze ti 
ál ta lá nos is ko la igaz ga tói
fel ada ta i nak el lá tá sa az
irány adó jog sza bá lyok nak 
meg fe le lõ en.

Fõ is ko lai szin tû v., 
pe da gó gus szak vizs ga, 
fel sõ fo kú ta ná ri 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, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség, 
ma gyar ál lam pol gár ság,
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.
Elõny: szlo vák sza kos és
egyéb nyelv ta ná ri v.

ÁEI: 2012. febr. 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. okt. 30. 
Pe hi: 2012. jan. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to kat 
Fel sõ pe tény, Nõ tincs, 
Õs agárd Köz sé gek Ön kor -
mány za ta i nak kép vi se lõ-tes -
tü le tei kö zös tes tü le ti ülé sen
bí rál ják el.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes, leg alább 5 év
szgy-t iga zo ló ön., az ed di gi
mun ka kö rök, te vé keny sé gek
le írá sa, vpr. a szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ fej lesz té -
si el kép ze lés sel, ké pe sí tést
iga zo ló ere de ti ok ira tok,
vagy azok hi te les má so la ta,
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: 1388/2011., 
va la mint a mun ka kör meg ne -
ve zé sét: igaz ga tó.
Pc.: Nõ tincs Köz ség
Ön kor mány za ta
f.: Szeg ner Lász ló
Tel.: 06 (20) 958-1924
A KSZK hon lap ján tör té nõ
közzététel idõpontja: 2011.
szept. 1.

Pá pa Vá ros 
Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te 
8500 Pá pa,  
Fõ u. 12. 
Tel.: (89) 324-585
Fax: (89) 515-083

Pá pai Gaz da sá gi 
Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um  
8500 Pá pa,  
Veszp ré mi u. 45.
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)  

A Kjt. 20. § (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak, a Kö zokt.tv.
17. és 18. §-ában meg ha tá -
ro zott pe da gó gus mun ka kör 
be töl té sé hez szük sé ges v.
és szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, leg alább

A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2011. szept. 15.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok
el bí rá lá sá ról, a vé le mé nye zé -
si el já rást kö ve tõ so ron kö -
vet ke zõ ülé sén Pá pa Vá ros
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Lf.: az in téz mény egy sze -
mé lyi fe le lõs ve ze tõ je ként 
biz to sít ja az in téz mény
ren del te tés sze rû mû kö dé -
sét. Fe le lõs az in téz mény
éssze rû és ta ka ré kos gaz -
dál ko dá sá ért, a költ ség ve -
té si elõ irány zat be tar tá sá -
ért.  Gya ko rol ja az in téz -
mény ben fog lal koz ta tot -
tak kal kap cso la tos mun -
kál ta tói jo go kat. Kép vi se -
li az in téz ményt a fenn tar -
tó Ön kor mány zat, va la -
mint az egyéb szak mai
irá nyí tó szer ve ze tek elõtt. 

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. 

Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 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:
b., vég zett sé get, szgy.-t iga -
zo ló hi te les om., 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, nyi lat -
ko zat ar ra vo nat ko zó an,
hogy a pá lyá zó ki ne ve zé se
ese tén va gyon nyi lat ko zat-
té te li kö te le zett sé gé nek ele -
get tesz, nyi lat ko zat a Kjt.
41. §-ában meg ha tá ro zott
össze fér he tet len sé gi okok 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. 
A pá lyá zat ki író ja hi ány pót -
lás ra le he tõ sé get nem 
biz to sít.
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, sze mé lye sen 
vagy pos tai úton,
„6/87/2011.” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni.
Pc.: Dr. Ál do zó Ta más
pol gár mes ter
f.: Rá di Ró bert 
ka bi net ve ze tõ
Tel.: (89) 515-014

Tür je, Batyk, Kis gör bõ,
Óhid, Sza la pa, Mi hály fa,
Kis vá sár hely, Te ke nye
Köz sé gek Ön kor mány za ta -
i nak Kép vi se lõ-tes tü le tei
8796 Tür je,
Sza bad ság tér 9.

Szent Lász ló Alap fo kú
Ok ta tá si Köz pont
8796 Tür je, 
Sza bad ság tér 11–15.
Igaz ga tó

Az in téz mény Kö zös
Fenn tar tá sú Több cé lú
Köz ok ta tá si in téz mény,
amely hez tar to zik a he lyi
in téz mény ben 1–8 osz tá -
lyos is ko la, pár hu za mos
osz tá lyok kal a fel sõ ta go -
za ton, pe da gó gi ai szak -
szol gá lat tér sé gi el lá tás -
sal, 3 cso por tos Óvo da, 
1 tag in téz mény Baty ki 
te lep hellyel 1–3 osz tály

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, a mun ka -
kör be töl té sét sza bá lyo zó
Kö zokt.tv. pá lyá zat ki írá sá -
nak idõ pont já ban ak tu á lis
kö ve tel mé nye i nek tör té nõ
meg fe le lés, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.

ÁEI: a pá lyá zat el bí rá lá sát
kö ve tõ en azon nal. 
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.
Pe hi: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ el sõ együt tes
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill. jog sza bá lyi 
elõ írá sok sze rint, szük ség
ese tén szl.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., is ko lai vég zett -
sé get ta nú sí tó hi te les om., b., 
rö vid vpr., adat vé del mi 
nyi lat ko zat.
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össze von tan, óvo dá val,
va la mint 1 tag in téz mény
Óhi di te lep hellyel 
1–4 osz tá lyok kal.

A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
Pc., f.: Mli ná rik Lász ló
pol gár mes ter
Tel.: (83) 556-152,
06 (30) 612-2126

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
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So mogy Me gyei
Ön kor mány zat 
Du rácz ky Jó zsef Óvo dá ja,
Ál ta lá nos Is ko lá ja, 
Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mé nye,
Ne ve lé si Ta nács adó ja és
Di ák ott ho na
7400 Ka pos vár,  
Soms sich P. u. 8.
Tel.: (82) 527-430
Fax: (82) 511-490  

Ne ve lé si Ta nács adó
8600 Sió fok,  
Be szé des J. u. 79–81.
Tag in téz mény-ve ze tõ

Gyógy pe da gó gus v., köz -
ok ta tás-ve ze tõi szak vizs ga.
Elõny: pszi cho ló gu si v.,
vgy.

ÁEI: el bí rá lás után azon nal.
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: meg je le nés után 
azon nal.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp.,
kü lön le ges szak ér tel met
igény lõ mun ká ért járó 
pót lék.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., ön., b. 

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

1964 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 18. szám

1 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny
 tematikus köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tók be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett ál l mó -
dunk ban meg je len tet ni.



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

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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Zug li ge ti Ál ta lá nos Is ko la
1121 Bu da pest, 
Zug li ge ti út 113.
Tel./fax: (1) 274-4313 

Nap kö zis ta ní tó 
(tel jes mun ka idõ)      

Nap kö zis ta ní tó
(tel jes mun ka idõ) 

Pe da gó gus mun ka kör be töl -
té sé hez elõ írt fõ is ko lai szin -
tû is ko lai v., 3–5 év szgy.

Pe da gó gus mun ka kör be töl -
té sé hez elõ írt fõ is ko lai szin -
tû is ko lai v., leg alább 5 év
szgy.

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint.
Pc.: Zug li ge ti Ál ta lá nos
Is ko la igaz ga tó ja 

So mogy Me gyei
Ön kor mány zat
Du rácz ky Jó zsef Óvo dá ja,
Ál ta lá nos Is ko lá ja, 
Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mé nye,
Ne ve lé si Ta nács adó ja és
Di ák ott ho na  
7400 Ka pos vár,  
Soms sich P. u. 8.  
Tel.: (82) 527-430
Fax: (82) 511-490 

Egy sé ges Szak szol gá lat,
Ál ta lá nos Is ko la  
2 fõ hal lás sé rül tek 
pe da gó gi á ja sza kos
gyógy pe da gó gus, 
uta zó ta nár

Szak irá nyú v. ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 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.
Pe hi: meg je le nés után azon -
nal.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
gyógy pe da gó gi ai pót lék, 
kü lön le ges szak ér tel met
igény lõ mun ká ért járó 
pót lék.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., ön., b.

Dó zsa György Gim ná zi um, 
Szak kö zép is ko la és 
Kol lé gi um  
6120 Kis kun maj sa,  
Kál vá ria u. 6.  
Tel./fax: (77) 481-447

Ma gya r–é nek sza kos 
ta nár
(tel jes mun ka idõ, 
ha tá ro zott idõ re,
GYES-en lé võ pe da gó gus 
he lyet te sí té sé re) 

Egye te mi v., 
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 15.  
Pbhi: 2011. aug. 9.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
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Könyv tá ros– né met sza -
kos ta nár 
(tel jes mun ka idõ, 
ha tá ro zat lan idõ re) 

Tu riz mu s–in for ma ti ka
sza kos ta nár  (tel jes mun -
ka idõ, ha tá ro zat lan idõ re) 

Pc.: Dó zsa György 
Gim ná zi um, 
Szak kö zép is ko la 
és Kol lé gi um

Kan dó Kál mán 
Szak kép zõ Is ko la, 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Kö zép fo kú Kol lé gi um
2805 Ta ta bá nya, Sár be rek,
Pi linsz ky J. út 3.  
Pf. 157.  
Tel.: (34) 514-610  
Fax: (34) 331-715

Asz ta los szak ok ta tó

Fod rász szak ok ta tó

Épí tõ ipa ri mû sza ki ta nár

Szak irá nyú fõ is ko lai v.
vagy érett sé gi, asz ta los v. 

Érett sé gi és mes ter vizs ga.
Elõny: fõ is ko lai v.

Szak irá nyú egye te mi vagy
fõ is ko lai v.

ÁEI: 2011. aug. 23.  
Pbhi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 15 nap.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
étkh.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., ön.  
Pc.: Pal los Já nos 
igaz ga tó

Ó vá ro si Kö zép is ko la 
és Szak is ko la  
2800 Ta ta bá nya, I.,  
Bé ke u. 8. 
Tel.: (34) 512-340  
Fax: (34) 512-346

Gyors- és gép írás–bár -
mely sza kos ta nár  
(rész mun ka idõs, 
he ti ta ní tá si órák szá ma:
18 óra, ha tá ro zott idõ re)

Meg fe le lõ szak irá nyú 
egye te mi v.  
Elõny: szgy., in for ma ti kai
is me ret, elekt ro ni kus nap ló
ke ze lé se, is me re te. 

ÁEI: 2011. szept. 1. 
A meg bí zás 2012. jún. 15-ig
szól.
Pbhi: 2011. aug. 26.
Pe hi: 2011. aug. 29.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
étkh. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., vég zett sé get iga zo ló om.,
szak mai ön., vpr.
Pc.: Ó vá ro si Kö zép is ko la 
és Szak is ko la
f.: Var gá né Voj nár Ka ta lin
igaz ga tó

Fe ke te Lász ló 
Ze ne is ko la-Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
5350 Ti sza fü red,  
Pi ac tér 4.  
Tel.: (59) 511-274

Nép ze ne sza kos ta nár
(rész mun ka idõs, 
he ti 9 óra, 
ha tá ro zat lan idõ re)

Fõ is ko lai v., ma gyar ál lam -
pol gár ság, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 19.
Pe hi: 2011. aug. 22.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
úti költ ség-té rí tés, ca fe té ria
jut ta tás.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló om.,
szak mai ön., b.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
Pc., f.: Szõ ké né 
Csor ba Er zsé bet 
igaz ga tó  
Tel./fax: (59) 511-275
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Eöt vös Jó zsef 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
4800 Vá sá ros na mény,
Rá kó czi út 6–12.
Tel./fax: (45) 470-227 

In for ma ti ka–bár mely 
sza kos ta nár    

Tánc pe da gó gus– nép tánc
sza kos ta nár

Fõ is ko lai szin tû v., 
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 19.
Pe hi: a be adá si ha tár idõt kö -
ve tõ 10 na pon be lül.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., 
vég zett sé get iga zo ló om.
A pá lyá za tot írás ban, sze mé -
lye sen vagy pos tai úton kell
be nyúj ta ni.  
Pc.: Sza bó Zol tán
igaz ga tó
Tel.: 06 (20) 212-4999

Egyéb ál lás hely

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

Ke res ke del mi, Ven dég lá tó
és Ide gen for gal mi 
Szak kö zép- és Szak is ko la
2800 Ta ta bá nya, 
Kós Ká roly út 17.  
Tel.: (34) 317-077
Tel./fax: (34) 309-591

Ven dég lá tó szak ok ta tó:
pin cér és/vagy cuk rász
és/vagy sza kács  (rész -
mun ka idõs, ha tá ro zott
idõ re) 

3–5 év szgy., egye te mi
vagy szak irá nyú fel sõ fo kú
szak ok ta tói vagy 
ven dég lá tó üzem gaz dász v.

ÁEI: 2011. aug. 22.  
Pbhi: 2011. aug. 8.  
Pe hi: 2011. aug. 10.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
étkh.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., rész le tes szak mai ön.
Pc.: Sza lai Imre igaz ga tó  
f.: Var ga Im ré né 
igaz ga tó he lyet tes

Köz le mény bé lyeg zõ érvénytelenítésérõl

A sá to ral ja új he lyi Kos suth La jos Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
„Kos suth La jos Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény Sá to ral ja új hely,
De ák u. 10.” fel ira tú kör bé lyeg zõ je 2011. au gusz tus 1-jé tõl ér vény te len.

Györ gyi Bé lá né s. k.,
igaz ga tó
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A köz löny zá rá sa után ér ke zett pá lyá za ti fel hí vá sok

Pá lyá za ti fel hí vás fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze tõi és ok ta tói ál lás he lyé nek 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.

A Pé csi Tu do mány egye tem 
a közal kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény 20/A. § alap ján 
pá lyá za tot hir det a
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
igaz ga tó be osz tás el lá tá sá ra, az aláb bi szer ve ze ti egy sé gek vo nat ko zá sá ban 

I. Igaz ság ügyi Or vos ta ni In té zet (Pá lyá za ti ik ta tó szá ma: P-184/2011.)
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 3–5 évre szól.
A mun ka vég zés he lye: Ba ra nya me gye, 7624 Pécs, Szi ge ti út 12. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  egye tem, szak irá nyú egye te mi vég zett ség, 
–  bün tet len elõ élet, dok to ri (PhD) fo ko zat, ha bi li tá ció, or vos kép zés ben leg alább 12–16 éve vég zett ok ta tói gya kor lat,
–  ha zai és nem zet kö zi szin ten va ló el is mert ség, ve ze tõi gya kor lat

 (elõnyt je lent: aka dé mi ai dok to ri cím, az in té zet pro fil ja i hoz il lesz ke dõ ak tív PhD prog ram ve ze té se), 
– an gol nyel ven elõ adói és vi ta kész ség. 

II. Se bé sze ti Ok ta tó és Ku ta tó In té zet  
(Pá lyá za ti ik ta tó szá ma: P-185/2011.)
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 3–5 évre szól. 
A mun ka vég zés he lye: Ba ra nya me gye, 7624 Pécs, Ko dály Z. u. 20.  

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  egye tem, szak irá nyú egye te mi vég zett ség, 
–  bün tet len elõ élet, dok to ri (PhD) fo ko zat, ha bi li tá ció, or vos kép zés ben leg alább 12–16 éve vég zett ok ta tói gya kor lat,
–  ha zai és nem zet kö zi szin ten va ló el is mert ség, ve ze tõi gya kor lat
    (elõnyt je lent: aka dé mi ai dok to ri cím, az in té zet pro fil ja i hoz il lesz ke dõ ak tív PhD prog ram ve ze té se), 
–  an gol nyel ven elõ adói és vi ta kész ség. 

III. Gyógy sze ré szi Ké mi ai In té zet  
(Pá lyá za ti ik ta tó szá ma: P-186/2011.)
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 5 évre szól. 
A mun ka vég zés he lye: Ba ra nya me gye, 7624 Pécs, Édes anyák út ja 17. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  egye tem, szak irá nyú egye te mi vég zett ség, 
–  bün tet len elõ élet, dok to ri (PhD) fo ko zat, ha bi li tá ció, fel sõ ok ta tá si kép zés ben leg alább 16 éve vég zett ok ta tói gya -

kor lat, 
–  ha zai és nem zet kö zi szin ten va ló el is mert ség, ve ze tõi gya kor lat. 

(elõnyt je lent: aka dé mi ai dok to ri cím, az in té zet pro fil ja i hoz il lesz ke dõ ak tív PhD prog ram ve ze té se), 
–  an gol nyel ven elõ adói és vi ta kész ség. 

IV. Egész ség ügyi Nyel vi és Kom mu ni ká ci ós In té zet 
(Pá lyá za ti ik ta tó szá ma: P-187/2011.)  
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõre, 3–5 évre szól. 
A mun ka vég zés he lye: Ba ra nya me gye, 7624 Pécs, Szi ge ti út 12. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  egye tem, egye te mi vég zett ség, PhD fo ko zat al kal ma zott nyel vé szet bõl,
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–  MSc/MA in Te a ching Eng lish for Spe ci fic Pur po ses (TESP) ké pe sí tés, leg alább 12–16 év szak nyel vi ok ta tói ta -
pasz ta lat, leg alább 12–16 év szak nyel vi vizs gáz ta tá si ta pasz ta lat,

–  fel sõ fo kú nyelv tu dás an gol és egy má sik ide gen nyelv bõl; nyelv ta ná ri dip lo ma, mes ter fo kú szak nyel vi ok ta tói dip -
lo ma an gol nyelv bõl (MSc/MA in TESP), 

–  elõ adó ké pes nyelv is me ret an gol és ma gyar nyel ven. 

V. Szer ves és Gyógy szer ké mi ai In té zet 
(Pá lyá za ti ik ta tó szá ma: P-188/2011.)
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 5 évre szól. 
A mun ka vég zés he lye: Ba ra nya me gye, 7624 Pécs, Hon véd ut ca 1. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  egye tem, szak irá nyú egye te mi vég zett ség,
–  bün tet len elõ élet, dok to ri (PhD) fo ko zat, ha bi li tá ció, aka dé mi ai dok to ri cím, fel sõ ok ta tá si kép zés ben leg -

alább16 éve vég zett ok ta tói gya kor lat,
–  ha zai és nem zet kö zi szin ten va ló el is mert ség, ve ze tõi gya kor lat
    (elõnyt je lent: az in té zet pro fil ja i hoz il lesz ke dõ ak tív PhD prog ram ve ze té se), 
–  an gol nyel ven elõ adói és vi ta kész ség.

VI. Bio fi zi kai In té zet 
(Pá lyá za ti ik ta tó szá ma: P-189/2011.)  
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 5 évre szól. 
A mun ka vég zés he lye: Ba ra nya me gye, 7624 Pécs, Szi ge ti út 12. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  egye tem, szak irá nyú egye te mi vég zett ség,
–  bün tet len elõ élet, dok to ri (PhD) fo ko zat, ha bi li tá ció, aka dé mi ai dok to ri cím, fel sõ ok ta tá si kép zés ben leg alább

16 éve vég zett ok ta tói gya kor lat,
–  ha zai és nem zet kö zi szin ten va ló el is mert ség, ve ze tõi gya kor lat,
–  an gol nyel ven elõ adói és vi ta kész ség. 

A be osz tás hoz tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok:
Gra du á lis kép zés ben részt ve võ hall ga tók ma gyar, an gol és né met nyel vû ok ta tá sá nak ko or di ná lá sa, a poszt gra du á lis

kép zés fel ügye le te. Elõ adá sok tar tá sa és vizs gáz ta tás ma gyar, an gol és/vagy né met nyel ven, az in té zet ok ta tó, ku ta tá si te -
vé keny sé gé nek, va la mint igazgatásának és gazdálkodásának irányítása. 

A köz al kal ma zot ti jog vi szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat lan ide jû köz al kal ma zot ti jog vi szony. 
Fog lal koz ta tás jel le ge: tel jes mun ka idõ. 
A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá sok:
–  a pá lyá za ti anya gok pá lyá za ti ké re lem bõl, szak mai ön élet rajz ból, az ok ta tói, ku ta tói, tu do má nyos, szak mai te vé -

keny ség is mer te té sé bõl, pub li ká ci ós jegy zék bõl, a fel adat kör el lá tá sá val kap cso la tos ter vek és az azok meg va ló sí -
tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé sek is mer te té sé bõl állnak, 

–  tar tal maz ni uk kell egy nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zat tar tal mát az er re il le té ke sek meg is mer he tik. Mel lé kel ni
kell a vég zett sé get, tu do má nyos mi nõ sí tést ta nú sí tó ok ira tok má so la tát, il let ve egy ér vé nyes ha tó sá gi er köl csi bi zo -
nyít ványt is, 

–  is mé telt pá lyá zás ese tén mind eze ket he lyet te sít he ti a ké re lem, szak mai ön élet rajz, az elõ zõ igaz ga tói cik lus ról szó ló
be szá mo ló és az in té zet ve ze té sé re vo nat ko zó el kép ze lé sek. 

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2011. ok tó ber 15. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2011. no vem ber 14. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja, rend je: PTE SzMSz 4. sz. mel lék le té ben fog lal tak alap ján.
A be osz tás leg ko ráb ban 2011. no vem ber 15. nap já tól tölt he tõ be. 
A pá lyá za ti ki írás sal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót dr. Pin tér Éva nyújt a (72) 536-200-as te le fon szá mon.
A pá lyá za to kat 2 pél dány ban a PTE Rek to ri Hi va tal hoz pos tai vagy sze mé lyes úton (7622 Pécs, Vas vá ri Pál ut ca 4.)

kell be nyúj ta ni, és e-ma il ben dr. Pin tér Éva ré szé re: de ka ni.hi va tal@aok.pte.hu. 
Az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá sok ra a közal kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény, va la -

mint a PTE SzMSz 4. sz. mel lék let ren del ke zé sei az irányadók. 
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Az el sõd le ges köz zé té tel he lye: a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ja. KÖZIGÁLLÁS pub li ká lás dá tu ma: 2011.
szep tem ber 15.

Dr. Sa ág hy And rea s. k., 
iro da ve ze tõ

Pé csi Tu do mány egye tem
 Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság
Hu mán Szol gál ta tó Iro da

A Pé csi Tu do mány egye tem 
a közal kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény 20/A. § alap ján 
pá lyá za tot hir det a
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, 
KLINIKAI KÖZPONT
igaz ga tó be osz tás el lá tá sá ra, az aláb bi szer ve ze ti egy sé gek vo nat ko zá sá ban 

I. Sür gõs sé gi Or vos ta ni Tan szék Sür gõs sé gi Be teg fo ga dó Hely
(Pá lyá za ti ik ta tó szá ma: P-172/2011.)
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re,  3–5 évre szól.
A mun ka vég zés he lye: Ba ra nya me gye, 7624 Pécs, Rá kó czi u 24. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  egye tem, szak irá nyú egye te mi vég zett ség, szak irá nyú alap szak vizs ga,
–  bün tet len elõ élet, dok to ri (PhD) fo ko zat, ha bi li tá ció, or vos kép zés ben leg alább 12–16 éve vég zett ok ta tói gya kor lat,
–  ha zai és nem zet kö zi szin ten va ló el is mert ség, ve ze tõi gya kor lat, ma gas szin tû be teg el lá tá si te vé keny ség
    (elõnyt je lent: aka dé mi ai dok to ri cím, az in té zet pro fil ja i hoz il lesz ke dõ ak tív PhD prog ram ve ze té se),
–  an gol nyel ven elõ adói és vi ta kész ség, 
–  a Kli ni kai Köz pont fej lesz té si ter ve it meg is mer te, azok to váb bi ki dol go zá sát, vég re haj tá sát vál lal ja / egész ség ügyi

szak me ne dzser vagy szak irá nyú köz gaz dász ké pe sí tés. 

II. Anesz te zi o ló gi ai és In ten zív Te rá pi ás In té zet  
(Pá lyá za ti ik ta tó szá ma: P-173/2011.)
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 5 évre szól. 
A mun ka vég zés he lye: Ba ra nya me gye, 7624 Pécs, Rá kó czi u. 2. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  egye tem, szak irá nyú egye te mi vég zett ség, szak irá nyú alap szak vizs ga,
–  bün tet len elõ élet, dok to ri (PhD) fo ko zat, ha bi li tá ció, aka dé mi ai dok to ri cím, 
–  leg alább 16 éve vég zett ok ta tói gya kor lat, ha zai és nem zet kö zi szin ten va ló el is mert ség, 
–  ve ze tõi gya kor lat, ma gas szin tû be teg el lá tá si te vé keny ség,
–  elõnyt je lent: az in té zet pro fil ja i hoz il lesz ke dõ ak tív PhD prog ram ve ze té se,
–  an gol nyel ven elõ adói és vi ta kész ség,
–  a pá lyá zó nyi lat ko za ta: a Kli ni kai Köz pont fej lesz té si ter ve it meg is mer te, azok to váb bi ki dol go zá sát, vég re haj tá sát

vál lal ja / egész ség ügyi szak me ne dzser vagy szak irá nyú köz gaz dász ké pe sí tés.

III. On ko te rá pi ás In té zet  
(Pá lyá za ti ik ta tó szá ma: P-174/2011.)
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 3–5 évre szól. 
A mun ka vég zés he lye: Ba ra nya me gye, 7624 Pécs, Édes anyák út ja 17. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  egye tem, szak irá nyú egye te mi vég zett ség, szak irá nyú alap szak vizs ga,
–  bün tet len elõ élet, dok to ri (PhD) fo ko zat, ha bi li tá ció, or vos kép zés ben leg alább 12–16 éve vég zett ok ta tói gya kor lat,
–  ha zai és nem zet kö zi szin ten va ló el is mert ség, ve ze tõi gya kor lat, ma gas szin tû be teg el lá tá si te vé keny ség
    (elõnyt je lent: aka dé mi ai dok to ri cím, az in té zet pro fil ja i hoz il lesz ke dõ ak tív PhD prog ram ve ze té se),
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–  an gol nyel ven elõ adói és vi ta kész ség,
–  a pá lyá zó nyi lat ko za ta: a Kli ni kai Köz pont fej lesz té si ter ve it meg is mer te, azok to váb bi ki dol go zá sát, vég re haj tá sát

vál lal ja / egész ség ügyi szak me ne dzser vagy szak irá nyú köz gaz dász ké pe sí tés.

IV. I. sz. Bel gyó gyá sza ti Kli ni ka 
(Pá lyá za ti ik ta tó szá ma: P-175/2011.)  
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 5 évre szól. 
A mun ka vég zés he lye: Ba ra nya me gye, 7624 Pécs, Rá kó czi u 2. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  egye tem, szak irá nyú egye te mi vég zett ség, szak irá nyú alap szak vizs ga, bün tet len elõ élet, dok to ri (PhD) fo ko zat,
–  ha bi li tá ció, aka dé mi ai dok to ri cím, or vos kép zés ben leg alább 16 éve vég zett ok ta tói gya kor lat, 
–  ha zai és nem zet kö zi szin ten va ló el is mert ség, ve ze tõi gya kor lat, ma gas szin tû be teg el lá tá si te vé keny ség
    (elõnyt je lent: a kli ni ka pro fil ja i hoz il lesz ke dõ ak tív PhD prog ram ve ze té se),
–  an gol nyel ven elõ adói és vi ta kész ség,
–  a pá lyá zó nyi lat ko za ta: a Kli ni kai Köz pont fej lesz té si ter ve it meg is mer te, azok to váb bi ki dol go zá sát, vég re haj tá sát

vál lal ja / egész ség ügyi szak me ne dzser vagy szak irá nyú köz gaz dász ké pe sí tés. 

V. Ideg se bé sze ti Kli ni ka (Pá lyá za ti ik ta tó szá ma: P-176/2011.)
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 3 évre szól. 
A mun ka vég zés he lye: Ba ra nya me gye, 7623 Pécs, Rét ut ca 2. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  egye tem, szak irá nyú egye te mi vég zett ség, szak irá nyú alap szak vizs ga,
–  bün tet len elõ élet, dok to ri (PhD) fo ko zat, ha bi li tá ció, aka dé mi ai dok to ri cím, or vos kép zés ben leg alább 16 éve vég -

zett ok ta tói gya kor lat, 
–  ha zai és nem zet kö zi szin ten va ló el is mert ség, ve ze tõi gya kor lat, ma gas szin tû be teg el lá tá si te vé keny ség
    (elõnyt je lent: a kli ni ka pro fil ja i hoz il lesz ke dõ ak tív PhD prog ram ve ze té se),
–  an gol nyel ven elõ adói és vi ta kész ség,
–  a pá lyá zó nyi lat ko za ta: a Kli ni kai Köz pont fej lesz té si ter ve it meg is mer te, azok to váb bi ki dol go zá sát, vég re haj tá sát

vál lal ja / egész ség ügyi szak me ne dzser vagy szak irá nyú köz gaz dász ké pe sí tés. 

VI. Moz gás szer vi Se bé sze ti In té zet  
(Pá lyá za ti ik ta tó szá ma: P-177/2011.)  
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 5 évre szól. 
A mun ka vég zés he lye: Ba ra nya me gye, 7632 Pécs, Akác u. 1. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  egye tem, szak irá nyú egye te mi vég zett ség, szak irá nyú alap szak vizs ga, 
–  bün tet len elõ élet, dok to ri (PhD) fo ko zat, ha bi li tá ció, aka dé mi ai dok to ri cím, or vos kép zés ben leg alább 16 éve vég -

zett ok ta tói gya kor lat, 
–  ha zai és nem zet kö zi szin ten va ló el is mert ség, ve ze tõi gya kor lat, ma gas szin tû be teg el lá tá si te vé keny ség
    (elõnyt je lent: az in té zet pro fil ja i hoz il lesz ke dõ ak tív PhD prog ram ve ze té se),
–  an gol nyel ven elõ adói és vi ta kész ség,
–  a Kli ni kai Köz pont fej lesz té si ter ve it meg is mer te, azok to váb bi ki dol go zá sát, vég re haj tá sát vál lal ja / egész ség ügyi

szak me ne dzser vagy szak irá nyú köz gaz dász ké pe sí tés. 

VII. Bõr-, Ne mi kór ta ni és On ko der ma to ló gi ai Kli ni ka  
(Pá lyá za ti ik ta tó szá ma: P-178/2011.)  
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 3–5 évre szól. 
A mun ka vég zés he lye: Ba ra nya me gye, 7624 Pécs, Ko dály Z. u. 20. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  egye tem, szak irá nyú egye te mi vég zett ség, szak irá nyú alap szak vizs ga, 
–  bün tet len elõ élet, dok to ri (PhD) fo ko zat, ha bi li tá ció, or vos kép zés ben leg alább 12–16 éve vég zett ok ta tói gya kor lat,
–  ha zai és nem zet kö zi szin ten va ló el is mert ség, ve ze tõi gya kor lat, ma gas szin tû be teg el lá tá si te vé keny ség
    (elõnyt je lent: aka dé mi ai dok to ri cím, a kli ni ka pro fil ja i hoz il lesz ke dõ ak tív PhD prog ram ve ze té se),
–  an gol nyel ven elõ adói és vi ta kész ség,
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–  a Kli ni kai Köz pont fej lesz té si ter ve it meg is mer te, azok to váb bi ki dol go zá sát, vég re haj tá sát vál lal ja / egész ség ügyi
szak me ne dzser vagy szak irá nyú köz gaz dász ké pe sí tés.

VIII. Ér se bé sze ti Tan szék  
(Pá lyá za ti ik ta tó szá ma: P-179/2011.)
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 5 évre szól. 
A mun ka vég zés he lye: Ba ra nya me gye, 7623 Pécs, Rá kó czi u. 2. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  egye tem, szak irá nyú egye te mi vég zett ség, szak irá nyú alap szak vizs ga,
–  bün tet len elõ élet, dok to ri (PhD) fo ko zat, ha bi li tá ció, or vos kép zés ben leg alább 16 éve vég zett ok ta tói gya kor lat, ha -

zai és nem zet kö zi szin ten va ló el is mert ség, ve ze tõi gya kor lat, ma gas szin tû be teg el lá tá si te vé keny ség
    (elõnyt je lent: aka dé mi ai dok to ri cím, az in té zet pro fil ja i hoz il lesz ke dõ ak tív PhD prog ram ve ze té se),
–  an gol nyel ven elõ adói és vi ta kész ség,
–  a Kli ni kai Köz pont fej lesz té si ter ve it meg is mer te, azok to váb bi ki dol go zá sát, vég re haj tá sát vál lal ja / egész ség ügyi

szak me ne dzser vagy szak irá nyú köz gaz dász ké pe sí tés. 

IX. Sze mé sze ti Kli ni ka  
(Pá lyá za ti ik ta tó szá ma: P-180/2011.)
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 5 évre szól. 
A mun ka vég zés he lye: Ba ra nya me gye, 7624 Pécs, Nyár ut ca 8. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  egye tem, szak irá nyú egye te mi vég zett ség, szak irá nyú alap szak vizs ga,
–  bün tet len elõ élet, dok to ri (PhD) fo ko zat, ha bi li tá ció, aka dé mi ai dok to ri cím, or vos kép zés ben leg alább 16 éve vég -

zett ok ta tói gya kor lat,
–  ha zai és nem zet kö zi szin ten va ló el is mert ség, ve ze tõi gya kor lat, ma gas szin tû be teg el lá tá si te vé keny ség
    (elõnyt je lent: a kli ni ka pro fil ja i hoz il lesz ke dõ ak tív PhD prog ram ve ze té se),
–  an gol nyel ven elõ adói és vi ta kész ség, 
–  a Kli ni kai Köz pont fej lesz té si ter ve it meg is mer te, azok to váb bi ki dol go zá sát, vég re haj tá sát vál lal ja / egész ség ügyi

szak me ne dzser vagy szak irá nyú köz gaz dász ké pe sí tés. 

X. Ra di o ló gi ai Kli ni ka  
(Pá lyá za ti ik ta tó szá ma: P-181/2011.)  
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 3–5 évre szól. 
A mun ka vég zés he lye: Ba ra nya me gye, 7624 Pécs, If jú ság út ja 13. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  egye tem, szak irá nyú egye te mi vég zett ség, szak irá nyú alap szak vizs ga, 
–  bün tet len elõ élet, dok to ri (PhD) fo ko zat, ha bi li tá ció, or vos kép zés ben leg alább 12–16 éve vég zett ok ta tói gya kor lat,
–  ha zai és nem zet kö zi szin ten va ló el is mert ség, ve ze tõi gya kor lat, ma gas szin tû be teg el lá tá si te vé keny ség
    (elõnyt je lent: aka dé mi ai dok to ri cím, a kli ni ka pro fil ja i hoz il lesz ke dõ ak tív PhD prog ram ve ze té se), 
–  an gol nyel ven elõ adói és vi ta kész ség, 
–  a pá lyá zó nyi lat ko za ta: a Kli ni kai Köz pont fej lesz té si ter ve it meg is mer te, azok to váb bi ki dol go zá sát, vég re haj tá sát

vál lal ja / egész ség ügyi szak me ne dzser vagy szak irá nyú köz gaz dász ké pe sí tés. 

XI. Pszi chi át ri ai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka  
(Pá lyá za ti ik ta tó szá ma: P-182/2011.)
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 5 évre szól. 
A mun ka vég zés he lye: Ba ra nya me gye, 7623 Pécs, Rét ut ca 2. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  egye tem, szak irá nyú egye te mi vég zett ség, szak irá nyú alap szak vizs ga, 
–  bün tet len elõ élet, dok to ri (PhD) fo ko zat, ha bi li tá ció, or vos kép zés ben leg alább 16 éve vég zett ok ta tói gya kor lat, 
–  ha zai és nem zet kö zi szin ten va ló el is mert ség, ve ze tõi gya kor lat, ma gas szin tû be teg el lá tá si te vé keny ség
    (elõnyt je lent: aka dé mi ai dok to ri cím, a kli ni ka pro fil ja i hoz il lesz ke dõ ak tív PhD prog ram ve ze té se),
–  an gol nyel ven elõ adói és vi ta kész ség,
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–  a Kli ni kai Köz pont fej lesz té si ter ve it meg is mer te, azok to váb bi ki dol go zá sát, vég re haj tá sát vál lal ja / egész ség ügyi
szak me ne dzser vagy szak irá nyú köz gaz dász ké pe sí tés. 

XII. Szív gyó gyá sza ti Kli ni ka  
(Pá lyá za ti ik ta tó szá ma: P-183/2011.)  
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 3–5 évre szól. 
A mun ka vég zés he lye: Ba ra nya me gye, 7624 Pécs, If jú ság út ja 13. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  egye tem, szak irá nyú egye te mi vég zett ség, szak irá nyú alap szak vizs ga, 
–  bün tet len elõ élet, dok to ri (PhD) fo ko zat, ha bi li tá ció, or vos kép zés ben leg alább 12–16 éve vég zett ok ta tói gya kor lat, 

ha zai és nem zet kö zi szin ten va ló el is mert ség, ve ze tõi gya kor lat, 
–  ma gas szin tû be teg el lá tá si te vé keny ség
    (elõnyt je lent: aka dé mi ai dok to ri cím, a kli ni ka pro fil ja i hoz il lesz ke dõ ak tív PhD prog ram ve ze té se), 
–  an gol nyel ven elõ adói és vi ta kész ség, 
–  a pá lyá zó nyi lat ko za ta: a Kli ni kai Köz pont fej lesz té si ter ve it meg is mer te, azok to váb bi ki dol go zá sát, vég re haj tá sát

vál lal ja / egész ség ügyi szak me ne dzser vagy szak irá nyú köz gaz dász ké pe sí tés. 

A be osz tás hoz tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok:
Gra du á lis kép zés ben részt ve võ hall ga tók ma gyar, an gol és né met nyel vû ok ta tá sá nak ko or di ná lá sa, a poszt gra du á lis

kép zés fel ügye le te. Elõ adá sok tar tá sa és vizs gáz ta tás ma gyar, an gol és/vagy né met nyel ven, a kli ni ka ok ta tó, be teg el lá tó, 
ku ta tá si te vé keny sé gé nek, va la mint igaz ga tá sá nak és gaz dál ko dá sá nak irá nyí tá sa. 

A köz al kal ma zot ti jog vi szony idõ tar ta ma:ha tá ro zat lan ide jû köz al kal ma zot ti jog vi szony. 
Fog lal koz ta tás jel le ge: tel jes mun ka idõ.
A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá sok:
–  a pá lyá za ti anya gok pá lyá za ti ké re lem bõl, szak mai ön élet rajz ból, az ok ta tói, gyó gyí tói, ku ta tói, tu do má nyos, szak -

mai te vé keny ség is mer te té sé bõl, pub li ká ci ós jegy zék bõl, a fel adat kör el lá tá sá val kap cso la tos ter vek és az azok
meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé sek is mer te té sé bõl áll nak, 

–  tar tal maz ni uk kell egy nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zat tar tal mát az er re il le té ke sek meg is mer he tik. Mel lé kel ni
kell a vég zett sé get, tu do má nyos mi nõ sí tést ta nú sí tó ok ira tok má so la tát, il let ve egy ér vé nyes ha tó sá gi er köl csi bi zo -
nyít ványt is,

–  is mé telt pá lyá zás ese tén mind eze ket he lyet te sít he ti a ké re lem, szak mai ön élet rajz, az elõ zõ igaz ga tói cik lus ról szó ló 
be szá mo ló és az in té zet ve ze té sé re vo nat ko zó el kép ze lé sek. 

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2011. ok tó ber 15. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2011. no vem ber 14. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja, rend je: PTE SzMSz 4. sz. mel lék le té ben fog lal tak alap ján 
A be osz tás leg ko ráb ban 2011. no vem ber 15. nap já tól tölt he tõ be. 
A pá lyá za ti ki írás sal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót dr. Pin tér Éva nyújt a (72) 536-200-as te le fon szá mon.
A pá lyá za to kat 2 pél dány ban a PTE Rek to ri Hi va tal hoz pos tai vagy sze mé lyes úton (7622 Pécs, Vas vá ri Pál ut ca 4.)

kell be nyúj ta ni, és e-ma il ben dr. Pin tér Éva ré szé re: de ka ni.hi va tal@aok.pte.hu.
Az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá sok ra a közal kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény, va la -

mint a PTE SzMSz 4. sz. mel lék let ren del ke zé sei az irány adók. 
Köz zé té tel he lye: NKI hon lap ja, PTE hon lap ja, Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny, Egész ség ügyi Köz löny.
Az el sõd le ges köz zé té tel he lye: a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ja. KÖZIGÁLLÁS pub li ká lás dá tu ma: 2011.

szep tem ber 15.

Dr. Sa ág hy And rea s. k.,
iro da ve ze tõ

Pé csi Tu do mány egye tem
Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság
Hu mán Szol gál ta tó Iro da
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Pá lyá za ti fel hí vás  ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé ny ve ze tõi ál lás he lyének be töl té sé re1

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

Óvodavezetõ

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 ke szi Vá ros 
Né met Ön kor mány za ta
2092 Bu da ke szi,  
Fõ u. 179.
Tel.: (23) 535-719  
Fax: (23) 451-522

Tar ka bar ka-Kun ter bunt
Óvo da
2092 Bu da ke szi,  
Fõ u. 72.
Óvo da ve ze tõ

Bün tet len elõ élet, cse lek võ -
ké pes ség, né met nem ze ti sé -
gi óvo da pe da gó gu si v., 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., pe da gó gus

ÁEI: 2011. nov. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján 
tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ 
30 nap.
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1 2 3 4

Lf.: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ je fe le lõs az
in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû kö dé sé ért, 
a ta ka ré kos gaz dál ko dá -
sért, SzMSz sze rint gya -
ko rol ja a mun kál ta tói 
jo go kat, és dönt az in téz -
mény mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban min den olyan
ügy ben, ame lyet jog sza -
bály vagy kol lek tív szer -
zõ dés (köz al kal ma zot ti
sza bály zat) nem utal más
ha tás kö ré be. A ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mény 
ve ze tõ je fe lel to váb bá a
pe da gó gi ai mun ká ért, az
in téz mény el len õr zé si,
mé ré si, ér té ke lé si és mi -
nõ ség irá nyí tá si prog ram -
já nak mû kö dé sé ért, a
gyer mek vé del mi fel ada -
tok el lá tá sá ért, a ne ve lõ
és ok ta tó mun ka egész sé -
ges és biz ton sá gos fel té te -
le i nek meg te rem té sé ért, a
gyer mek bal eset meg elõ -
zé sé ért, a gyer me kek
rend sze res egész ség ügyi
vizs gá la ta i nak meg szer -
ve zé sé ért.

szak vizs ga, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa.
Elõny: in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, vgy.

Pe hi: a 30 na pos vé le mé nye -
zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
el sõ tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai, fény ké pes ön., vpr.
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b., szak mai vég zett sé get
iga zo ló om., adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot ma gyar és né -
met nyel ven, A4-es mé re tû
össze fû zött gé pelt ol da lak -
kal, mû anyag bo rí tás sal el lát -
va, 2 pél dány ban, zárt bo rí -
ték ban kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Bu da ke szi Vá ros 
Né met Ön kor mány za tá nak
Pol gár mes te ri Hi va ta la
2092 Bu da ke szi,  
Szõ lõs kert u. 21.

Ka ran csal ja Köz ség 
Ön kor mány za ta
3181 Ka ran csal ja,
Rá kó czi út 174.
Tel.: (32) 445-445 

Nap fény Óvo da  
3181 Ka ran csal ja,  
Rá kó czi út 172.
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: a vo nat ko zó jog sza -
bá lyok ban meg ha tá ro zott
fel ada tok el lá tá sa a Ka -
ran csal ja – Ka rancs ke szi
Köz sé gek kép vi se lõ-tes -
tü le tei ál tal fenn tar tott,
kör ze ti óvo da fenn tar tó
tár su lás ál tal mû köd te tett
óvo dák ban.

Szak irá nyú fel sõ fo kú is ko -
lai v., óvo da pe da gó gu si v.,
va la mint jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ké pe sí té si
fel té te lek, ma gyar ál lam -
pol gár ság.
Elõny: leg alább 5 év óvo -
da pe da gó gu si szgy., leg -
alább 5 év vgy., tan ügy -
igaz ga tá si vagy köz ok ta -
tás-ve ze tõi sza kon szer zett
ok le vél. 

ÁEI: 2011. okt. 16.
A meg bí zás 2012. 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 telt kö ve tõ
30 nap.
Pe hi: 2011. okt. 15.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tot a
jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
ha tár idõk be tar tá sá val, a vé -
le mé nye zés re jo go sul tak ál -
tal ké szí tett jegy zõ köny vek
be ér ke zé sét kö ve tõ tes tü le ti
ülé sen bí rál ja el a kép vi se -
lõ-tes tü let.  
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:
b., szak mai ön., 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 za tot 4 pél dány ban,
pos tai úton, „In téz mény ve ze -
tõi pá lyá zat” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni.
Pc.: Pál Gyu la pol gár mes ter
f.: te le fo non, va la mint a 
kal ja@pro fin ter.hu e-ma il 
cí men.

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

Csor na Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
9300 Csor na,
Szent Ist ván tér 22.
Tel.: (96) 590-114
Fax: (96) 261-680

Csor nai Ál ta lá nos 
és Mû vé sze ti Is ko la, 
Óvo da
9300 Csor na,
Ár pád u. 2.
Igaz ga tó, 
fõ is ko lai szin tû ta ná ri,
vagy fõ is ko lai szin tû 
ta ní tói mun ka kör ben
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: a Csor nai Ál ta lá nos
és Mû vé sze ti Is ko la, 
Óvo da irá nyí tói, el len õr -
zé si, mi nõ ség biz to sí tá si
fel ada ta i nak el lá tá sa. 
Az in téz mény ala pí tó 
ok ira tá ban meg ha tá ro zott
alap te vé keny ség 
el lá tá sá nak biz to sí tá sa.
Kap cso lat tar tás a fenn tar -
tó val és pol gár mes te ri 
hi va ta lá val. Mun kál ta tói
fel ada tok el lá tá sa az in -
téz mény ben. Kap cso lat -
tar tás a vá ros köz ok ta tá si, 
kul tu rá lis, szo ci á lis és
egész ség ügyi társ in téz -
mé nye i vel. Az in téz -
mény ve ze tõi fel ada tok
el lá tá sa mel lett ta ná ri
(szak ta ná ri) vagy ta ní tói
mun ka kör be tar to zó fel -
ada tok el lá tá sa. 

A kép zés szak irá nyá nak
meg fe le lõ 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, köz ok ta -
tás-ve ze tõi kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga, a
szak ké pe sí tés nek meg fe le lõ 
vagy az zal egyen ér té kû
szak ké pe sí tés, va la mint a
szak te rü le ten szer zett 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.  
Elõny: fel hasz ná lói szin tû
MS Of fi ce (iro dai al kal ma -
zá sok).

ÁEI: 2011. nov. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. szept. 15. 
Pe hi: 2011. okt. 31. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ma ga sabb
ve ze tõ sze mé lyé rõl a Korm.
ren de let 5. § (9)–(11) be kez -
dé sé ben fog lalt szer ve ze tek,
va la mint Csor na Vá ros 
Ön kor mány za ta Kép vi se -
lõ-tes tü le te Ok ta tá si, Kul tu -
rá lis és Sport Bi zott sá gá nak
vé le mé nye zé sét kö ve tõ en
Csor na Vá ros Ön kor mány za -
tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
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:
vég zett sé get, szak ké pe sí tést
iga zo ló om., b., vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel,
rész le tes szak mai ön., a pá -
lyá zó nyi lat ko za ta ar ról,
hogy a pá lyá zat el nye ré se
ese tén, meg bí zá sá val egy ide -
jû leg a jog sza bály ban elõ írt
va gyon nyi lat ko zat-
té te li kö te le zett sé gé nek 
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Fel adat kö ré be tar to zik az
in téz mény ta ka ré kos gaz -
dál ko dá sá nak biz to sí tá sa.
Az in téz mény egy sze mé -
lyi fe le lõs ve ze tõ je ként
biz to sít ja az is ko la rend -
jét, fe gyel mét, ren del te -
tés sze rû mû kö dé sét, tan -
ter vi és ne ve lé si cél ki tû -
zé se i nek meg va ló sí tá sát.
In téz mé nyi in no vá ci ó kat
kez de mé nyez, dol goz ki,
foly tat, az in téz mény te -
vé keny sé gét se gí tõ pá lyá -
zat ké szít. Kap cso la tot
tart az in téz mé nyi tár su -
lást, fenn tar tói meg ál la -
po dást kö tõ te le pü lé sek
ön kor mány za ta i val.

ele get tesz, nyi lat ko za tot 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,
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:
7040/2011/1., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó, ta nár/ta ní tó.  
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
fel té te le, hogy azt leg ké sõbb
a be nyúj tá si ha tár idõ nap ján
pos tá ra ad ják.  
Pc.: Csor na Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
f.: dr. Turi György 
pol gár mes ter  
Tel.: (96) 590-112 

Lak Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
3786 Lak,  
Kos suth L. 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 da 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. okt. 1.  
A meg bí zás 2016. szept.
30-ig, 5 év re szól.  
Pbhi: 2011. szept. 15.
Pe hi: 2011. szept. 20.
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., pá lyá -
zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy
in téz mény ve ze tõi meg bí zás
ese tén va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett sé gé nek ele get
tesz, nyi lat ko za tot a pá lyá zat 
nyílt vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról.
Pc.: Ga rai Ber ta lan 
pol gár mes ter 
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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
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He ve si Sán dor 
Ál ta lá nos Is ko la  
8800 Nagy ka ni zsa,  
He ve si út 2.  
Tel./fax: (93) 311-265

Igaz ga tó he lyet tes  
(tel jes mun ka idõ)

Fõ is ko lai v., 5 év szgy.
Elõny: ha tá ro zat lan ide jû
ki ne ve zés a nagy ka ni zsai
He ve si Sán dor Ál ta lá nos
Isko lá ban.

ÁEI: 2011. okt. 31.  
Pbhi: az Ok ta tá si és 
Kul tu rá lis Köz löny, va la mint 
a KSZK hon lap ján tör té nõ
meg je le nés tõl szá mí tott 
30 nap.  
Pe hi: 2011. okt. 28.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön.  
A pá lyá za tot nyom ta tott 
for má ban, sze mé lye sen vagy 
pos tai úton kell be nyúj ta ni.
Pc.: He ve si Sán dor 
Ál ta lá nos Is ko la  

  Pá lyá za ti fel hí vás kul tu rá lis in téz mény ve ze tõi és más alkalmazotti ál lás he lyének be töl té sé re1

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

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
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1 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a kul tu rá lis in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny te ma ti kus
köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tó ak be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett áll mó dunk ban
meg je len tet ni.



f: fel vi lá go sí tás

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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Ber hi da Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
8181 Ber hi da,  
Veszp ré mi u. 1–3.  
Tel.: (88) 585-621 
Fax: (88) 585-620

Köz mû ve lõ dé si igaz ga tó

Lf.: Ber hi da Kul túr ház,
il let ve tag in téz mé nye te -
vé keny sé gi kö ré be tar to zó 
fel ada tok ve ze tõi irá nyí tá -
sa, a köz mû ve lõ dés he lyi
fel ada ta i nak szer ve zé se,
el lá tá sa.

Fel sõ fo kú köz mû ve lõ dé si
v. és szak kép zett ség, vagy
nem szak irá nyú egye te mi v. 
és fel sõ fo kú szak irá nyú
mun ka kö ri szak vizs ga, az
1/2000. (I. 14.) NKÖM ren -
de let sze rin ti akk re di tált 
ve ze té si-szer ve zé si, pénz -
ügyi-gaz da sá gi, ál lam ház -
tar tá si is me re te ket is nyúj tó
köz mû ve lõ dé si in téz mény -
ve ze tõ tan fo lyam, leg alább
5 év szgy., ki emel ke dõ köz -
mû ve lõ dé si te vé keny ség
vég zé se, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta tá -
sa, bün tet len elõ élet.
Elõny: „B” ka te gó ri ás jo go -
sít vány, fel hasz ná lói szin tû
szá mí tó gé pes is me ret.

ÁEI: 2012. jan. 1.  
A meg bí zás 2016. dec. 31-ig, 
5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. okt. 21.  
Pe hi: 2011. nov. 24-én, ame -
lyen a pá lyá zó sze mé lyes je -
len lé te szük sé ges.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, ma -
ga sabb vp.: a köz al kal ma zot -
ti il let mény alap 225%-a. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr.,
kul tu rá lis el kép ze lé sek, is ko -
lai vég zett sé get 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 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:
TI/210/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
köz mû ve lõ dé si igaz ga tó.  
A be nyúj tás ha tár ide jén a
Ber hi da Vá ros Ön kor mány -
zat hoz való be ér ke zés idõ -
pont ját kell ér te ni.  
Pc.: Ber hi da Vá ros
Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te 
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Tá jé koz ta tó az Ok ta tá si és Kulturális Köz löny meg je le né sé rõl 
és a köz le mé nyek köz zé té te lé nek mód já ról

Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ha vi két al ka lom mal je le nik meg, en nek meg fe le lõ en ha von ta két szer van köz löny -
zá rás.

Az ún. kö te le zõ köz zé té tel kö ré be tar to zó (jog sza bály ban elõ írt mó don köz zé tett) ál lás he lyek re meg hir de tett pá lyá za ti 
fel hí vá sok köz zé té te le nor mál vagy sür gõs el já rás sze rint tör tén het az aláb bi ak sze rint.

A nor mál el já rás sze rint a zá rás nap já ig az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny szer kesz tõ sé gé hez (1055 Bu da pest, Sza lay

ut ca 10–14., te le fon: 795-4722; fax: 795-0230) két pél dány ban el jut ta tott pá lyá za ti fel hí vá sok kb. hat-nyolc hét múl va
je len nek meg. A köz zé té tel eb ben az eset ben in gye nes.

A sür gõs meg je le nést igény lõ pá lyá za ti fel hí vá sok a „zá rás után” ro vat ban je len nek meg, a köz zé té tel dí ja kéz -

irat ol da lan ként 14 520 Ft + áfa (18 150 Ft). A sür gõs el já rás sze rint a meg je len tet ni kí vánt köz le mé nye ket a cég sze -
rû en alá írt meg ren de lõ vel együtt a „Sür gõs el já rás sze rint” meg je lö lés sel a szer kesz tõ ség cí mé re kell meg kül de ni.

A kéz ira tok a be ér ke zés után kb. két-há rom hét múl va je len nek meg. A meg je le nést kö ve tõ en a ki adó szám lát küld
a meg ren de lõ nek.

A sür gõs meg je le nést igény lõ „zá rás utá ni” ro vat ban meg je len tet ni kért pá lyá za ti fel hí vá sok ban elõ for du ló eset le ges
nyom da hi bák ja ví tá sá ra a szer kesz tõ ség nek nincs mód ja, ezért az el írá so kért fe le lõs sé get nem vál la lunk.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val kap cso la tos ren del ke zé se ket tar tal ma zó jog sza bá lyo kat az ál lás hely re meg hir de tett pá -
lyá z a ti fel hí vá sok fej lé cé ben je löl jük. A jog sza bá lyok ál tal kö te le zõ en elõ írt pá lyá za ti fel té te le ket az egyes pá lyá za tok -
nál a szer kesz tõ ség ér te lem sze rû en nem tün te ti fel.

A pá lyá za ti fel hí vá sok nagy szá má ra te kin tet tel a meg je le nés pon tos idõ pont já ról, il le tõ leg ar ról, hogy a pá lyá za ti fel -
hí vás az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny me lyik szá má ban je le nik meg, a szer kesz tõ ség nek nem áll mód já ban írás ban tá -
jé koz ta tást ad ni. Ugyan ezen ok ból nem biz to sít ha tó az ál lás he lyek re meg hir de tett fel hí vá sok nak – a pá lyá za ti fel hí vás
lé nye ges ele me in túl me nõ – szó sze rin ti köz lé se.

Kér jük, hogy a „Köz le mé nyek” ro vat ban köz zé ten ni kí vánt hir det mé nye ket, köz le mé nye ket, a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ál lás he lye i nek be töl té sé re ki írt pá lyá za ti fel hí vá so kat, va la mint egyéb do ku men tu mo kat – ki vé ve a köz ok ta tá si és

kul tu rá lis in téz mé nyek ál lás pá lyá za ta i ra vo nat ko zó fel hí vá so kat – szí ves ked je nek elekt ro ni kus úton, *.doc (Word) for -
má tum ban is el kül de ni a szer kesz tõ ség e-ma il cí mé re (koz lony@nef mi.gov.hu).

Dr. Polt-Pa lást hy Ma ri an na s. k.,
fõ szer kesz tõ
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

Bárd Ká roly

Em be ri jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban
A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben

– em be ri jog-dog ma ti kai
ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em be ri
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás -
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és an nak kor lá tai. El sõ sor ban a stras -
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben mind a mai na pig bi -
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le -
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szól a könyv. Meg sok min den  másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ára 1500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál; Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alatt (tel.: 235-4512/233), il let ve 
meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

Em be ri jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ára: 1500 fo rint áfá val) .................................. pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

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 be lül 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  postai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKI ADÓ
meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát

A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Köz el 15 000 szó cikk -
ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt, ma gya ráz za a fo -
ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az euró pai jog, va la mint a nem zet kö zi jog ál tal hasz nált
fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az egyes jog ága kon be lül is, egy más tól
el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame -
lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma -
gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-mód szer”,  „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv,
ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 1400 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál; Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alatt (tel.: 235-4512/233), il let ve
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 del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 1400 Ft áfá val) .................  pél dány ban, és kér jük, jut tas sák
el az aláb bi cím 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 kézhez vétele után, 8 na -
pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                               cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te

Hack Pé ter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál; Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alatt (tel.: 235-4512/233), il let ve 
meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem
Hack Pé ter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

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 be lül 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  postai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák 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 zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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