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JOGSZABÁLY
A Kormány 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelete
az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó
egészségügyi, oktatási, szociális, valamint
közgyûjteményi és közmûvelõdési szolgáltatást nyújtó
intézményeknél foglalkoztatottak
2011. évi kompenzációjáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya az egyházi fenntartású,
a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet, valamint a felsõoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történõ finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti normatív hozzájárulásban 2011. évben részesülõ oktatási,
b) az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Nr.) szerinti normatívában 2011. évben
részesülõ szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
(a továbbiakban: szociális),
c) a közgyûjteményi és közmûvelõdési,
d) finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ egészségügyi
szolgáltatást nyújtó, nem költségvetési szervként mûködõ
szervezetekre (a továbbiakban: foglalkoztatóra), azok
fenntartóira, a velük a Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény szerinti munkaviszonyban állókra, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti hivatásos
nevelõszülõi jogviszonyban álló hivatásos nevelõszülõkre
(a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki.

2. §
Támogatásra az 1. §-ban meghatározott egyházi fenntartó – az egyházon keresztül – jogosult.

3. §
(1) A foglalkoztatott a 2011. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra (a továbbiakban: kompenzáció) a januártól júliusig terjedõ idõszak
hét hónapjára járó, utólagos, egyösszegû kompenzáció kivételével, a 2011. év hónapjaira járó munkabérének kifize-
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tésével egyidejûleg, a 2010. december 31-én az 1. § szerinti foglalkoztatónál fennálló munkajogviszonya alapján havonta a (2)–(9) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult.
A januártól júliusig hónapokra járó kompenzáció kifizetésére, a nyilatkozat leadásának hónapjára járó munkabér kifizetésével egyidejûleg, visszamenõlegesen kerül sor.
(2) A tárgyhónap elsõ napján érvényes munkabére figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra
jogosult az a foglalkoztatott, aki a 7. § szerinti nyilatkozata
alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a
szerint családi kedvezményre nem jogosult.
(3) A tárgyhónap elsõ napján érvényes munkabére figyelembevételével 3500 forint bruttó kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott,
a) aki a 7. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv.
29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy gyermek után jogosult, és
b) akinek a házastársa vagy élettársa is az 1. § szerinti
foglalkoztatóknál, vagy a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010.
(XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-ában említett jogviszonyban
áll, és
c) mindkettõjük 3. § szerinti munkabére, vagy illetménye a tárgyhó elsõ napján eléri a 198 500 forintot, de nem
haladja meg a 267 000 forintot.
A kompenzációra a házas- vagy élettársak kizárólag
egyike jogosult, a 7. § szerinti nyilatkozatuk alapján.
(4) A tárgyhónap elsõ napján érvényes munkabére
0,61%-ának megfelelõ – 100 forintra kerekített összegû –
kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 7. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
a) egy vagy két gyermek után jogosult és a tárgyhónap elsõ
napján érvényes munkabére nem éri el a 71 600 forintot;
b) három gyermek után jogosult és a tárgyhónap elsõ
napján érvényes munkabére nem éri el a 128 500 forintot;
c) négy vagy több gyermek után jogosult és a tárgyhónap elsõ napján érvényes munkabére nem éri el a
128 500 forintnak a három feletti gyermekszám és a
19 000 forint szorzatával növelt összegét.
(5) A (2) és a (4) bekezdés szerinti kompenzáció összegét legfeljebb nulla összegig csökkenteni kell a kötelezõ
legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm.
rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 100 forintra
kerekített összegével.
(6) Az 1. § szerinti jogviszony hóközi megszûnése esetén a foglalkoztatott a törthónapra a (2)–(5) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített idõarányos részére jogosult.
(7) Egyidejûleg több, az 1. § szerinti jogviszonyban álló
foglalkoztatott a teljes munkaidõs jogviszonyában jogosult a (2)–(6) bekezdés szerinti kompenzációra. Az 1. §
szerinti teljes munkaidõs jogviszony hiányában, az idõben
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legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.
(8) Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét idõtartamára. A kompenzáció emiatt kiesõ
összegét a tárgyhónapban kiesõ munkanapok számának a
foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani. A munkanapok számába be kell számítani a fizetett munkaszüneti
napokat is.
(9) Az a foglalkoztatott, akinek az 1. § szerinti jogviszonya a 2011. évben keletkezett és azt közvetlenül megelõzõen is az 1. § szerinti, illetve a költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló
352/2010. ( XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-ában említett
jogviszonnyal rendelkezett, a (2)–(8) bekezdés alkalmazásával jogosult a kompenzációra.

4. §
(1) A 3. § vonatkozásában munkabérként kell figyelembe venni a munkavállalók személyi alapbérét és rendszeres
bérpótlékait.
(2) A kompenzáció a személyi jövedelemadó-elõleg
megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minõsül,
és egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembe vételre.

5. §
(1) Az e rendelet alapján járó 2011. évi kompenzáció és
annak járulékai kifizetéséhez a Nemzeti Erõforrás Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) – elõzetes hozzájárulásként – 600,0 millió Ft támogatást nyújt a kompenzáció kifizetésében érintett egyházak részére, a 4. mellékletben szereplõ kimutatás szerint.
(2) A támogatásnak a Minisztérium rendelkezésére bocsátásáról a Kormány határozatban intézkedik.
(3) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthetõ.

6. §
(1) Az 1. §-ban meghatározott egyházi fenntartók részére a 2011. évi bérkompenzáció összegébõl elõzetes hozzájárulásként 600,0 millió Ft kerül átadásra, amely összeget
a Minisztérium a 4. mellékletben meghatározott egyházak
által benyújtott igények arányában oszt fel.
(2) A 2011. évi bérkompenzációra január–szeptember
hónapokra ténylegesen kifizetett és az október–december
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hónapokra várhatóan kifizetésre kerülõ összegekkel az
egyházi foglalkoztatók 2011. október 15-ig számolnak el
az egyházi fenntartók felé, az egyházi fenntartók 2011. október 31-ig számolnak el az egyházak részére, akik
2011. november 10-ig számolnak el a Minisztérium felé.
Az elszámolás tartalma az 5. melléklet szerinti – ágazati
bontású, az ágazat teljes létszámát, az érintettek létszámát,
havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan kifizetésre kerülõ összegeket és a munkaadókat terhelõ járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint, a Minisztérium által
biztosított támogatás elõlegfinanszírozásnak minõsül, utólagos elszámolási kötelezettséggel.
(4) Az egyházak a részükre biztosított kompenzáció
összegét a jogosult fenntartó(k) részére átutalják. Fenntartó a támogatást köteles a 3. § (1) bekezdésében megjelölt
célra fordítani, illetve a támogatást a folyósítást követõ
5 munkanapon belül a foglalkoztató részére átadni.
(5) Foglalkoztató a kompenzáció összegét a nyilatkozat
leadását követõen, a tárgyhónapra járó munkabérének kifizetésével együtt fizeti ki foglalkoztatott részére.
(6) A támogatás igénylése a foglalkoztató által a 3. mellékletben foglalt Igénylõlapnak a fenntartó részére történõ
megküldésével történik. A fenntartó az Igénylõlapokat,
valamint azok 3/b. melléklet szerinti összesítõjét megküldi
az egyház részére.
(7) Az elszámolások utólagos – adott esetben helyszíni
szemle útján történõ – ellenõrzése céljából, minden támogatásban részesített foglalkoztató köteles részletes (jogosult személyenkénti bontásban történõ) nyilvántartást vezetni.
(8) A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
a) ellenõrizheti, hogy a benyújtott igénylések megfelelnek-e a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek,
b) ellenõrizheti a foglalkoztatott részére történõ kifizetések végrehajtását,
c) ellenõrizheti az egyházak által igényelt kompenzációs
támogatás teljes körû felhasználását és elszámolását.

7. §
(1) A foglalkoztatott a 2011. évi kompenzációjának
megállapításához a foglalkoztatója részére nyilatkozik
– a kompenzáció összegének megállapítása érdekében – a
családi kedvezményre való jogosultságról, és a kedvezmény igénylése során figyelembe vehetõ kedvezményezett eltartottakról.
(2) A nyilatkozat tartalmazza
a) a foglalkoztatott (a továbbiakban: Nyilatkozó) természetes személyazonosító adatait,
b) a családi kedvezmény érvényesítésére jogosító kedvezményezett eltartottak számát,
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c) a Nyilatkozóval közös háztartásban élõ házas- vagy
élettárs jogviszonyáról szóló nyilatkozatot,
d) a Nyilatkozó aláírását,
e) a 3. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek
fennállásáról szóló nyilatkozatot,
f) a kompenzáció érvényesítésére vonatkozó rendelkezést,
g) a Nyilatkozó foglalkoztatójának megnevezését, adószámát, aláírását,
h) a Nyilatkozóval közös háztartásban élõ házas- vagy
élettárs nevét, aláírását, a Nyilatkozóval közös háztartásban élõ házas- vagy élettárs foglalkoztatójának megnevezését, adószámát,
i) a Nyilatkozó által tett záradékot az adatok valóságtartalmáról.
(3) A 3. § (7) bekezdésben meghatározott esetben a Nyilatkozó nyilatkozatát az õt teljes munkaidõs jogviszonyban foglalkoztatójának a (4) bekezdés szerinti határidõig
leadja. Teljes munkaidõs jogviszony hiányában a Nyilatkozó nyilatkozatát a (4) bekezdésben meghatározott határidõig annak a foglalkoztatónak köteles leadni, akinél jogviszonya a legkorábban keletkezett.
(4) A Nyilatkozó a nyilatkozatot legkésõbb 2011. szeptember 10-ig – külföldi szolgálatot teljesítõk esetében
2011. október 10-ig – nyújtja be a foglalkoztatónak két
példányban. A foglalkoztató az egyik példányon igazolja
az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az illetékes illetményszámfejtõ helynek.
(5) A foglalkoztatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a
Nyilatkozó köteles 5 évig megõrizni és ellenõrzés esetén
bemutatni.
(6) Amennyiben a Nyilatkozó a nyilatkozatot a határidõ
eltelte után nyújtja be, a mulasztás miatt kiesõ idõszakra
kompenzációra visszamenõlegesen nem jogosult. Ebben
az esetben a Nyilatkozó a nyilatkozat alapján megállapított
kompenzációra a leadást követõ hónaptól válik jogosulttá.
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8. §

(1) Amennyiben a leadott nyilatkozatban a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, a magánszemély az errõl való tudomásszerzést követõen haladéktalanul, de legkésõbb 5 munkanapon belül köteles újabb nyilatkozat kitöltésével bejelenteni a változást
a foglalkoztatónak.
(2) Amennyiben a Nyilatkozó változás bejelentõ nyilatkozatát tárgyhó 15-ig nyújtja be, kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és az a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejûleg kerül kifizetésre.
(3) Amennyiben a Nyilatkozó változást bejelentõ nyilatkozatát tárgyhó 15-e után nyújtja be, kompenzációra
csak a leadást követõ hónaptól válik jogosulttá, és az a
tárgyhónapot követõ hónapra esedékes illetménye számfejtésével egyidejûleg kerül kifizetésre.
(4) Amennyiben a Nyilatkozó olyan változást jelent be
tárgyhó 15-e után, amely alapján nem jogosult vagy csökkentett összegû kompenzációra jogosult, a kompenzációra
vonatkozó jogosultsága tárgyhót követõ hónapra vonatkozóan szûnik meg vagy csökken.
(5) Amennyiben a Nyilatkozó a kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.
(6) A nyilatkozat mintáját és annak kitöltési útmutatóját
a 2. melléklet tartalmazza.

9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2012. április 30. napján hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
A kompenzáció összege a 3. § (2) bekezdése szerinti esetekben a tárgyhónap elsõ napján érvényes munkabér
figyelembe vételével

8 500-24 999

Kompenzáció
Ft/hó
100

183 000-183 499

Kompenzáció
Ft/hó
4 200

25 000-41 999

200

183 500-183 999

4 400

42 000-57 999

300

184 000-184 499

4 500

58 000-59 499

400

184 500-184 999

4 700

59 500-59 999

500

185 000-185 499

4 800

60 000-60 499

600

185 500-185 999

5 000

60 500-60 999

800

186 000-186 499

5 100

61 000-61 499

1 000

186 500-186 999

5 300

61 500-61 999

1 100

187 000-187 499

5 500

62 000-62 499

1 300

187 500-187 999

5 600

62 500-62 999

1 500

188 000-188 499

5 800

63 000-63 499

1 600

188 500-188 999

5 900

63 500-63 999

1 800

189 000-189 499

6 100

64 000-64 499

2 000

189 500-189 999

6 200

64 500-64 999

2 100

190 000-190 499

6 400

65 000-65 499

2 300

190 500-190 999

6 500

65 500-65 999

2 500

191 000-191 499

6 700

66 000-66 499

2 600

191 500-191 999

6 800

66 500-66 999

2 800

192 000-192 499

7 000

67 000-67 499

3 000

192 500-192 999

7 100

67 500-67 999

3 100

193 000-193 499

7 300

68 000-68 499

3 300

193 500-193 999

7 500

68 500-68 999

3 500

194 000-194 499

7 600

69 000-69 499

3 600

194 500-194 999

7 800

69 500-69 999

3 800

195 000-195 499

7 900

70 000-71 499

4 000

195 500-195 999

8 000

Munkabér Ft/hó

Munkabér
Ft/hó

Munkabér
Ft/hó

Kompenzáció
Ft/hó
208 000-208
12 000
499
208 500-208
12 100
999
209 000-209
12 200
499
209 500-212
12 300
499
212 500-218
12 200
499
218 500-224
12 100
499
224 500-230
12 000
499
230 500-236
11 900
499
236 500-242
11 800
999
243 000-248
11 700
999
249 000-249
11 500
499
249 500-249
11 400
999
250 000-250
11 300
499
250 500-250
11 200
999
251 000-251
11 000
499
251 500-251
10 900
999
252 000-252
10 800
499
252 500-252
10 600
999
253 000-253
10 500
499
253 500-253
10 400
999
254 000-254
10 300
499
254 500-254
10 100
999
255 000-255
10 000
499
255 500-255
9 900
999
256 000-256
9 700
499
256 500-256
9 600
999

269 000-269 499

Kompenzáció
Ft/hó
6 400

269 500-269 999

6 200

270 000-270 499

6 100

270 500-270 999

6 000

271 000-271 499

5 900

271 500-271 999

5 800

272 000-272 499

5 600

272 500-272 999

5 500

273 000-273 499

5 400

273 500-273 999

5 200

274 000-274 499

5 100

274 500-274 999

5 000

275 000-275 499

4 900

275 500-275 999

4 700

276 000-276 499

4 600

276 500-276 999

4 500

277 000-277 499

4 300

277 500-277 999

4 200

278 000-278 499

4 100

278 500-278 999

4 000

279 000-279 499

3 800

279 500-279 999

3 700

280 000-280 499

3 600

280 500-280 999

3 400

281 000-281 499

3 300

281 500-281 999

3 200

Munkabér
Ft/hó
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71 500-79 499

3 900

196 000-196 499

8 200

79 500-87 499

3 800

196 500-196 999

8 400

87 500-95 499

3 700

197 000-197 499

8 500

95 500-103 499

3 600

197 500-197 999

8 700

103 500-111 499

3 500

198 000-198 499

8 800

111 500-119 999

3 400

198 500-198 999

9 000

120 000-127 999

3 300

199 000-199 499

9 200

128 000-135 999

3 200

199 500-199 999

9 300

136 000-143 999

3 100

200 000-200 499

9 500

144 000-151 999

3 000

200 500-200 999

9 600

152 000-159 999

2 900

201 000-201 499

9 800

160 000-167 999

2 800

201 500-201 999

10 000

168 000-176 499

2 700

202 000-202 499

10 100

176 500-177 999

2 600

202 500-202 999

10 200

178 000-178 499

2 700

203 000-203 499

10 400

178 500-178 999

2 800

203 500-203 999

10 500

179 000-179 499

3 000

204 000-204 499

10 700

179 500-179 999

3 100

204 500-204 999

10 800

180 000-180 499

3 300

205 000-205 499

11 000

180 500-180 999

3 400

205 500-205 999

11 200

181 000-181 499

3 600

206 000-206 499

11 300

181 500-181 999

3 800

206 500-206 999

11 500

182 000-182 499

3 900

207 000-207 499

11 600

182 500-182 999

4 100

207 500-207 999

11 800

257 000-257
499
257 500-257
999
258 000-258
499
258 500-258
999
259 000-259
499
259 500-259
999
260 000-260
499
260 500-260
999
261 000-261
499
261 500-261
999
262 000-262
499
262 500-262
999
263 000-263
499
263 500-263
999
264 000-264
499
264 500-264
999
265 000-265
499
265 500-265
999
266 000-266
499
266 500-266
999
267 000-267
499
267 500-267
999
268 000-268
499
268 500-268
999
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9 500

282 000-282 499

3 000

9 400

282 500-282 999

2 900

9 200

283 000-283 499

2 800

9 100

283 500-283 999

2 700

9 000

284 000-284 499

2 500

8 800

284 500-284 999

2 400

8 700

285 000-285 499

2 300

8 600

285 500-285 999

2 100

8 500

286 000-286 499

2 000

8 300

286 500-286 999

1 900

8 200

287 000-287 499

1 800

8 100

287 500-287 999

1 600

7 900

288 000-288 499

1 500

7 800

288 500-288 999

1 400

7 700

289 000-289 499

1 200

7 600

289 500-289 999

1 100

7 400

290 000-290 499

1 000

7 300

290 500-290 999

900

7 200

291 000-291 499

700

7 000

291 500-291 999

600

6 900

292 000-292 499

500

6 800

292 500-292 999

300

6 700

293 000-293 399

200

6 500

293 400-293 440

100
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2. melléklet a 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
Nyilatkozat a foglalkoztatottat megilletõ, a 2011. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló
kompenzáció igénybevételéhez
Kérjük, a Nyilatkozat kitöltése elõtt a Kitöltési útmutatót figyelmesen olvassa el!

I.

A nyilatkozatot adó magánszemély (továbbiakban: Nyilatkozó)
neve:

…….……………………………………………….

születési dátuma:

…….……………………………………………….

adóazonosító jele:

…….……………………………………………….

munkáltatójának megnevezése:

…….……………………………………………….

munkáltatójának adószáma:

…….……………………………………………….

II.
Kijelentem, hogy a kompenzáció megállapításához szükséges adataim az alábbiak szerint alakultak:
1.

hónap

családi kedvezmény
igénybevételére jogosult
voltam / vagyok
(IGEN / NEM)

családi kedvezmény
érvényesítésére jogosító
kedvezményezett
eltartottak száma

hó első napján érvényes bérem és az
egyházi fenntartású intézménynél vagy
költségvetési szervnél foglalkoztatott,
velem közös háztartásban élő
házastársam/élettársam illetménye/bére is
eléri a 198.500 forintot, de nem haladja meg
a 267.000 forintot
(IGEN / NEM)

a)

b)

c)

d)

január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
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2. A d) oszlop IGEN válasza esetén:
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti kompenzáció
A. nálam kerül érvényesítésre, arra a velem közös háztartásban élő házastársam/élettársam nem jogosult.
B. a velem közös háztartásban élő (egyházi fenntartású intézménynél foglalkoztatott) házastársamnál/élettársamnál
kerül érvényesítésre, arra én nem vagyok jogosult.
A Nyilatkozóval közös háztartásban élő házastárs/élettárs adatai (csak a d) oszlop IGEN válasza(i) esetén szükséges kitölteni)
neve:

…….……………………………………………….

születési dátuma:

……………………………………………………..

anyja neve:
……………………………………………………..
munkáltatójának megnevezése: ……………………………………………………..
munkáltatójának adószáma:

……………………………………………………..

A Nyilatkozóval közös háztartásban élő házastárs/élettárs aláírása:
(csak a d) oszlop IGEN válasza(i) esetén szükséges aláírni)

………………………………

III.
Alulírott kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott kompenzáció
igénybevételének elbírálásához adtam, az ebben található adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a
nyilatkozat bármely pontját érintő változás esetén 5 munkanapon belül köteles vagyok munkáltatómnál új nyilatkozatot
tenni. A jogtalanul felvett kompenzáció összegét az általános elévülési időn belül köteles vagyok visszafizetni.
Többes jogviszonyom esetén kijelentem, hogy csak egy munkáltatómnál adok le nyilatkozatot, az alábbiak szerint: ha
rendelkezem teljes munkaidős jogviszonnyal, kizárólag a teljes munkaidős jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónál,
több részmunkaidős jogviszony esetén kizárólag a velem legkorábban jogviszonyt létesítő munkáltatómnál teszek
nyilatkozatot.
A nyilatkozat késedelmes leadása, téves, vagy hiányos kitöltése miatt ki nem utalt kompenzáció összegétől elesem, azt
visszamenőleg érvényesíteni nem áll módomban.

Kelt:

.....................................................................

A Nyilatkozó aláírása:

…….……………………………………………….

Nyilatkozó munkáltatójának átvételt igazoló aláírása:

Átvétel kelte: ..............................................................

…….………………………………………….
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Kitöltési útmutató a 2011. évi adó- és járulékváltozások nem költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak körében történő ellentételezéséhez kitöltendő Nyilatkozathoz

A Nyilatkozatot két példányban, a kitöltési útmutató alapján kell kitölteni, különös figyelemmel arra, hogy a
munkáltató a Nyilatkozatban foglaltakat akkor tudja figyelembe venni és a kompenzációt érvényesíteni, ha a
kitöltött Nyilatkozatot Ön, mint a Nyilatkozó legkésőbb 2011. szeptember 10-ig – külföldi szolgálatot
teljesítők esetében 2011. október 10-ig – a munkáltatója rendelkezésére bocsátja. A tárgyhó 15-e után
leadott Nyilatkozat alapján a kompenzáció csak a tárgyhónapot követő hónapra esedékes munkabér
számfejtésekor kerül érvényesítésre. A 2011. szeptember 10-i illetve az október 10-i határidőt követően
leadott Nyilatkozat esetében a kompenzáció a Nyilatkozat leadását megelőző időszakra
visszamenőlegesen nem érvényesíthető. Határidőt követően a tárgyhó 15-ig leadott Nyilatkozat alapján
kompenzáció már a tárgyhónapban is megilleti az arra jogosultat, és annak kifizetése a tárgyhóra esedékes
bére számfejtésével egyidejűleg valósul meg. A tárgyhó 15-e után késedelmesen leadott Nyilatkozat alapján
a kompenzáció csak a tárgyhót követő hónaptól kezdődően illeti meg a jogosultat, és az csak a tárgyhónapot
követő hónapra esedékes bér számfejtésekor kerül kifizetésre.
A munkáltató a másolaton igazolja az első példány átvételét, és azt az irattározási szabályainak megfelelően a
munkáltató vagy az illetékes bérszámfejtő hely megőrzi. A másodpéldányt Önnek 5 évig szintén meg kell
őriznie. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén 5 munkanapon belül köteles munkáltatójánál
új nyilatkozatot tenni, vagy előző nyilatkozatát visszavonni.
Amennyiben Ön az alább felsorolt jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban is foglalkoztatott, Ön
csak a teljes munkaidős jogviszonyában jogosult a kompenzációra, így kizárólag az Önt teljes munkaidőben
foglalkoztató munkáltatója felé adhat le Nyilatkozatot. Ha Önnek nincs teljes munkaidős jogviszonya, tehát
csak részmunkaidőben foglalkoztatott, egy vagy több munkáltató által, úgy a legkorábban keletkezett
jogviszonyban jár a kompenzáció. Ebben az esetben az Önnel legkorábban jogviszonyt létesítő
munkáltatóhoz kell benyújtania Nyilatkozatát. Fontos, hogy Ön több jogviszony esetén is csak egy
munkáltatótól jogosult kompenzációra, így csak egy munkáltatóhoz adhat Nyilatkozatot.
A jogalap nélkül felvett kompenzáció összege Öntől az általános elévülési időn, azaz három éven belül
visszakövetelhető.
Ön abban az esetben jogosult kompenzáció igénybevételére, ha az alábbi négy feltétel mindegyikének
egyidejűleg megfelel:
1. a tárgyhó első napján érvényes bruttó munkabére kevesebb, mint 293.440 Ft,
2. olyan munkáltatónál foglalkoztatják, amely alaptevékenységeként jogszabályban meghatározott
egészségügyi, oktatási, szociális, vagy közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást közfeladatként, a
közszolgáltatásért, vagy annak finanszírozásért felelős szervvel kötött megállapodás, jogszabály vagy
hatósági döntés alapján végez, és
3. jogviszonya 2011. január 1-je előtt keletkezett a 2. pontban említett munkáltatónál, és
4.1. Ön nem jogosult a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti családi kedvezmény érvényesítésére,
vagy
4.2. Ön kizárólag az alábbi esetek valamelyike alapján jogosult a családi kedvezményre.
a) az Önnel közös háztartásban élő házastársa/élettársa szintén megfelel az 1.-3. pontokban felsorolt
feltételeknek, tehát a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye/bére kevesebb, mint 293 440 forint, a
164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § szerinti foglalkoztatóknál, vagy a költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-ában említett
költségvetési szervnél áll jogviszonyban, jogviszonya 2011. január 1-je előtt keletkezett, továbbá
mindkettőjük bruttó illetménye/bére a tárgyhó első napján eléri a 19 500 forintot, de nem haladja meg a 26
000 forintot. Ebben az esetben legfeljebb egy fő kedvezményezett eltartott esetén is jogosult Ön és az Önnel
közös háztartásban élő házastársa/élettársa közül valamelyikük a kompenzáció igénybevételére.
Amennyiben mindketten közfeladatot ellátó egyházi intézménynél foglalkoztatottak, akkor a Nyilatkozat II.
blokkjának 2. pontjában döntésük szerint az A. vagy a B. pontot is választhatják. Ellenben, ha az Ön
házastársa/élettársa költségvetési szervnél foglalkoztatott, úgy Ön kizárólag az A. pontot jelölheti meg.
b) Ön egy vagy két gyermek után jogosult családi kedvezményre, és az Ön tárgyhónap első napján érvényes
bére nem éri el a 71 600 forintot,
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c) Ön három gyermek után jogosult családi kedvezményre, és az Ön tárgyhónap első napján érvényes bére
nem éri el a 12 500 forintot,
d) Ön négy vagy több gyermek után jogosult családi kedvezményre, és az Ön tárgyhónap első napján
érvényes bére nem éri el a 128 500 forintnak a három feletti gyermekszám és a 19 000 forint szorzatával
növelt összegét.
A fenti b)-d) pontokban foglaltak fennállása esetén a kompenzációra való jogosultságnak nem feltétele, hogy
az Önnel közös háztartásban élő házastársa/élettársa is költségvetési szervnél álljon jogviszonyban.
Munkabér alatt a Nyilatkozat kitöltésekor, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók
személyi alapbérét és rendszeres bérpótlékait kell érteni.
A családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult, aki a családok támogatásáról szóló
törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult. A nyilatkozat kitöltésekor vegye figyelembe,
hogy Ön akkor is családi pótlékra jogosultnak minősül, ha a családi pótlékot nem Ön, hanem az Önnel és a
gyermekkel egy háztartásban élő másik szülő igényelte az azt folyósító szervtől. (Családi pótlékra való
jogosultsága ellenére családi kedvezmény érvényesítésére már nem jogosult az a magánszemély, aki a
családi pótlékot vagyonkezelői joggal felruházott gyámként, vagyonkezelő eseti gondnokként a
gyermekotthonban, javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi
gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel, vagy szociális intézmény vezetőjeként, az
intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel kapja).
A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult továbbá a várandós nő és vele közös háztartásban élő
házastársa – a várandósság időszakában (a magzat fogantatásának 91. napjától megszületéséig) –, a családi
pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. A
családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), és a rokkantsági járadékban részesülő
magánszemély azzal a kitétellel, hogy az említett jogosult és a vele közös háztartásban élő magánszemélyek
közül egy – a döntésük szerinti – minősül jogosultnak.
A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult még bármely EGT-állam jogszabálya alapján családi pótlékra,
rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult magánszemély is.
A nyilatkozat kitöltésekor vegye figyelembe, hogy Ön akkor is családi kedvezmény igénybevételére
jogosultnak minősül, ha a személyi jövedelemadózása során a családi kedvezményt nem Ön, hanem
az Önnel közös háztartásban élő házastársa/élettársa érvényesíti. (Pl. közös háztartásban élő házaspár
nevel a háztartásban egy fő kedvezményre jogosult gyermeket, ebben az esetben mindketten jogosultak a
családi kedvezményre, függetlenül attól, hogy a családi kedvezmény érvényesítéséről az év során vagy az
adóév végén személyi jövedelemadó bevallásukban hogyan döntenek.)
A Nyilatkozat I. Blokkját Önnek kell kitöltenie. A II. Blokkot Önnek házastársával/élettársával együtt kell
kitölteni, de csak abban az esetben, ha d) oszlopra Igen választ adtak. Ebben az esetben az Ön
házastársának/élettársának adatait is meg kell adniuk. A Nyilatkozat aláírások nélkül érvénytelen. Ne
feledkezzen el a III. Blokkban található záradék aláírásáról!
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1. ponthoz: Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy
között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége
vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri
kapcsolatban.
2. ponthoz: Kedvezményezett eltartott az, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint
családi pótlékot folyósítanak, a magzat a várandósság időszakában – fogantatásának 91. napjától
megszületéséig –, továbbá aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, valamint a rokkantsági járadékban
részesülő magánszemély.
FONTOS, hogy ezt a Nyilatkozatot Ön a 2011. évi adó- és járulékváltozások, egyházi fenntartású
egészségügyi, oktatási, szociális, közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézményeknél
foglalkoztatottak körében történő kompenzálásához adta.
EZ A NYILATKOZAT NEM HELYETTESÍTI A CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ADÓELŐLEG NYILATKOZATOT!
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20. szám

3. melléklet a 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

IGÉNYLė LAP
az egyházi fenntartású egészségügyi, oktatási, szociális és közmĦvelĘdési szolgáltatást nyújtó
nem költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
2011. évi kompenzációja után járó támogatás igényléséhez

Ágazat megnevezése
I. (az ágazatot a megfelelĘ szöveg aláhúzásával, vagy
betĦjel megjelölésével kell jelezni)
Fenntartó
neve:
címe:
II. adószáma:
OEP finanszírozási kód / OM azonosító:
bankszámla száma:
bankszámlát vezetĘ pénzintézet neve:
Foglalkoztató szervezet
neve:
címe:
III. adószáma:
OEP finanszírozási kód / OM azonosító:
bankszámla száma:
bankszámlát vezetĘ pénzintézet neve:

a) egészségügy
b) felsĘoktatás
c) közoktatás
d) szociális e) közmĦvelĘdés

Korm. rendelet 3. §.
(2) bek.

Megnevezés

(3) bek.

(4) bek. a) (4) bek. b) (4) bek. c)

alapján járó kompenzáció

összesen

I. Kompenzációra jogosultak száma
II.

Havi igénylési adatok (forintban)

1. Kompenzáció egy havi összege
2. KifizetĘt terhelĘ közterhek összege
3. Támogatási igény havi bruttó összege (1.+ 2.)
III.

Éves igénylési adatok (forintban)

1. Kompenzáció egy havi összegének tizenkétszerese
2. KifizetĘt terhelĘ közterhek összege
3. Támogatási igény éves bruttó összege (1.+ 2.)

…………………………. 2011.év ………….…….hónap ….. nap

P. H.
A támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása

fenntartó / foglalkoztató
Az adatlap kitöltéséért felelĘs neve:…………………...…..
telefonszáma:…………………..…….
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3/b. melléklet a 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
IGÉNYLė LAP
FENNTARTÓI ÖSSZESÍTė
az egyházi fenntartású oktatási, szociális, közgyĦjteményi és közmĦvelĘdési szolgáltatást nyújtó
intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja után járó támogatás igényléséhez

FENNTARTÓ
neve:
címe:
adószáma:
OM azonosító:
bankszámla száma:
bankszámlát vezetĘ pénzintézet neve:

Megnevezés

KSH kód

Korm. rendelet 3. §.

Adószám
(2) bek.

(3) bek

(4) bek. a) (4) bek. b) (4) bek. c)

alapján járó kompenzáció

I.

kompenzáció
összesen

Kompenzációra jogosultak száma /ágazatok / foglalkozatók szerint (fĘ)

Oktatás

Összesen
Szociális

Összesen:
KözgyĦjtemény és közmĦvelĘdés

Összesen
Mindösszesen
II.

A kompenzáció éves összegének a kifizetĘt terhelĘ, közterhekkel növelt bruttó összege forintban / ágazatok / foglalkoztatók szerint

Oktatás

Összesen
Szociális

Összesen:
KözgyĦjtemény és közmĦvelĘdés

Összesen
Mindösszesen

…………………………. 2011.év ………….…….hónap ….. nap

P. H.
A támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása

fenntartó
Az adatlap kitöltéséért felelĘs neve:………..
telefonszáma:…………….
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4. melléklet a 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
2011.éviegyházibérkompenzációfelosztása

Sorszám

Elƅlegkeretösszege:
Egyházneve

1.

MagyarKatolikusEgyház

2.

MagyarországiReformátusEgyház

3.

MagyarországiEvangélikusEgyház

4.

MAZSIHISZ/BudapestiZsidóHitközség

5.

MagyarországiAutonómOrthodoxIzraelita
Hitközség

6.

EgységesMagyarországiIzraelitaHitközség

7.

MagyarországiBaptistaEgyház

8.

KonstantinápolyiEgyetemesPatriarchátus

9.

BudaiSzerbOrtodoxEgyházmegye

10.

MagyarországiMetodistaEgyház

Szakágazat
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
közgyƾjtemény
szociális

(adatokmillióFtͲban)

600,0 millióFt
Összeg
43,6
45,3
336,4
5,1
88,2
16,0
20,5
168,5
1,3
45,1
0,0
1,0
43,6
0,5
21,8
8,3
0,5
6,5
1,4
7,0
0,0
0,0
2,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,0
3,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4

Bérkompenzációs
igényösszesen

Kompenzáció
Egyházraesƅ2011.
aránya
évielƅleg
összeshez(%)

518,6

56,8360%

341,0

251,4

27,5522%

165,3

66,9

7,3319%

44,0

23,7

2,5974%

15,6

2,3

0,2521%

1,5

0,3

0,0373%

0,2

3,3

0,3617%

2,2

0,9

0,0986%

0,6

0,9

0,0986%

0,6

0,4

0,0438%

0,3

Összeg
25,4
27,4
219,4
3,1
65,8
12,3
13,3
106,3
1,5
31,9
3,3
3,5
28,3
0,4
8,5
1,2
1,3
10,0
0,1
3,0
0,1
0,1
1,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
0,2
1,4
0,0
0,4
0,0
0,0
0,4
0,0
0,1
0,0
0,0
0,4
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
0,0
0,1

20. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
11.
MagyarPünkösdiEgyház
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
12.
KeresztényAdventKözösség
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
13.
HITGyülekezete
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
14.
KeresztényCsaládGyülekezet
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
15.
MagyarországiBibliaSzólEgyház
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
16.
MagyarországiEvangéliumiTestvérközösség közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
17. MagyarországiKrisnaͲtudatúHívƅkKözössége közoktatás
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
18.
KrisztusbanHívƅNazarénusokGyülekezet
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
19.
ÜdvhadseregSzabadegyház
közgyƾjtemény
szociális
egészségügy
felsƅoktatás
közoktatás
20.
ATanKapujaBuddhistaEgyház
közgyƾjtemény
szociális
Egészségügyiágazatösszesen
OktatásiágazatI.összesen(felsƅoktatás)
OktatásiágazatII.összesen(közoktatás)
Kulturáliságazgatösszesen
Szociáliságazatösszesen

Összesen:

0,0
0,3
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
0,7
11,2
0,0
0,0
0,0
0,0
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
1,8
12,2
0,0
4,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
2,2
0,6
0,0
0,0
67,9
73,3
587,0
8,3
176,0

912,5
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1,0

0,1096%

0,7

0,8

0,0877%

0,5

11,9

1,3053%

7,8

3,6

0,3945%

2,4

1,0

0,1096%

0,7

18,0

1,9727%

11,8

0,9

0,0986%

0,6

1,2

0,1315%

0,8

2,5

0,2740%

1,6

2,8

0,3069%

1,8

912,5

7,4415%
8,0333%
64,3323%
0,9096%
19,2832%

100,0%

44,6
48,2
386,0
5,5
115,7

600,0

0,0
0,1
0,4
0,0
0,1
0,0
0,0
0,3
0,0
0,1
0,6
0,6
5,0
0,1
1,5
0,2
0,2
1,5
0,0
0,5
0,0
0,1
0,4
0,0
0,1
0,9
1,0
7,6
0,1
2,3
0,0
0,0
0,4
0,0
0,1
0,1
0,1
0,5
0,0
0,2
0,1
0,1
1,1
0,0
0,3
0,1
0,1
1,2
0,0
0,4
44,6
48,2
386,0
5,5
115,7

600,0

0

0

június

0

0

0

december

Összesen

október

november

0

0

szeptember

0

0

május

0

0

április

július

0

0

március

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

augusztus

0,0

(ezer forintban és fĘben)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ténylegesen
kompenzációval
munkaadókat
kifizetett személyi
érintett létszám
terhelĘ járulékok
juttatás

január

teljes
foglalkoztatotti
létszám

Ágazatok összesen

február

Hónapok

0

ténylegesen
kompenzációval
munkaadókat
kifizetett személyi
érintett létszám
terhelĘ járulékok
juttatás

a) egészségügy

Egyházi szintĦ összesítĘ

0

teljes
foglalkoztatotti
létszám

* a várható kifizetések szerinti összeg

Összesen

december*

november*

október

szeptember

augusztus

július

június

május

április

március

február

január

Hónapok

Fenntartó egyház megnevezése:

0

teljes
foglalkoztatotti
létszám
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0

0,0

0,0

ténylegesen
kompenzációval
munkaadókat
kifizetett személyi
érintett létszám
terhelĘ járulékok
juttatás

b) felsĘoktatás

0

teljes
foglalkoztatotti
létszám

0

0,0

0,0

ténylegesen
kompenzációval
munkaadókat
kifizetett személyi
érintett létszám
terhelĘ járulékok
juttatás

c) közoktatás

0

teljes
foglalkoztatotti
létszám

d) szociális

0

0,0

0,0

ténylegesen
kompenzációval
munkaadókat
kifizetett személyi
érintett létszám
terhelĘ járulékok
juttatás

a közfeladatot ellátó egyházi fenntartású egészségügyi, köz- és felsĘoktatási, szociális és közmĦvelĘdési szolgáltatást nyújtó
nem költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának kifizetésérĘl

5. melléklet a 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

0

teljes
foglalkoztatotti
létszám

(ezer forintban és fĘben)

0

0,0

0,0

ténylegesen
kompenzációval
munkaadókat
kifizetett személyi
érintett létszám
terhelĘ járulékok
juttatás

e) közmĦvelĘdés
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A Kormány 165/2011. (VIII. 24.)
Korm. rendelete
az Oktatási Hivatalról szóló
307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés h) pontjában, valamint
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. §
(1) bekezdés 7., 18. pontjában és (5) bekezdés a) és
b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:

1. §
Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet a következõ 4/D. §-sal, és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„A Hivatal közoktatási és felsõoktatási ágazati információs rendszerek mûködtetésével kapcsolatos feladatai
4/D. § (1) A közoktatási és felsõoktatási ágazati információs rendszerek oktatásszakmai fejlesztési koncepcióját
a miniszter határozza meg. A közoktatási és felsõoktatási
ágazati információs rendszerekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatok megvalósításáért, az ágazati informatikai rendszerek mûködtetéséért, üzemeltetéséért a Hivatal felel.
(2) A Hivatalnak az oktatási ágazati jogszabályokban,
különösen
a) a Kt.-ben,
b) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletben,
c) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben,
d) az Ftv.-ben,
e) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. rendeletben,
f) a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendeletben,
g) a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm.
rendeletben,
h) a jelen rendeletben, valamint
i) a tanév rendjérõl szóló miniszteri rendeletben
meghatározott feladatai ellátáshoz szükséges nyilvántartások mûködését szolgáló elektronikus adatbázisok és
alkalmazások létrehozatalával, üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint az
adatkezeléshez kapcsolódó, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény szerinti adatfeldolgozói feladatokat az
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatok
ellátása körében az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a Hivatal számára teljes körû, és folyamatos
hozzáférést köteles biztosítani
a) a nyilvántartásokban tárolt adatokhoz,

2041

b) az informatikai rendszerek mûszaki dokumentációjához.
A feladatellátás további feltételeit a Hivatal és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. között szerzõdésben kell megállapítani.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatok
ellátása körében az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a miniszter számára teljes körû és folyamatos
hozzáférést köteles biztosítani
a) a közérdekû, és közérdekbõl nyilvános adatokhoz,
b) a statisztikai adatok elõállításához szükséges lekérdezési felületekhez.
(5) Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Kft.-nek az (1)–(4) bekezdés szerinti feladatellátással
összefüggõ kiadásai fedezetét – a díjakkal fedezett feladatok és az oktatásért felelõs miniszter által elõírt fejlesztési
feladatok kivételével – a Hivatal költségvetésében kell
megtervezni.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 172/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelete
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
és a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól
és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, a 6–7. § tekintetében a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésének 12–13. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
17/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A tantárgyi bizottság a vizsgabizottságtól függetlenül mûködik. Tagjai a vizsgabizottságnak nem tagjai.
A kormányhivatal által a tantárgyi bizottság mûködési
helyszínéül felkért közoktatási intézmény a tantárgyi bizottság mûködéséhez szükséges, az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletnek az egyes vizsgatárgyakra vonatkozó vizsgaleírásaiban
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felsorolt, a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény által
biztosítandó és a vizsgán használható segédeszközöket térítésmentesen bocsájtja a kormányhivatal rendelkezésére.
A tantárgyi bizottság mûködéséhez szükséges további feltételeket a kormányhivatal biztosítja. A tantárgyi bizottság
elnöke és tagja az lehet, aki megfelel a vizsgáztató tanárra
megállapított feltételeknek.”

2. §
Az R. 18/D. § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A körzetközponti jegyzõk számára elõírt feladatokat a középiskola székhelyén történõ vizsgaszervezés esetén a székhely szerinti, a középiskola telephelyén történõ
vizsgaszervezés esetén a telephely szerinti illetékes körzetközponti jegyzõ látja el.”

3. §
Az R. a következõ 61/B. §-sal egészül ki:
„61/B. § A katonai alapismeretek érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát emelt szinten elsõ alkalommal
a 2012/2013. tanév május-júniusi vizsgaidõszakban lehet
tenni.”

4. §
Az R. 2. számú mellékletének ELSÕ RÉSZ cím
AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGATÁRGYAI ÉS A
VIZSGA FORMÁI alcímet követõ táblázat Választható
közismereti vizsgatárgyak 22. Katonai alapismeretek címû
sor helyébe a következõ szöveg lép:

20. szám
6. §

A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007.
(III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
28. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Azt a hallgatót, aki külön törvény szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a magas
szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és tartózkodás
céljából kiállított EU kék kártyával rendelkezõ harmadik
országbeli állampolgár, a fizetendõ díjak és a kapott támogatások tekintetében azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik, mint a felsõoktatásban részt
vevõ magyar állampolgárságú hallgatót.”

7. §
A Korm. rendelet 38. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„38. § Ez a rendelet
a) az Európai Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK,
a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK,
a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének,
b) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû
képzettséget igénylõ munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl szóló, 2009. május
25-i 2009/50/EK tanácsi irányelv 14. cikk (1) bekezdés
c) pontjának
való megfelelést szolgálja.”

A vizsga részei
A tantárgy neve
középszinten

22. Katonai
alapismeretek

írásbeli

szóbeli

emelt szinten

írásbeli

szóbeli

5. §
Az R. 2. számú mellékletének MÁSODIK RÉSZ cím
AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEI alcímet követõ KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont helyébe e rendelet melléklete lép.

8. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 3–5. §-a 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 2013. február 1-jén veszti hatályát.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 172/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
„A vizsga formája
Középszinten: írásbeli, szóbeli
Emelt szinten: írásbeli, szóbeli
Emelt szinten a szóbeli feleltetés idõtartama 30 percnél nem lehet több.
A katonai alapismeretek érettségi vizsga célja
A vizsga azt hivatott megállapítani, hogy a vizsgázó:
– képes-e a katonai terminológia szakszerû alkalmazására;
– képes-e a rendelkezésre bocsátott források használatára és értékelésére, abból megfelelõ következtetések levonására;
– képes-e a hazánk biztonságpolitikai környezetét meghatározó tényezõk és összefüggések feltárására, bemutatására;
– képes-e a NATO-ra jellemzõ, a tagállamok teljes körû szuverenitását figyelembe vevõ, kormányközi alapon történõ mûködés és döntéshozatal megértésére;
– ismeri-e az Európai Unió kialakulási folyamatát, közös kül- és biztonságpolitikáját;
– képes-e bemutatni a Magyar Honvédség felépítését, külföldi szerepvállalását a szövetségi feladatok rendszerében;
– képes-e megbízhatóan végrehajtani a térképismeret, valamint a terepen történõ tájékozódás alapmûveleteit;
– ismeri-e a Magyar Köztársaság honvédelmi rendszerének felépítésével és mûködésével kapcsolatos szabályzók lényegi elemeit, az alaki felkészítés, valamint az egészségügyi ismeretek gyakorlati feladatait;
– vannak-e reális elképzelései arról, melyek azok az új feladatok és új kihívások, amelyekkel a honvédelemért dolgozók következõ nemzedékének kell majd megbirkóznia;
– kialakult-e benne valós kép arról, hogy a katonai feladatok magas szintû elsajátításához a késõbbiekben még mirõl
kell majd tanulniuk, illetve milyen gyakorlati képességekre és tudásra kell szert tenniük.
A középszintû vizsgán a diákoknak az egyszerûbb ismeretszerzési eljárásokról, a rendszerezés és alkalmazás alapvetõ
formáiról kell számot adniuk. A vizsgakövetelményekben megfogalmazott témakörök lényegi ismeretanyagának reprodukálása, a fontosabb összefüggések felismerése, a katonai terminológia használata, a gyakorlati ismeretek elsajátítása
és az érettségin történõ alkalmazása a követelmény.
Az emelt szintû vizsga elsõsorban a katonai felsõoktatásba készülõ diákok képességeit és ismereteit vizsgálja, ahol
a vizsgázótól a középszintû követelményeket meghaladó bonyolultabb ismeretszerzési eljárásokat, kifejezõkészséget,
összetettebb összehasonlítási és elemzési szempontokat követel meg, valamint a tények és az adatok tágabb körét kéri
számon.
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Tartalmi követelmények
KÖZÉPSZINT
Témakörök

1. A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete
1.1. Hazánkat fenyegetõ katonai és nem katonai kockázatok.
1.2. A biztonsági kihívás fogalma és a biztonsági kihívások típusai, biológia hadviselés kérdésköre.
1.3. A NATO létrejötte, fontosabb szervei és feladataik.
1.4. Az EU létrejötte, biztonság- és védelempolitikája.
1.5. Az ENSZ létrejötte, szervezetei, tevékenysége a válságövezetekben.
2. A Magyar Honvédség felépítése, a katonai szervezetek jellemzõi
2.1. A Magyar Honvédség feladatai.
2.2. A raj, a szakasz és a század felépítése.
2.3. A harci erõk általános feladatai.
2.4. A harci támogató erõk általános feladatai.
2.5. A harci kiszolgáló-támogató erõk általános jellemzõi.
2.6. A szerzõdéses katonák kiképzési rendszerének elemei.
3. A modern háborúk jellemzõi, különleges egységek
3.1. A modern háborúk jellemzõ vonásai.
3.2. A különleges egységek jellemzõi és feladatai.
3.3. A modern haditechnikai eszközök jellemzõi.
4. Térkép- és tereptani alapismeretek
4.1. A terep felosztása, tájtípusok.
4.2. Az UTM vetület koordinátarendszere.
4.3. Földrajzi koordinátarendszer.
4.4. Az MGRS és GEOREF azonosító rendszer jellemzõi.
4.5. A domborzat ábrázolása a topográfiai térképeken.
4.6. A világtájak meghatározásának módszerei.
4.7. Az álláspont meghatározásának módszerei.
4.8. A GPS gyakorlati alkalmazási lehetõségei.
5. Általános katonai ismeretek
5.1. Az általános harcászat alapjai.
5.2. A béketámogató mûveletek jellemzõi.
5.3. A lõelmélet alapjai.
5.4. A túlélés alapjai.
5.5. Az ABV védelmi alapismeretek alapjai.
5.6. Haditechnikai ismeretek.
6. Alaki ismeretek
6.1. Az alakiság alapfogalmai.
6.2. Alaki mozdulatok állóhelyben.
6.3. A katonai rendezvények alaki tartalma.
7. A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek
7.1. A minõsített idõszakok jellemzõi.
7.2. Az állampolgárok személyes honvédelmi kötelezettségei.
7.3. A Magyar Honvédség tényleges állománya.
8. Hadijogi alapismeretek
8.1. A genfi és a hágai egyezmények létrejöttének körülményei.
9. A szerzõdéses katonák élete a Magyar Honvédségben
9.1. A függelmi viszonyok.
9.2. A napirend és az ügyeleti szolgálatok.
9.3. A katonák járandóságai.
10. Egészségügyi ismeretek
10.1. Teendõk a baleseti helyszínen.
10.2. Az újraélesztés végrehajtása.
10.3. A vérzések és törések, mérgezések ellátása.
10.4. A harctéren megsérült katonák ellátásának szakaszai.
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EMELT SZINT
Témakörök

1. A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete
1.1. Hazánkat fenyegetõ katonai és nem katonai kockázatok.
1.2. A biztonsági kihívás fogalma és a biztonsági kihívások típusai, biológia hadviselés kérdésköre.
1.3. A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezetének jellemzése.
1.4. Hazánk katonai stratégiájának fontosabb elemei.
1.5. A NATO létrejötte, fontosabb szervei és feladataik.
1.6. A NATO-doktrínák jellemzõi.
1.7. A NATO válasza a XXI. század biztonságpolitikai kihívásaira.
1.8. Az EU létrejötte, biztonság- és védelempolitikája.
1.9. Az ENSZ létrejötte, szervezetei, tevékenysége a válságövezetekben.
1.10. Az ENSZ tevékenysége a világ válságövezeteiben 1945 óta.
2. A Magyar Honvédség felépítése, a katonai szervezetek jellemzõi
2.1. A Magyar Honvédség feladatai és felépítése.
2.2. A haderõnemek, a fegyvernemek és a szakcsapatok jellemzõi.
2.3. A raj, a szakasz és a század felépítése.
2.4. A harci erõk általános feladatai.
2.5. A harci támogató erõk általános feladatai.
2.6. A harci kiszolgáló-támogató erõk általános jellemzõi.
2.7. A szerzõdéses katonák kiképzési rendszerének elemei.
2.8. A Magyar Honvédség külföldi misszióinak feladatrendszere.
3. A modern háborúk jellemzõi, különleges egységek
3.1. A modern háborúk jellemzõ vonásai.
3.2. A globalizáció és a modern hadviselés kapcsolata.
3.3. A különleges egységek jellemzõi és feladatai.
3.4. A modern haditechnikai eszközök jellemzõi.
4. Térkép- és tereptani alapismeretek
4.1. A terep felosztása, tájtípusok.
4.2. Az UTM vetület koordinátarendszere.
4.3. A földrajzi koordinátarendszer.
4.4. Az MGRS és GEOREF azonosító rendszer jellemzõi.
4.5. Egy adott pont UTM koordinátájának meghatározása.
4.6. Egy adott pont földrajzi koordinátájának meghatározása.
4.7. Egy adott pont MGRS azonosítójának meghatározása.
4.8. Egy adott pont GEOREF azonosítójának meghatározása.
4.9. A domborzat ábrázolása a topográfiai térképeken.
4.10. A világtájak meghatározásának módszerei.
4.11. Az álláspont meghatározásának módszerei.
4.12. A GPS mûködési elve és gyakorlati alkalmazási lehetõségei.
5. Általános katonai ismeretek
5.1. Az általános harcászat alapjai.
5.2. A béketámogató mûveletek jellemzõi.
5.3. Az egyes békefenntartó eljárásmódok bemutatása.
5.4. A lõelmélet alapjai.
5.5. A túlélés alapjai.
5.6. A katonákat érhetõ rendkívüli helyzetek jellemzése.
5.7. A túlélés érdekében szükséges teendõk bemutatása.
5.8. Az ABV védelmi alapismeretek alapjai.
5.9. A nukleáris fegyverek jellemzõi, alkalmazásuk hatásai.
5.10. A vegyi fegyverek csoportosítása és jellemzése.
5.11. A biológiai fegyverek csoportosítása és jellemzése.
5.12. Haditechnikai ismeretek.
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6. Alaki ismeretek
6.1. Az alakiság alapfogalmai
6.2. Az alaki tevékenység kialakulása.
6.3. Az alakiság jelentõsége a katonai fegyelem fenntartásában.
6.4. Alaki mozdulatok állóhelyben.
6.5. A katonai rendezvények alaki tartalma.
7. A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek
7.1. A honvédelem rendszerének irányítása minõsített idõszakokban.
7.2. A Honvédelmi Tanács összetétele és feladatai.
7.3. A minõsített idõszakok jellemzõi.
7.4. Az állampolgárok személyes honvédelmi kötelezettségei.
7.5. A Magyar Honvédség tényleges állománya.
8. Hadijogi alapismeretek
8.1. A genfi és a hágai egyezmények létrejöttének körülményei.
8.2. A genfi és a hágai egyezmények fontosabb elõírásai.
8.3. A harcos jellemzõi.
8.4. A hadifoglyokra vonatkozó elõírások.
9. A szerzõdéses katonák élete a Magyar Honvédségben
9.1. A függelmi viszonyok.
9.2. A napirend és az ügyeletei szolgálatok.
9.3. A katonák járandóságai.
10. Egészségügyi ismeretek
10.1. Teendõk a baleseti helyszínen.
10.2. Az újraélesztés végrehajtása.
10.3. A vérzések és törések, mérgezések ellátása.
10.4. A harctéren megsérült katonák ellátásának szakaszai.”

A nemzeti erõforrás miniszter 50/2011. (VIII. 18.)
NEFMI rendelete
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó
képesítésekkel összefüggõ egyes miniszteri rendeletek
jogharmonizációs célú módosításáról
Az 1. és 2. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. §
(2) bekezdés a) pontjában, valamint a 3. és 4. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §
d) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

nyok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet (a továbbiakban: oktatási rendelet) 6. §-a a következõ
e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:)
„e) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, 2005.
szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv II. és V. mellékletének módosításáról szóló
213/2011/EU bizottsági rendelet (2011. március 3.).”

2. §
Az oktatási rendelet melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.

3. §
1. §
A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó,
végbizonyítványnak minõsülõ képzések és bizonyítvá-

Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel
nélkül elismerésre kerülõ egyes egészségügyi oklevelek,
bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb
tanúsítványok megnevezésérõl és az ezen okiratok birto-
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kosaival azonos jogállású személyek körérõl szóló 4/2008.
(I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: egészségügyi rendelet) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusnak való
megfelelést szolgálja:
a) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, 2005.
szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (a továbbiakban: irányelv) 21. cikk (1)–(3) bekezdése, 23. cikke, 27. cikk (1) és (2) bekezdése, 33. cikke,
37. cikke, 43. cikke, 45. cikk (3) bekezdése, V. melléklet
5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2.,
5.6.2. pontja, valamint az irányelvnek az azt módosító, a
személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes
irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történõ kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i
2006/100/EK tanácsi irányelv melléklete V. fejezetének
aa) b) pontjával megállapított 33a. cikke,
ab) c) pontjával módosított 37. cikk (1) bekezdése,
ac) d) pontjával megállapított 43a. cikke,
ad) f)–m) pontjával módosított 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.,
5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3. pontja,
ae) o)–p) pontjával módosított 5.5.2., 5.6.2. pontja,
b) az irányelv V. melléklet 5. pontja az alábbiak szerint:
ba) az 5.1.1. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.) és a 2008/C 322/03
EK bizottsági közlemény (2008. december 17.),
bb) az 5.1.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK
bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2007/C
165/06 EK bizottsági közlemény (2007. július 19.),
bc) az 5.1.3. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK
bizottsági közlemény (2008. december 17.), a 2008/C
137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.), helyesbítve az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L sorozat
93., 2008. április 4.),
bd) az 5.1.4. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK
bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a
2007/C 165/06 EK bizottsági közlemény (2007. július 19.),
be) az 5.2.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK
bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a
2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.),
bf) az 5.3.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK
bizottsági közlemény (2008. december 17.), helyesbítve az
Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L sorozat 93., 2008.
április 4.),
bg) az 5.3.3. pont tekintetében a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), a 2008/C

2047

137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.) és a
2007/C 165/07 EK bizottsági közlemény (2007. július 19.),
bh) az 5.5.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), 2008/C 322/03 EK
bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a
2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.),
bi) az 5.6.1. pont tekintetében a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.),
bj) az 5.6.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.) és a 2008/C 322/03 EK
bizottsági közlemény (2008. december 17.),
c) az irányelv V. melléklet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4.,
5.2.2., 5.3.2., 5.6.2 pontja a 2010/C 129/02 EK bizottsági
közlemény (2010. május 19.) szerint,
d) az irányelv V. melléklet 5.1.1 pontja a 2010/C 129/02
EK bizottsági közlemény (2010. május 19.) és a 2010/C
337/02 EK bizottsági közlemény (2010. december 14.)
szerint,
e) az irányelv II. melléklete és V. melléklet 5.1.3. pontja
a szakmai képesítések elismerésérõl szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének
módosításáról szóló, 2011. március 3-i 213/2011/EU bizottsági rendelet szerint,
f) a 2003. évi uniós csatlakozási okmány II. melléklet
2. C. pontja.”

4. §
Az egészségügyi rendelet 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet
a) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló 2005/36/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének módosításáról szóló, 2011. március 3-i
213/2011/EU bizottsági rendeletnek,
b) a 2010/C 129/02 EK bizottsági közleménynek (2010.
május 19.), valamint
c) a 2010/C 337/02 EK bizottsági közleménynek (2010.
december 14.)
való megfelelést szolgálja.

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

1. melléklet az 50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelethez
Az oktatási rendelet melléklete I. pont 1. alpont „Ausztriában:” címe az utolsó bekezdést követõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„– gyermek- és ifjúsági szakápoló (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),
– pszichiátriai szakápoló (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),
– intenzív szakápoló (Sonderausbildung in der Intensivpflege),
– intenzív gyermekszakápoló (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege),
– aneszteziológiai szakápoló (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege),
– vesepótló kezelésekkel foglalkozó szakápoló (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie),
– mûtõs szakápoló (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),
– kórház-higiéniai szakértõ (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),
– az egészségügyi ellátáshoz és betegápoláshoz kapcsolódó oktatási feladatok szakértõje (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),
– az egészségügyi ellátás és betegápolás igazgatási feladatainak szakértõje (Sonderausbildung für Führungsaufgaben
in der Gesundheits- und Krankenpflege).
Az oktatás és képzés teljes idõtartama legalább tizenhárom és fél év és tizennégy év között van, beleértve egy legalább
tízéves általános oktatást, egy további hároméves alapképzést az egészségügyi ellátási és ápolási felsõfokú közszolgálatban, illetve egy hat–tizenkét hónapos szakirányú képzést egy szakterületet, tanári vagy igazgatási tevékenységet illetõen.”

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

20. szám
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2. melléklet az 50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelethez
1. Az egészségügyi rendelet 1. számú melléklet A) pontjában szereplõ táblázat „Ausztria” sora helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(Ország

„Ausztria

Oklevél megnevezése

Kibocsátó szerv

Urkunde über die
Verleihung des
akademischen Grades
Doktor der gesamten
Heilkunde (bzw. Doctor
medicinae universae,
Dr.med.univ.)
[Általános orvosi (ill. a
Doctor medicinae
universae, Dr. med. univ.)
tudományos fokozat
odaítéléséről szóló
oklevél]

Medizinische Fakultät
einer Universität
(Egyetemi
Orvostudományi
Kar)”

Képesítést kísérő
igazolás)
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2. Az egészségügyi rendelet 1. számú melléklet C) pontja az „Ortopédia” táblázatot követõen a következõ
táblázatokkal egészül ki:

„Orvosi genetika
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év
Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

Медицинска генетика
Lékařská genetika
Klinisk genetik
Humangenetik
Meditsiinigeneetika
Génétique médicale
Clinical genetics
Genetica medica
Medicīnas ģenētika
Genetika
Médecine génétique
Klinikai genetika
Klinische genetica
Medizinische Genetik
Genetyka kliniczna
Genética médica
Genetica medicala
Klinična genetika
Lekárska genetica
Perinnöllisyyslääketiede/
Medicinsk genetik
Clinical genetics
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Orvosi onkológia
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év
Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

Медицинска онкология
Klinická onkologie
Παθολογική Ογκολογία
Oncologie
Medical oncology
Oncologia medica
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Onkoloģija ķīmijterapija
Chemoterapinė onkologija
Oncologie médicale
Klinikai onkológia
Onkologia kliniczna
Oncologia médica
Oncologie medicala
Internistična onkologija
Klinická onkológia
Medical oncology”
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A nemzeti erõforrás miniszter
51/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelete
az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról,
illetve egyes ingatlanok régészeti védettségének
megszüntetésérõl
A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény 15. § (1) bekezdése, valamint 18. § (2) bekezdése alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 37. § s) és u) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

20. szám
3. §

(1) Kiemelten védetté nyilvánítom a Dédestapolcsány
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye), külterület 0160 helyrajzi szám alatt nyilvántartott legelõ és erdõ, a Mályinka
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye), külterület 0105 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdõ, továbbá a Nagyvisnyó
(Heves megye), külterület 0421 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdõ és legelõ mûvelési ágú, természetben a Verebce-tetõn és a Vár-erdõben található ingatlanok területén
lévõ, 16539, 16540, 21280, 45948, 59834 és 61360 egyedi
azonosító számú régészeti lelõhelyeket.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedõ vaskori erõdített település, középkori
vár, szkíta kori hamvasztásos temetõ és õskori halomsírok
maradványainak megõrzése, kutathatóságuk biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelõhelyet az I. kategóriába sorolom.

1. §
4. §
(1) Kiemelten védetté nyilvánítom a Badacsonytomaj
(Veszprém megye), külterület 038/22 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott erdõ és kivett, valamint a Badacsonytördemic (Veszprém megye), külterület 043/6 helyrajzi szám
alatt nyilvántartott erdõ és kivett mûvelési ágú ingatlanok
területén lévõ, 7104 egyedi azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedõ késõ bronzkori–kora vaskori erõdített település maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelõhelyet az I. kategóriába sorolom.

(1) Kiemelten védetté nyilvánítom a Hajdúböszörmény
(Hajdú-Bihar megye), külterület 0134/10, 0134/23,
0134/35, 0210/12 helyrajzi számok alatt nyilvántartott
szántó, a 0210/13 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó
és rét, valamint a 0137/2 és 0142 helyrajzi számok alatt
nyilvántartott kivett mûvelési ágú ingatlanok területén lévõ, 34256 és 34259 egyedi azonosító számú régészeti lelõhelyeket.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedõ középkori faluhelyek maradványainak megõrzése, kutathatóságuk biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelõhelyet az I. kategóriába sorolom.

2. §
5. §
(1) Kiemelten védetté nyilvánítom a Bakonyszentlászló
(Gyõr-Moson-Sopron megye), külterület 0196, 0198 és
0199/1 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdõ, a 0197
helyrajzi szám alatt nyilvántartott rét és erdõ, valamint
a 0203/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdõ mûvelési
ágú, természetben a Kesellõ-hegyen található ingatlanok
területén lévõ, 7271, 7272, 7273 és 55287 egyedi azonosító
számú régészeti lelõhelyeket.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedõ kora bronzkori és késõ bronzkori
erõdített települések, valamint középkori vár maradványainak megõrzése, kutathatóságuk biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelõhelyet az I. kategóriába sorolom.

(1) Kiemelten védetté nyilvánítom a Piliny (Nógrád megye), külterület 051 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett, a 054/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott legelõ és
erdõ, valamint a 054/3 és 054/4 helyrajzi számok alatt
nyilvántartott legelõ mûvelési ágú, természetben a Várhegy fennsíkján található ingatlanok területén lévõ,
41539 egyedi azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedõ késõ rézkori és kora bronzkori település maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelõhelyet az I. kategóriába sorolom.
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6. §

(1) Kiemelten védetté nyilvánítom a Szászvár (Baranya
megye), belterület 265, 273, 276, 277 és 278 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett mûvelési ágú ingatlanok területén lévõ, 24922 egyedi azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedõ középkori eredetû püspöki vár maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelõhelyet az I. kategóriába sorolom.

7. §
(1) Fokozottan védetté nyilvánítom a Bakonyszentkirály (Veszprém megye), külterület 025, 026, 030, 031 és
043 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdõ, valamint
a 053/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdõ, legelõ és
kivett mûvelési ágú, természetben a Zörög-hegyen található ingatlanok területén lévõ, 7247 egyedi azonosító számú
régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedõ késõ bronzkori erõdített település
maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

8. §
(1) Fokozottan védetté nyilvánítom a Bükkzsérc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), külterület 0128/2 helyrajzi
szám alatt nyilvántartott erdõ, valamint a 0135 helyrajzi
szám alatt nyilvántartott kivett mûvelési ágú ingatlanok területén lévõ, 59912 egyedi azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedõ késõ bronzkori–kora vaskori erõdített település maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

9. §
(1) Fokozottan védetté nyilvánítom a Debrecen (Hajdú-Bihar megye), külterület 01264 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott erdõ és kivett, a 01266 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott kivett, valamint a 01267 helyrajzi szám alatt
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nyilvántartott erdõ mûvelési ágú ingatlanok területén lévõ,
48484 egyedi azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedõ középkori templom és faluhely maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

10. §
(1) Fokozottan védetté nyilvánítom a Galgahévíz (Pest
megye), külterület 0195 helyrajzi szám alatt nyilvántartott
erdõ mûvelési ágú ingatlan területén lévõ, 25874 egyedi
azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedõ szarmata kori halomsíros temetõ maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

11. §
(1) Fokozottan védetté nyilvánítom az Isaszeg (Pest megye), külterület 039/21 helyrajzi szám alatt nyilvántartott
erdõ és szántó mûvelési ágú ingatlan területén lévõ, 26100
egyedi azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedõ szarmata kori halomsíros temetõ maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

12. §
(1) Fokozottan védetté nyilvánítom a Kéthely (Somogy
megye), külterület 059/114 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdõ, a 059/143 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szõlõ és rét, valamint a 059/164 és 059/165 helyrajzi szám
alatt nyilvántartott rét mûvelési ágú ingatlanok területén
lévõ, 47307 és 47311 egyedi azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem
célja az itt elhelyezkedõ bronzkori erõdített település és
Árpád-kori kisvár maradványainak megõrzése, kutathatóságuk biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.
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13. §

(1) Fokozottan védetté nyilvánítom a Kéthely (Somogy
megye), belterület 928 helyrajzi szám alatt nyilvántartott
kivett mûvelési ágú ingatlan területén lévõ, 47326 egyedi
azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem
célja az itt elhelyezkedõ török kori vár maradványainak
megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

14. §
(1) Fokozottan védetté nyilvánítom a Monok (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), külterület 098/1 helyrajzi
szám alatt nyilvántartott erdõ mûvelési ágú ingatlan területén lévõ, 16129 egyedi azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedõ késõ bronzkori–kora vaskori erõdített település maradványainak megõrzése, kutathatóságának
biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

15. §
(1) Fokozottan védetté nyilvánítom a Tápiószõlõs (Pest
megye), külterület 0215/7 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és legelõ, valamint a 0215/8, 0215/9, 0215/10,
0215/11, 0215/12, 0215/13, 0215/14, 0215/15, 0215/16,
0215/17 és 0215/33 helyrajzi számok alatt nyilvántartott
szántó mûvelési ágú ingatlanok területén lévõ, 58357 egyedi
azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedõ középkori faluhely maradványainak
megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

16. §
(1) Fokozottan védetté nyilvánítom a Vácszentlászló
(Pest megye), külterület 0198 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és erdõ, valamint a 0199 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott erdõ mûvelési ágú ingatlanok területén lévõ,
26436 egyedi azonosító számú régészeti lelõhelyet.
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(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedõ szarmata kori halomsíros temetõ maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

17. §
(1) Fokozottan védetté nyilvánítom a Valkó (Pest megye), külterület 031/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott
erdõ, rét és szántó mûvelési ágú, természetben a Szent
Pál-hegy területén található ingatlan területén lévõ,
26457 egyedi azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedõ szarmata kori halomsíros temetõ maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

18. §
(1) Fokozottan védetté nyilvánítom a Vaszar (Veszprém
megye), külterület 0113/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott
szántó mûvelési ágú ingatlan területén lévõ, 9610 egyedi
azonosító számú régészeti lelõhelyet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedõ kora vaskori halomsír maradványának megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

19. §
(1) Az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl szóló
30/2005. (XII. 7.) számú NKÖM rendelet 4. § (1) bekezdése által fokozottan védett régészeti lelõhellyé nyilvánított
Badacsonytomaj (Veszprém megye), belterület 2488 helyrajzi számon nyilvántartott, és idõközben telekalakítás következtében 2488/3, 2488/4, 2488/5, 2488/6, 2488/7,
2488/8, 2488/9, 2488/10, 2488/11, 2488/12, 2388/13 és
2488/14 helyrajzi számokra megosztott ingatlanok tekintetében, a 2488/3, 2488/4, 2488/5 és 2488/14 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett mûvelési ágú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.
(2) A Badacsonytomaj (Veszprém megye), belterület
2488/6, 2488/7, 2488/8, 2488/9, 2488/10, 2488/11,
2488/12 helyrajzi számokon nyilvántartott kivett és
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a 2488/13 helyrajzi számon nyilvántartott kivett és rét mûvelési ágú ingatlan régészeti védettsége a továbbiakban is
fennáll.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanok régészeti
védettségének megszüntetését az indokolja, hogy területükre a régészeti lelõhely nem terjed ki.

20. §
(1) A Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium
58432/1991. számú határozatával régészeti történeti jelentõségû védett területté nyilvánított Gyõr (Gyõr-Moson-Sopron megye), belterület 25472/1, 25472/2,
25472/7, 25472/15, 25472/75, 25472/76, 25472/78,
25472/80, 25472/80/A, 25472/83, 25472/85, 25472/86,
25472/87, 25472/88, 25472/89, 25472/90, 25472/91,
25472/92, 25472/93, 25472/94, 25472/95, 25472/96,
25472/97, 25472/98, és külterület 0112/2, 01500/6 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, 01498/3, 01500/1,
01500/2, 01500/3, 01500/4 és 01500/7 helyrajzi számok
alatt nyilvántartott szántó, 01500/5 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott szántó és gyep, valamint 01500/8 helyrajzi
szám alatt nyilvántartott szántó és kivett mûvelési ágú, természetben a Ménfõcsanak településrészen található ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt, az eredetileg védetté
nyilvánított 01498/1, 01498/2, 01498/3, illetve 01500 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanok megosztása révén
kialakult, és idõközben nagykiterjedésû régészeti kutatásokkal érintett, a régészeti örökségi elemeket eredeti
összefüggéseikben csak mozaikosan megõrzött területen
a régészet védettség további fenntartása nem indokolt.

21. §
(1) A Mûvelõdési Minisztérium 65670/1985. számú határozata által régészeti jelentõségû védett területté nyilvánított Kápolnásnyék (Fejér megye), belterület 242/2,
399/2, 399/3 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett
mûvelési ágú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt, az eredetileg védetté
nyilvánított 242, valamint 399 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanok megosztása révén kialakult, és idõközben régészetileg megkutatott új ingatlanok régészeti
védettségének megszüntetését az indokolja, hogy területükre a régészeti lelõhely nem terjed ki.

22. §
(1) Az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl szóló
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22/2004 (XI. 17.) NKÖM rendelet 6. § (1) bekezdése által
kiemelten védett régészeti lelõhellyé nyilvánított Zamárdi
(Somogy megye), belterület 2496/2 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott, kivett mûvelési ágú ingatlan régészeti védettségét megszüntetem.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan területén elvégzett megelõzõ feltárás során az itt található régészeti
örökségi elemek teljesen feltárásra kerültek, ezért a továbbiakban a kiemelt védettség fenntartása nem indokolt.

23. §
Az e rendeletben védetté nyilvánított területeken a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye szükséges
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet
8. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységekhez.

24. §
(1) Az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl szóló
30/2005. (XII. 7.) számú NKÖM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Fokozottan védett régészeti lelõhellyé nyilvánítom a Badacsonytomaj (Veszprém megye), belterület
2488/6, 2488/7, 2488/8, 2488/9, 2488/10, 2488/11,
2488/12, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939,
2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948,
2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954 és 2955 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, a 2488/13 helyrajzi szám
alatt nyilvántartott kivett és rét, valamint a külterület
0197/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett mûvelési
ágú, természetben a Maróti-rét-domb nevû határrészen található ingatlanokat.”
(2) Az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl szóló
22/2004. (XI. 17.) NKÖM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Kiemelten védett régészeti lelõhellyé nyilvánítom
a Zamárdi (Somogy megye), belterület 2483/2, 2484/1,
2484/2, 2484/3, 2485, 2486/2, 2486/3, 2487, 2488/2,
2488/3, 2489, 2490, 2492/1, 2492/2, 2492/3, 2492/4,
2492/5, 2492/6, 2493/2, 2494/3, 2495/3, 2496/3, 2496/4,
2496/5, 2496/6, 2496/7, 2497/1, 2497/2, 2497/3, 2497/4,
2497/5, 2497/6, 2501/3, 2536/8, 2536/57, 2536/58 és
2536/59 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, továbbá a Zamárdi, külterület 052/49, 052/53, 052/55,
052/56, 052/78, 052/79 és 052/80 helyrajzi számok alatt
nyilvántartott szántó, a 052/51, 052/52, 052/54, 052/57 és
052/81 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szõlõ, valamint a 052/75 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett mû-
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velési ágú, természetben a Réti földek településrészen található ingatlanokat.”

25. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A 24. § a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter
52/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelete
a muzeális intézmények mûködési engedélyérõl szóló
2/2010. (I. 14.) OKM rendelet,
valamint a régészeti lelõhelyek feltárásának,
illetve a régészeti lelõhely, lelet megtalálója anyagi
elismerésének részletes szabályairól szóló
5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosításáról
A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, valamint a 11. § tekintetében a kulturális örökség
védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. A muzeális intézmények mûködési engedélyérõl
szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet módosítása

1. §
(1) A muzeális intézmények mûködési engedélyérõl
szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet (a továbbiakban: R.)
6. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A tematikus múzeum mûködési engedélyének kiadása
iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak
teljesítéséhez igazolja, hogy:)
„a) a múzeumot befogadó épületben állandó és idõszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket,
gyûjteményi raktárt, elõkészítõ raktárt, állományvédelmi
feladatok ellátására alkalmas helyiséget, könyvtárat, adattárat, valamint elkülönítetten vagy a kiállító térben múzeumpedagógiai foglalkoztató teret, és a közönség fogadását
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szolgáló helyiséget alakított ki, továbbá az épületet elektronikus és mechanikus védelemmel látta el,”
(2) Az R. 6. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(A tematikus múzeum mûködési engedélyének kiadása
iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak
teljesítéséhez igazolja, hogy:)
„b) a múzeum a gyûjtõkörének megfelelõ állandó és
idõszaki kiállítást mutat be, amelyek évente legalább
260 napon át – beleértve minden hónap egyik hétvégéjének az intézmény által meghatározott napját, továbbá a
Magyar Köztársaság nemzeti ünnepeit – naponta legalább
négyórás nyitva tartás és a d) pontban meghatározott valamely munkakört betöltõ alkalmazott szakmai felügyelete
mellett látogathatók, valamint a kiállításokhoz kapcsolódó
közmûvelõdési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat
nyújt,”
(3) Az R. 6. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(A tematikus múzeum mûködési engedélyének kiadása
iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak
teljesítéséhez igazolja, hogy:)
„d) a múzeumban a gyûjtõkörébe tartozó szakáganként
muzeológus, továbbá mûtárgyvédelmi munkatárs és múzeumi közmûvelõdési szakember munkakört létesítenek,
amelyet külön jogszabályban meghatározott képesítéssel
rendelkezõ szakember tölt be,”

2. §
(1) Az R. 7. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(A területi múzeum mûködési engedélyének kiadása
iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak
teljesítéséhez igazolja, hogy:)
„a) a múzeumot befogadó épületben állandó és idõszakos kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiségeket,
gyûjteményi raktárt, elõkészítõ raktárt, állományvédelmi
feladatok ellátására alkalmas helyiséget, könyvtárat, adattárat, valamint elkülönítetten vagy a kiállító térben múzeumpedagógiai foglalkoztató teret, és a közönség fogadását
szolgáló helyiséget alakított ki, továbbá az épületet elektronikus és mechanikus védelemmel látta el,”
(2) Az R. 7. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(A területi múzeum mûködési engedélyének kiadása
iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak
teljesítéséhez igazolja, hogy:)
„b) a múzeum a gyûjtõkörének megfelelõ állandó és
idõszaki kiállítást mutat be, amelyek évente legalább
260 napon át – beleértve minden hónap egyik hétvégéjének az intézmény által meghatározott napját, továbbá a
Magyar Köztársaság nemzeti ünnepeit – naponta legalább
hatórás nyitva tartás és a d) pontban meghatározott vala-
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mely munkakört betöltõ alkalmazott szakmai felügyelete
mellett látogathatók, valamint a kiállításokhoz kapcsolódó
közmûvelõdési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat
nyújt,”
(3) Az R. 7. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(A területi múzeum mûködési engedélyének kiadása
iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak
teljesítéséhez igazolja, hogy:)
„d) a múzeumban a gyûjtõkörébe tartozó szakáganként
muzeológus, továbbá mûtárgyvédelmi munkatárs és múzeumi közmûvelõdési szakember munkakört létesítenek,
amelyet külön jogszabályban meghatározott képesítéssel
rendelkezõ szakember tölt be,”
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5. §

Az R. 10. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(Az országos múzeum mûködési engedélyének kiadása
iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak
teljesítéséhez igazolja, hogy:)
„b) a múzeum állandó és idõszaki kiállítást mutat be,
amelyek évente legalább 312 napon át – beleértve minden
hónap egyik hétvégéjének az intézmény által meghatározott napját, továbbá a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepeit – naponta nyolcórás nyitva tartás és a d) pontban meghatározott munkakört betöltõ, felsõfokú végzettséggel
rendelkezõ alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók, valamint a kiállításokhoz kapcsolódóan rendszeres közmûvelõdési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat
nyújt,”

3. §
Az R. 8. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(A megyei múzeum mûködési engedélyének kiadása
iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak
teljesítéséhez igazolja, hogy:)
„c) a múzeum állandó és idõszaki kiállítást mutat be,
amelyek évente legalább 312 napon át – beleértve minden
hónap egyik hétvégéjének az intézmény által meghatározott napját, továbbá a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepeit – naponta legalább nyolcórás nyitva tartás és az
e) pontban meghatározott munkakört betöltõ, felsõfokú
végzettséggel rendelkezõ alkalmazott szakmai felügyelete
mellett látogathatók, valamint a kiállításokhoz kapcsolódóan rendszeres közmûvelõdési és múzeumpedagógiai
szolgáltatásokat nyújt,”

4. §
Az R. 9. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(Az országos szakmúzeum mûködési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:)
„b) a múzeum gyûjtõkörének megfelelõ állandó és idõszaki kiállítást mutat be, amelyek évente legalább 312 napon át – beleértve minden hónap egyik hétvégéjének az intézmény által meghatározott napját, továbbá a Magyar
Köztársaság nemzeti ünnepeit – naponta nyolcórás nyitva
tartás és a d) pontban meghatározott munkakört betöltõ,
felsõfokú végzettséggel rendelkezõ alkalmazott szakmai
felügyelete mellett látogathatók, valamint a kiállításokhoz
kapcsolódó közmûvelõdési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt,”

6. §
Az R. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) A muzeális intézmény kizárólag a mûködési
engedélyében meghatározott, gyûjtõkörébe tartozó anyagcsoportra vonatkozóan fejtheti ki szakmai tevékenységét,
és kizárólag a mûködési engedélyében meghatározott
gyûjtõterületén folytathatja gyûjtési tevékenységét.
(2) A közérdekû muzeális kiállítóhely a kiállított kulturális javakat tervezett és folyamatos gyûjtéssel nem gyarapíthatja, de az ajándékozás útján megszerzett mûtárgyakat
kiállításában bemutathatja, amennyiben azokat a muzeális
intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002.
(X. 4.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: NKÖM rendelet)
22. § (1) bekezdésének megfelelõen nyilvántartásba
vették.”

7. §
(1) Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fenntartó a miniszter által rendszeresített nyomtatványon a mûködési engedély módosítását köteles kérni
a változás bekövetkezésétõl számított 40 napon belül, ha
a) a folyamatos és rendeltetésszerû mûködéshez szükséges feltételeket a mûködési engedélyben foglalthoz képest
más szakmai besorolásnál meghatározottak szerint teljesíti, vagy
b) a 15. § (1) bekezdés a)–g) pontjában foglalt adatok
megváltoznak.”
(2) Az R. 17. § (3)–(6) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(3) A mûködési engedély módosítására a mûködési engedély kiadására vonatkozó szabályok alkalmazandók.
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(4) A fenntartó személyében bekövetkezõ változás esetén a módosítás iránti kérelmet az új fenntartó nyújtja be
– a fenntartó jogutód nélküli megszûnését ide nem értve –
a korábbi fenntartó hozzájárulásával, a változás bekövetkezésétõl számított 20 napon belül.
(5) A fenntartó a miniszter által rendszeresített nyomtatványon a mûködési engedély módosítását köteles kérni a
változás bekövetkezésétõl számított 20 napon belül, ha a
15. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt adat megváltozik.
(6) Ha a fenntartó a módosítást nem kéri és a módosítást
megalapozó változás a miniszter tudomására jut, a miniszter a mûködési engedélyt hivatalból módosítja.”
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„alapleltárba, illetve” szövegrész helyébe az „alapleltárba
vagy” szöveg, 10. § e) pontjában az „alapleltárba, illetve”
szövegrész helyébe az „alapleltárba vagy” szöveg, mellékletének I. 2. pontjában és II. 2. b) alpontjában a „szervezettel, illetve” szövegrész helyébe a „szervezettel vagy” szöveg, 11. § (1) bekezdésében az „oktatási és kulturális” szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs” szöveg, 11. § (2) bekezdésében az „illetve” szövegrész helyébe a „valamint”
szöveg lép.

11. §
Hatályát veszti az R. mellékletének III. pontja.

8. §
Az R. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § (1) Amennyiben múzeum megszüntetése esetén a
tulajdonos a NKÖM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján
alapleltárba vett kulturális javakat nem muzeális intézményben helyezi el, a miniszter szakfelügyeleti vizsgálatot rendel el.
(2) A szakfelügyeleti vizsgálatot lezáró jelentésben a
szakfelügyelõ javaslatot tehet az általa meghatározott kulturális javak védetté nyilvánítására.”

9. §
Az R. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.”

10. §
Az R. 1. § 2. pontjában a „korszak, illetve” szövegrész
helyébe a „korszak vagy” szöveg, 3. § a) pontjában a „mechanikus, illetve” szövegrész helyébe a „mechanikus
vagy” szöveg, 4. § a) pontjában a „mechanikus, illetve”
szövegrész helyébe a „mechanikus vagy” szöveg, 4. §
d) pontjában az „alapleltárba, illetve” szövegrész helyébe
az „alapleltárba vagy” szöveg, 5. § a) pontjában a „mechanikus, illetve” szövegrész helyébe a „mechanikus vagy”
szöveg, 5. § e) pontjában az „alapleltárba, illetve” szövegrész helyébe az „alapleltárba vagy” szöveg, 6. § e) pontjában az „alapleltárba, illetve” szövegrész helyébe az „alapleltárba vagy” szöveg, 7. § e) pontjában az „alapleltárba,
illetve” szövegrész helyébe az „alapleltárba vagy” szöveg,
8. § f) pontjában az „alapleltárba, illetve” szövegrész helyébe az „alapleltárba vagy” szöveg, 9. § e) pontjában az

2. A régészeti lelõhelyek feltárásának,
illetve a régészeti lelõhely, lelet megtalálója
anyagi elismerésének részletes szabályairól
szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosítása

12. §
A régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti
lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes
szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet
20. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A megyei múzeum (a fõvárosban a Budapesti Történeti Múzeum), a Kötv. 22. § (3) bekezdésében és
23. §-ában meghatározottak alapján, a területileg illetékes
múzeumi feladatkörében átvett régészeti célú pénzeszközök elkülönített kezelésére pénzforgalmi számlájához alszámlát nyit, továbbá a pénzeszközök felhasználásáról
analitikus nyilvántartást vezet.”

3. Záró rendelkezések

13. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a
kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) bekezdése, 2. § (2) bekezdése, valamint a
3–5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A nemzeti erõforrás miniszter
53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelete
egyes ingatlanok mûemlékké nyilvánításáról,
valamint mûemléki jelentõségû területté
nyilvánításáról, illetve mûemléki védettségének
megszüntetésérõl
A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény 32. §-ában és 35. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §
j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom az Abda (Gyõr-Moson-Sopron megye), Szent István utca, 124/4 helyrajzi számú ingatlanon álló Mária-szobrot.
(2) A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól eltérõen úgy rendelkezem, hogy
a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1700 körül barokk stílusban készült Mária-szobor képzõmûvészeti értékeinek
megõrzése.

2. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Badacsonytomaj (Veszprém megye), 2556 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2554, 2555, 2557/2 és
2559 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Callmeyer Ferenc tervei
szerint 1958–1962 között emelt modern stílusú Tátika étterem építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

3. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Bakonyszentlászló
(Gyõr-Moson-Sopron megye), 096/1, 0187/7, 0191 és
0193/1 helyrajzi számú ingatlanokat, a 0196 helyrajzi számú ingatlan vasúti nyomvonal két oldalán húzódó 50-50m
széles sávját, valamint a Bakonyszentkirály (Veszprém
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megye), 044, 047, 049 helyrajzi számú ingatlanokat, a 043 és
053/1 helyrajzi számú ingatlanok vasúti nyomvonal két oldalán húzódó 50-50 méter széles sávját, a Porva (Veszprém megye), 0106 helyrajzi számú ingatlant, a Csesznek
(Veszprém megye), 079/1 és 079/6 helyrajzi számú ingatlanokat, a Nagyesztergár (Veszprém megye), 0159 helyrajzi számú ingatlant, a Zirc (Veszprém megye),
0217 helyrajzi számú ingatlant, az Olaszfalu (Veszprém
megye), 0242/8 helyrajzi számú ingatlant, az Eplény
(Veszprém megye), 010/7 helyrajzi számú ingatlant,
a 092/6, 0141, 0178 és 0179 helyrajzi számú ingatlanok
vasúti nyomvonal két oldalán húzódó 50-50 méter széles
sávját, továbbá a Veszprém (Veszprém megye), 01064/2 és
01055 helyrajzi számú ingatlanokat a rajtuk található vasúti pályával, épületekkel, millenniumi emlékmûvel, alagutakkal, hidakkal, támfalakkal, omlásvédõkkel és egyéb
mûszaki létesítményekkel együtt.
(2) Mûemléki környezetnek a Zirc (Veszprém megye),
3/12, 200/7 és 029 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a Veszprém (Veszprém megye), 01064/1, 01064/3, 01142,
01143, 0138, 0311, 2048/1 és 2129/4 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1895–1897 között
épült magas-bakonyi vasútvonal építészeti, technikatörténeti és iparmûvészeti értékeinek, továbbá táji szerepének
megõrzése.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.

4. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Balatonfüred (Veszprém
megye), 1424/48 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 1376, 1377, 1424/2,
1424/50 és 021/16 helyrajzi számú ingatlanokat, az
1424/16 helyrajzi számú ingatlan 021/16 helyrajzi számú
ingatlan által határolt szakaszát, továbbá az 1424/49 helyrajzi számú ingatlan 1424/50 helyrajzi számú ingatlan által
határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket a III. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az ingatlanon feltárt római téglaégetõ kemence építészeti maradványainak megõrzése.
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5. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Balatonszõlõs (Veszprém
megye), Fõ utca 70. házszám alatti, 150 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 1, 2, 3, 4, 6, 147, 148,
149/1, 149/2 és 152 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 89 és 151 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok
által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1856-ban épült népi
lakóház és gazdasági épület építészettörténeti értékeinek
megõrzése.

6. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Báta (Tolna megye), Fõ
utca 86. házszám alatti, 1160 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 1158, 1159, 1161, 1162,
1273, 1274, 1275, 1609, 1610, 1611/2, 1628, 1629,
1630 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 745/2,
745/3, 745/4, 1199, 1497/1, 1497/2, 1612 helyrajzi számú
ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszait jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1887-ben épült népi
lakóépület és melléképületei (magtár, pajta, istálló, présház, kocsiszín és góré) építészeti értékeinek, valamint
a bennük megõrzött eredeti berendezések megõrzése.

7. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Bátaszék (Tolna megye),
Szabadság utca 24. házszám alatti, 831 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 796, 830, 832, 854, 855,
856 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 844 helyrajzi
számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század végén épült,
historizáló stílusú népi lakóház építészeti értékeinek és településképi szerepének megõrzése.
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8. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Beled (Gyõr-MosonSopron megye), Rákóczi utca 122. házszám alatti,
1015/2 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 190/1, 190/2, 191, 193,
197, 198, 199, 200, 201/1, 201/3, 202/1, 203/3, 203/6,
203/7, 211/5, 211/9, 212, 992/1, 999, 1000, 1001/1,
1001/2, 1002, 1003, 1006, 1007, 1008, 1009/1, 1009/2,
1015/1, 1015/3, 1017, 1018, 1019, 1020/2, 1021/2, 1024,
1025, 1026, 1027, 1028, 1042, 1043 és 1044 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 205/1, 1010, 1143, 1144 és
1146/1 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Barthodeiszky-Udvary
család által 1890-ben emelt, historizáló stílusú kastélyépület építészeti, ipar- és képzõmûvészeti értékeinek, valamint településképi szerepének megõrzése.

9. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Berettyóújfalu (HajdúBihar megye), Kálvin tér 1. házszám alatti, 3391 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 1588/1, 1589/1, 1589/2,
1590/1, 1590/2, 1591/1, 1591/3, 1591/4, 3333, 3336,
3382/1, 3382/2, 3382/3, 3383, 3384, 3385/1, 3385/2,
3386, 3387, 3388, 3392/4, 3392/6 3396, 3399, 3401,
3407/2, 3417 és a 3418 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2154, 2155, 3392/5 és a 3398 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1874–1875-ben emelt,
historizáló stílusú községháza külsõ és belsõ építészeti,
képzõ- és iparmûvészeti értékeinek, továbbá városképi
szerepének megõrzése.

10. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Bojt (Hajdú-Bihar megye), Kossuth Lajos utca 40. házszám alatti, 415 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 50, 52, 53, 54, 414 és
416 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 382/2 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 20. század elején épült
népi lakóépület és melléképületei építészeti értékeinek
megõrzése.

11. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Böhönye (Somogy megye), Kossuth Lajos u. 3. házszám alatti, 113 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 111/1, 112 és 114/3 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 111/2 helyrajzi számú
ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1787-ben épült, és
a 19. században átépített református templom építészeti értékeinek és berendezésének megõrzése.
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(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a budapesti rakpartok
19. század folyamán kiépült szakaszai építészeti értékeinek
és kiemelkedõ városképi szerepének megõrzése.

14. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest I. kerület, Corvin tér 8. házszám alatti, 14277 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1898–1899-ben Kallina
Mór és Árkay Aladár tervei szerint épült Budai Vigadó
építészeti, ipar- és képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

12. §
15. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budakalász (Pest megye), Pomázi u. 1. házszám alatti, 601 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század második felében létrehozott budakalászi régi szerb temetõ kialakításának, síremlékei képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

13. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest, 4108/1,
4108/2, 5536/1, 5536/2, 5537/4, 5537/5, 5537/7, 6229/1,
6229/2, 13472/2, 13474/1, 13474/2, 14387/1, 14387/2,
14477/3, 14477/4, 14477/5, 14477/6, 14478/7, 14617/8,
23806/1, 23807/2, 23809/2, 23809/4, 23810/2, 23813/1,
23813/2, 23817/2, 23817/3, 23817/4, 23817/5, 23928,
24314, 24316/1, 24316/2, 24317/1, 24317/2, 24497/2,
24498, 24897/1, 24897/2, 25123/2, 25123/5, 25123/11,
25123/12, 37060, 37061/6, 37061/7, 37061/8, 38017/4,
38017/7, 38017/10 helyrajzi számokon álló dunai rakpartok
építményét és tartozékait.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest I. kerület, Fõ
utca 21. házszám alatti, 14413/2 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1897-ben Peterek és
Wagner építõmesterek tervei szerint, neoreneszánsz stílusban épült lakóház építészeti és iparmûvészeti értékeinek
megõrzése.

16. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Áldás utca 6. házszám alatti, 12925 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 12915/1, 12915/2,
12915/3, 12915/4, 12917, 12924, 12926, 15055/2, 15056,
15057 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 12929/4 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.

2062

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század végén épült
és a 20. század elsõ felében átépített neobarokk stílusú
villa építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

17. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Baba
utca 14. házszám alatti, 15434/10 és 15440/9 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 15433/11, 15434/9,
15434/11, 15440/8 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
az 15437/1 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Fischer József tervei
alapján 1941–1942-ben emelt modern stílusú villaépület
építészeti, ipar- és képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.

20. szám

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Janáky István és Szendrõi Jenõ által tervezett, 1942-ben emelt, majd
1947–1948-ban bõvített modern stílusú épület tömegének,
homlokzatainak, elõcsarnokának, lépcsõházainak, folyosóinak és dombormûveinek megõrzése.

20. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Hûvösvölgyi út 94/b. házszám alatti, 11173/2 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 11171/1, 11171/2,
11173/1, 11437/1, 11437/2, 11438/1, 11438/2, 11440/2,
11440/3, 11441/5 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 11154/4 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1913-ban historizáló
stílusban épült, Tauszig-villa Tauszig Béla és Róth Zsigmond által tervezett épületének, belsõépítészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

18. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Bem
József tér 3. házszám alatti, 13507/3 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1840 körül épült,
klasszicista stílusú katonai élelemtár és az 1897-ben épült
historizáló, volt Radetzky-laktanya épülete építészeti értékeinek megõrzése.

21. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület,
Margit körút 19–21. házszám alatti, 13374 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 13373/1, 13373/5, 13527,
13528 és 13535 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az
13543/2 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a korábbi alapokon
1881-ben historizáló stílusban épült iskolaépület építészeti értékeinek megõrzése.

19. §
22. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Fõ
utca 66. házszám alatti, 13870 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 13834/3, 13841,
13842/5, 13869/2, 13869/3, 13871/1, 13871/2, 13871/3,
13871/4, 14454, 14455/1 és 14456 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 13865 és 14472 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest IV. kerület, Árpád út 197–199. házszám alatti, 72997 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 72974, 72975, 72976,
72977, 72978, 72979, 72980, 72981, 72982, 72983,
72984, 72985, 72986, 72987, 72988, 72989, 72990,
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72991, 72992, 72993, 72994, 72995, 72996 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az Ybl Miklós tervei
alapján 1882–1888-ban, romantikus–historizáló stílusban
épült templom és gyermekmenhely, valamint melléképületeik építészeti értékeinek, illetve kertje kertmûvészeti értékeinek megõrzése.

23. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom Budapest IV. kerület,
Elem u. 5–7. házszám alatti, 72701 helyrajzi számú ingatlanon álló kocsijavító mûhely, két víztorony, kovács-, esztergamûhely és öntöde, anyagszertár, olajraktár, szállításiés tûzoltóraktár, mûolaj- és rugóraktár, kócraktár e rendelet 1. mellékletében szereplõ helyszínrajzon kiemelten ábrázolt épületeit.
(2) Mûemléki környezetnek a 72701 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét és a 72702 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1901 és 1903 között
emelt MÁV Istvántelki Fõmûhely építészeti, technikatörténeti, iparmûvészeti értékeinek, berendezéseinek megõrzése.
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25. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest IV. kerület, Tavasz utca 21. házszám alatti, 70707/19 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Jablonszky Ferenc által
tervezett, 1908–1909-ben szecessziós stílusban emelt egykori járásbíróság építészeti, iparmûvészeti értékeinek és
eredeti berendezési tárgyainak megõrzése.

26. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület,
Irányi utca 15. házszám alatti, 23986 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Lechner Ödön által tervezett, 1910–1911-ben emelt szecessziós stílusú lakóház
építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

27. §
24. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest IV. kerület, István út 10. házszám alatti, 70300 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 70295, 70297, 70298,
70301, 70664/2, 70667, 70693/2, 71804 71807/1 és
72208 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 72192,
72193 és 72282 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1952-ben Rákos Pál
tervei alapján szocreál stílusban épült Állami Áruház építészeti értékeinek megõrzése.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület, József Attila utca 12. házszám alatti, 24504 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Medgyaszay István által tervezett, 1939–1940-ben emelt modern stílusú lakóház
építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

28. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület,
Szent István tér 3. házszám alatti, 24540 helyrajzi számú
ingatlant.
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(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1874-ben Lechner
Ödön által tervezett, historizáló stílusú lakóház külsõ és
belsõ építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.
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(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Lechner Ödön és Pártos
Gyula által közösen tervezett, 1873–1874-ben épített neoreneszánsz stílusú lakóház építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

29. §
32. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület, Váci
utca 69. házszám alatti, 23909 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a korábbi alapokon
1832-ben Hild József tervei szerint, klasszicista stílusban
épült, 1878-ban Örömy József tervei szerint, historizáló
stílusban átalakított lakóház építészeti értékeinek megõrzése.

30. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület, Vadász utca 29. házszám alatti, 24824 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az ún. „Üvegház”, az ifj.
Weiss Gyula és fiai által 1896-ban alapított üvegkereskedés Kozma Lajos tervei szerint 1934-ben emelt lakó- és
irodaháza modern stílusú épülete építészeti, képzõ- és
iparmûvészeti értékeinek megõrzése.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.

31. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület, Veres Pálné utca 9. házszám alatti, 23976 helyrajzi számú ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület, Veres Pálné u. 36–38. házszám alatti, 24049 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század második felében több ütemben épült egykori Országos Nõképzõ Egylet Leánygimnáziuma építészeti értékeinek megõrzése.

33. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Andrássy út 26. házszám alatti, 29078 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1881–1884 között,
Schubert Ármin és Hikisch Lajos tervei alapján épült lakóház építészeti és iparmûvészeti értékeinek, illetve az Opera Patika 1888-as készítésû (Officina) berendezésének
megõrzése.

34. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Andrássy út 32–44. házszám alatti, 29067, 29068, 29069,
29070, 29071, 29072, 29073 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az Unger Emil és Ybl
Miklós által tervezett, 1872–1886 között historizáló stílusban épült lakóházegyüttes építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

35. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Andrássy út 103. házszám alatti, 29636 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1877–1878-ban épült,
historizáló stílusú Knorr-villa (majd Hopp-villa) és történeti kertje építészeti, iparmûvészeti, továbbá kertmûvészeti értékeinek megõrzése.

36. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Anker
köz 1–3., Anker köz 2–4., Bajcsy Zsilinszky út 1., Deák
Ferenc tér 6., Király utca 2., Király utca 4. házszámok alatti
29268/4 és 29268/5 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1908–1910 között Alpár Ignác tervei alapján, historizáló stílusban épült Anker-palota építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek
megõrzése.

37. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Munkácsy Mihály utca 19. házszám alatti, 28305 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
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(4) A védetté nyilvánítás célja az 1910–1912-ben Vágó
László tervei szerint, szecessziós stílusban épült Schiffer-villa építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek
megõrzése.

38. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Szondi utca 61. házszám alatti, 28389 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1879–1880-ban Glitzke
Gottlieb tervei szerint épült, historizáló stílusú lakóház
építészeti és képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

39. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
István út 2. házszám alatti, 33298 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 33125, 33129, 33130,
33131/1, 33131/2, 33133, 33134, 33136, 33137, 33138,
33199, 33292/2, 33294, 33296, 33299, 33300, 33301,
33402, 33405, 33406, 33407, 33408, 33409, 33410,
33420, 33580, 33782, 33783, 33784, 33788, 33809,
33810, 33811, 33814, 33815, 33821 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 33241, 33295, 33352, 33531,
33778, 33791 és 33816 helyrajzi számú ingatlanok fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1881-ben Steindl Imre
tervei szerint épült, neoreneszánsz stílusú épületegyüttes
építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek, továbbá az
épülethez tartozó kert kertmûvészeti, képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

40. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Kazinczy utca 14. házszám alatti, 34488 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1841–1873 között három szakaszban épült, historizáló stílusú lakóház építészeti értékeinek megõrzése.

20. szám

lakóház, az 1898-ban Kauser Gyula építõmester tervei szerint épült kõfaragó mûhely, valamint a 20. század második
felében a ház udvarában kialakított kert építészeti és képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

44. §
41. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Kertész utca 22. házszám alatti, 34336 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 34335, 34338, 34347,
34364, 34383, 34384 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 34346, 34362 és 34373 helyrajzi számú ingatlanok
fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1885-ben, Messner
Arnold építõmester tervei szerint épült historizáló stílusú
lakóház építészeti értékeinek megõrzése.

42. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület,
Fiumei út 22–26. házszám alatti, 38818/30 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 35397 és 38818/43 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 34593/4 helyrajzi
számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1867-ben épült Józsefvárosi pályaudvar és az 1892-ben épült egykori lõfegyver-próbaállomás építészeti értékeinek megõrzése.

43. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület,
József utca 37. házszám alatti, 35180 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 35172, 35173, 35179,
35181, 35184, 35185 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1899-ben Schomann
Antal építõmester tervei szerint épült, historizáló stílusú

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület,
Kerepesi út 7. házszám alatti, 38826 helyrajzi számú ingatlanon álló Nemzeti Lovarda fõépületét.
(2) Mûemléki környezetnek a 38826 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1932-ben ifj. Paulheim
Ferenc tervei alapján, modern stílusban épült Nemzeti Lovarda fõépülete építészeti értékeinek megõrzése.

45. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület,
Köztársaság tér 4. házszám alatti, 34694 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 34686, 34687, 34693,
34695 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 34690 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az Orczy Gyula tervei
alapján 1912–1913-ban, historizáló–szecessziós stílusban
épült iskolaépület építészeti értékeinek megõrzése.

46. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület,
Köztársaság tér 22. házszám alatti, 34616 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 34604, 34606, 34615,
34617 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 34607 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Rill Imre és Schomann
Ferenc tervei szerint 1872-ben épült, historizáló stílusú lakóház építészeti értékeinek megõrzése.

20. szám
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47. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület,
Köztársaság tér 23. házszám alatti, 34617 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 34614, 34615, 34616,
34618 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 34607 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1880-as években
épült, historizáló stílusú lakóház építészeti értékeinek
megõrzése.
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(2) Mûemléki környezetnek a 35171, 35173, 35178,
35179, 35180, 35185, 35244, 35245, 35246 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 35261/2 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a mai formájában
1896-ban, Kauser Gyula tervei szerint épült, historizáló
stílusú lakóház (Seenger-ház) és a hozzá csatlakozó,
a 19. század második felében és a 20. század elsõ felében
épült mûhelyépületek építészeti, képzõmûvészeti és ipartörténeti értékeinek megõrzése.

51. §
48. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület,
Mikszáth Kálmán tér 3. házszám alatti, 36601 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 36576, 36602, 36603,
36605, 36712, 36728, 36729, 36732 és 36734 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 36593, 36711, 36731 és
36733 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a korábbi alapokon
1894-ben, historizáló stílusban épült lakóépület építészeti
értékeinek megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület,
Üllõi út 24. házszám alatti, 36767 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 36766, 36768, 36771/14,
36836 és 36837 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 36770, 36806/2 és 36807/1 helyrajzi számú ingatlanok
fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Székháza 1870-es években,
majd 1906-ban épült, historizáló stílusú épületegyüttese
építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

52. §
49. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület,
Orczy tér 3–5. házszám alatti, 36029/1, 36029/2 és
36029/3 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 36027 és 36028 helyrajzi
számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1888–1934 között
több ütemben, historizáló stílusban épült Tanítónõk Otthona építészeti értékeinek megõrzése.

50. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület,
Tavaszmezõ utca 6. házszám alatti, 35172 helyrajzi számú
ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület,
Üllõi út 32. és Mária utca 54. házszámok alatti,
36795 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 36771/14, 36772, 36792,
36793, 36794, 36796, 36797, 36798, 36799, 36800, 36801
és a 36862 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 36807/1 és a 36850/1 helyrajzi számú ingatlanok fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a mai formájában a Heinrich-család megbízásából Hubert József és Móry Károly
által 1892–1893-ban tervezett, U alaprajzú, reprezentatív,
háromemeletes épület és földszintes raktárépületek, az
1907-ben Hubert József által tervezett kétemeletes raktár,
valamint az 1912-ben Sándy Gyula által tervezett, a raktárhoz U alakban csatlakozó épület építészeti, képzõ- és iparmûvészeti, továbbá ipari- és kereskedelemtörténeti értékeinek megõrzése.
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53. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest X. kerület, Albertirsai út 2. házszám alatti, 39206/27 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a galopp versenypálya
épületegyüttese építészeti egységének és egyedi építészeti
értékeinek megõrzése.

54. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest X. kerület, Kõbányai út 24. házszám alatti, 38920 helyrajzi számú ingatlanon álló MÁV Északi Jármûjavító következõ épületeit:
kapuépület, mozdonyjavító-mûhely és fûtõház (az ún. Eiffel-csarnok), anyaggazdálkodási osztály raktárépülete,
technológiai (volt V. osztály) irodaépülete, Törekvés Mûvelõdési Központ, igazgatósági fejépület, BGA óvóhely
e rendelet 2. mellékletében szereplõ helyszínrajzon kiemelten ábrázolt épületeit.
(2) Mûemléki környezetnek a 38920 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a MÁV Északi Jármûjavító építészeti, technikatörténeti, iparmûvészeti értékeinek, berendezéseinek megõrzése.

55. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XI. kerület,
Etele tér 5–7. szám alatti, 2854/30 helyrajzi számú ingatlanon álló, Kelenföldi pályaudvar felvételi épületét és forgalomirányító központját, valamint a Vasút utca 1/a. szám
alatti vasutas lakóházat.
(2) Mûemléki környezetnek a 2854/30 helyrajzi számú
ingatlan fennmaradó területét jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Kelenföldi pályaudvar
1884-ben, historizáló stílusban épült felvételi épülete és
vasutas lakóháza, valamint a Stefler Imre tervei szerint,
1983-ban, modern stílusban épült forgalomirányító központ építészeti értékeinek megõrzése.

20. szám
56. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület,
Hegyalja út 89. házszám alatti, 2668/126 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2668/253, 2670/11,
2670/12, 8048/1, 8060/1, 8061/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2690/6 és 7934/10 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm
ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1942–1944-ben Virágh Pál tervei szerint, tradicionalista stílusban épült Billitz-ház építészeti értékeinek megõrzése.

57. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület,
Kálló Esperes utca 16. házszám alatti, 2668/253 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2668/126, 2668/252,
8048/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2690/6 és
7934/10 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1934-ben Kaesz Gyula
tervei szerint, modern stílusban épült villa építészeti értékeinek megõrzése.

58. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom Budapest XII. kerület,
Hegyalja út 139. házszám alatti, 8146/6 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 8146/2 és 8146/5 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 7934/9 és 8279 helyrajzi
számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1973–1977 között
Szabó István tervei szerint épült modern stílusú farkasréti
Mindenszentek római katolikus templom külsõ és belsõ
építészeti, továbbá képzõ- és iparmûvészeti értékeinek
megõrzése.

20. szám
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59. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület,
Szilágyi Erzsébet fasor 18. házszám alatti, 6836/2 helyrajzi
számú és a Diósárok utca 1–3. házszám alatti, 10168/2 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 6836/3, 9890/3, 9892/5,
9892/6, 9893/3, 9893/4, 9896/1, 9896/5, 9896/6, 9897/1,
9899/4, 9899/5, 9899/7, 9900/4, 9901/4, 9901/5, 9901/6,
9901/11, 9903/4, 9903/5, 9907/1, 9907/2, 9908/1, 9908/5,
9909/3, 9909/4, 9910/3, 9910/4, 9932/1, 9933, 10148/2,
10148/3, 10148/4, 10149/1, 10149/2, 10172, 10173/2,
10173/3, 10173/4, 10175/3 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 9899/3, 9902, 9906, 9911, 10220 és
10236 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1898 és 1935 között
négy ütemben, Barcza Elek, majd Korb Flóris, késõbb
Horváth Elek tervei alapján, historizáló és modern stílusban épült Szent János Kórház, valamint a 19. század harmadik negyedében épült egykori vámépület építészeti,
ipar- és képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
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(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1800 körül Tost Károly és az 1870-es években Magyar György vezetésével
kialakított, az 1910-es években, valamint az 1920-as években Petz Gyula rendezési tervei szerint épült Margitsziget
tájképi kert kerttörténeti értékeinek megõrzése.

62. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XV. kerület,
Széchenyi tér 11. házszám alatti, 90237 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 90236 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1897–1900-ban Balassa
Ernõ tervei alapján épült historizáló (neoromán) stílusú
Magyarok Nagyasszonya római katolikus templom építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

63. §
60. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület,
Városmajor utca 48/b. házszám alatti, 6879/4 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 6859/3, 6862/3, 6878/2,
6878/3, 6879/2, 6879/3, 6880/3, 6880/4 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 6837 és 6860 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm
ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Vágó József tervei
szerint 1934-ben épült modern stílusú lakóház építészeti
értékeinek megõrzése.

61. §
(1) Történeti kertként mûemlékké nyilvánítom a Budapest XIII. kerület, 23800/1, 23800/2, 23800/3, 23800/4,
23800/5, 23800/6, 23800/7, 23800/8 és 23801 helyrajzi
számú ingatlanokat.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Csákvár (Fejér megye),
037/6 és 037/15 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 036, 037/8, 037/9,
037/10, 037/11 és 037/14 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Gurdi-major 18–19.
század fordulóján és a 19. század végén emelt épületei építészeti értékeinek és a major egységének megõrzése.

64. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Csatár (Zala megye), külterület 901 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a külterület 897, 898, 899,
900, 902, 903, 904 és 905 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
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(4) A védetté nyilvánítás célja az 1816-ban készült kõkereszt és a 20. század elején épült kápolna képzõmûvészeti és építészeti értékeinek megõrzése.

65. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Csokonyavisonta (Somogy megye), Xantus János utca, 412, 413 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 266, 267, 268, 269, 270/1,
335/5, 408, 409/1, 410, 411, 414, 415 és 416 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 335/1, 335/2, 335/4, 335/6,
404/1 és 409/2 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok
által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1784-ben emelt,
1884-ben átépített református templom és a szecessziós
stílusú református lelkészlak építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

66. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Csongrád (Csongrád megye), Kossuth Lajos tér 1. házszám alatti, 5408 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 22, 5278, 5279, 5280,
5403, 5404, 5405, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416 és
5417 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 5409 és
5411 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az Ybl Lajos tervei szerint 1913–1914-ben emelt, szecessziós stílusú iskolaépület
építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

67. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Debrecen (Hajdú-Bihar
megye), 14974 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 14973, 14975, 14976,
14977, 14978 és 14983 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1860–1870 között, romantikus stílusban épült Vértessy-kastély építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

20. szám
68. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Debrecen (Hajdú-Bihar
megye), Haláp tanya 296. szám alatti, 01678/2 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 01678/5 és 01678/6 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1839-ben emelt Halápi
csárda népies klasszicizáló stílusú épületének megõrzése.

69. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye), Dózsa György utca 19. házszám alatti, 562 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 532, 535, 536, 561, 564,
580 és 581 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 516,
547 és 563 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1880-as években
emelt lakóház és gazdasági épülete építészeti, képzõ- és
iparmûvészeti értékeinek és településképi szerepének
megõrzése.

70. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye), Fõ
utca 6. házszám alatti, 503 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 433, 434, 435, 502/2,
504/1, 504/2, 509/1, 509/2 és 510 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 471/1, 471/2 és 471/3 helyrajzi számú
ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm
ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1901-ben emelt lakóház és gazdasági melléképületei építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek és településképi szerepének megõrzése.

71. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye), Fõ
utca 10. házszám alatti, 501 helyrajzi számú ingatlant.
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(2) Mûemléki környezetnek a 435, 436, 437, 500, 502/2,
510, 511, 513 és 514 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 471/1, 471/2 és 471/3 helyrajzi számú ingatlanok
fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1900 körül emelt lakóház és gazdasági épületei építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek és településképi szerepének megõrzése.

72. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye), Fõ
utca 15. házszám alatti, 517/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 496, 497, 499, 515/2,
517/2, 517/3 és 518 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 439, 471/1, 471/2 471/3 és 516 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm
ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1884-ben emelt lakóház fennmaradt része építészeti, képzõ- és iparmûvészeti
értékeinek és településképi szerepének megõrzése.

73. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye), Fõ
utca 30. házszám alatti, 456 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 453, 454, 455, 457, 466,
469, 470, 472 és 473 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 460, 471/1, 471/2 és 471/3 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a korábbi épületrészek
felhasználásával 1890 és 1910 között emelt lakóház és
gazdasági épületek építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek és településképi szerepének megõrzése.

74. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye),
Kossuth Lajos utca 22. házszám alatti, 584 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 559, 560, 561, 583, 585,
609, 611, 612 és 613/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 410 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1870 körül épült, historizáló stílusú lakóház építészeti, képzõ- és iparmûvészeti
értékeinek, valamint településképi szerepének megõrzése.

75. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye),
Öreg utca 7. házszám alatti, 182 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 92, 93, 94, 99, 181, 183,
220, 221 és 222 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 29 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1907-ben emelt lakóház, valamint az épülethez csatlakozó 19. századi gazdasági épületek építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek,
valamint településképi szerepének megõrzése.

76. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye),
Öreg utca 35. házszám alatti, 431 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 50, 52, 53, 54, 55, 57,
199, 200, 420/1, 429, 430, 432 és 506 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 29 és 421 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1893-ban emelt lakóház, az épülethez csatlakozó 19. századi gazdasági épületek építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek, valamint településképi szerepének megõrzése.

77. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye),
Öreg utca 37. házszám alatti, 432 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 48, 49/1, 50, 52, 53, 200,
420/1, 431, 433, 504/1, 504/2 és 506 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 29 és 421 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
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(4) A védetté nyilvánítás célja az 1910-ben emelt lakóház, valamint az épülethez csatlakozó 19. századi gazdasági épületek építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek,
valamint településképi szerepének megõrzése.

20. szám

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1923-ban, historizáló
stílusban épült Weiss-féle uradalmi malom építészeti értékeinek megõrzése.

81. §
78. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye),
Öreg utca 60. házszám alatti, 36 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 35, 38, 39, 440, 442, 443
és 444 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 29 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a korábbi épületrészek
felhasználásával 1891 körül emelt lakóház és gazdasági
épületek építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek és
településképi szerepének megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Dévaványa (Békés megye), 899 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a dévaványai zsidó temetõ területének, kialakításának, valamint sírkövei képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

82. §
79. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye), Pilissy Elemér utca 3. házszám alatti, 515/2 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 497, 499, 500, 514, 515/1,
517/1, 517/2 és 517/3 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 439, 471/1, 471/2, 471/3 és 516 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm
ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a korábbi épületrészek
felhasználásával az 1910-es években emelt lakóház és gazdasági épületek építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek és településképi szerepének megõrzése.

80. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Derekegyház (Csongrád
megye), Köztársaság tér 1. házszám alatti, 8 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 6, 308/4 és 393 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 9, 134/1 és 308/12 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Dörgicse (Veszprém megye), külterület 1652 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 091/2, 091/30, 091/31,
091/32, 093/10 és 093/15 helyrajzi számú külterületi ingatlanokat, az 1625 és 1651 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 092, 093/16 és 094 helyrajzi számú ingatlanok
fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1876-ban épült présház-pince építészeti értékeinek megõrzése.

83. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Dunaharaszti (Pest megye), Zöldfa u. 39. házszám alatti, 1001 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 1000, 1002, 1005/4,
1006, 1015 és 1017 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 958 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1924-ben Weinber Ferenc által emelt német nemzetiségi lakóház építészeti és
népmûvészeti értékeinek megõrzése.
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87. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Dunaújváros (Fejér megye), Ruhagyári út 1. házszám alatti, 3370 helyrajzi számú
ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Fülesd (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Fõ utca 58. házszám alatti, 295 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Mûemléki környezetnek a 3369, 3371/7 helyrajzi
számú ingatlanokat, a 3362/2 helyrajzi számú ingatlan
fenti ingatlanok által határolt szakaszát, valamint
a 3361/1 helyrajzi számú ingatlannak a 3362/2 helyrajzi
számú ingatlan kijelölt része által határolt szakaszát jelölöm ki.

(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1951–1954-ben Gergely István és Nyiri István tervei szerint épült, szocreál stílusú kikötõépület építészeti és iparmûvészeti értékeinek
megõrzése.

85. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Dunaújváros (Fejér megye), Római körút 51/A. házszám alatti, 451/50 helyrajzi
számú ingatlanon található római kori építmény építészetileg konzervált és bemutatott maradványait.
(2) Mûemléki környezetként a 451/62 helyrajzi számú
ingatlant, valamint a 451/50 helyrajzi számú ingatlan
fennmaradó részét jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a késõ római kori apszisos
épület maradványainak megõrzése.

86. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom az Écs (Gyõr-Moson-Sopron
megye), 9/10 helyrajzi számú ingatlanon álló kápolnát.
(2) Mûemléki környezetnek a 9/10 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét, az 1/4, 9/2, 9/7, 176/1 és
195/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 177, 195/3
és 198 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Fájdalmas Szûz Mária
kápolna építészeti, településképi és településtörténeti értékeinek megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század végén épült
faszerkezetes magtár megõrzése.

88. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gelej (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Katona István utca 3. házszám alatti,
1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2, 3, 24 és 27 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 22, 23 és 26 helyrajzi számú ingatlanoknak a fenti ingatlanok által határolt szakaszait jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1894-ben épült református templom építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

89. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr (Gyõr-Moson-Sopron megye), 8112/1 helyrajzi számú ingatlanon álló gyõri
városi uszoda kapuépületét, fõépületét, gépházát, eredeti
medencéjét és az ingatlanon álló Cziráky-emlékmûvet.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Hajós Alfréd tervei szerint 1931–1933 között épült, modern stílusú gyõri városi
uszoda épületegyüttese építészeti és iparmûvészeti értékeinek, berendezéseinek, valamint a Cziráky-emlékmû képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.
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90. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr (Gyõr-Moson-Sopron megye), Apáca utca 23. házszám alatti, 6790 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a késõ barokk lakóház
építészeti értékeinek megõrzése.

91. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr (Gyõr-Moson-Sopron
megye), Bécsi kapu tér 4. házszám alatti, 7487 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a gyõri vár 16. századi
építészeti részleteit magába foglaló, 19. század elsõ felében épült, késõ barokk lakóház építészeti értékeinek megõrzése.

92. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyula (Békés megye),
Kossuth Lajos utca 24. házszám alatti, 339/2 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1908 és 1911 között,
szecessziós stílusban épült iskolaépületek építészeti értékeinek megõrzése.

93. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyula (Békés megye),
Sarkadi út 1. házszám alatti, 1367 helyrajzi számú ingatlanon álló, 30108 azonosító számú (3. parcella, 8. sírhely)
síremléket.
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(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja Teodor Papp, a magyarországi román ortodox egyház jeles személyisége
1913-ban emelt síremléke képzõmûvészeti értékeinek
megõrzése.

94. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Hajdúböszörmény (Hajdú-Bihar megye), Kálvin tér, 5913 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 5894, 5900, 5901, 5902,
5903, 5908, 5909, 5911, 5912, 5914/2, 5914/3, 5914/7,
5916/1, 5916/2, 5917, 5918, 5919, 5920, 5921, 5922,
5923, 5924, 5925/1, 5925/2, 5926, 5927/1, 5927/3,
5927/4, 5927/6, 6196, 6198/1, 6198/2, 6200, 6202, 6203,
6288, 6289 és 6290 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
az 5895, 6051, 6197/3, 6197/4, 6197/5 és 6281/8 helyrajzi
számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Kálvin téri református
templom 1897–1898-ban Gerster Kálmán tervei szerint
emelt historizáló stílusú épületének építészeti, valamint
képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

95. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Hegyhátmaróc (Baranya
megye), Hunyadi János utca, 112 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 37, 38, 39, 72/1, 73,
109/2, 110 és 113 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 60, 61 és 72/2 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század elsõ felében
több periódusban emelt, majd többször átalakított római
katolikus kápolna építészeti értékeinek, illetve a kápolna
telkén álló keresztek és Szent Vendel szobor képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.
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96. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Hódmezõvásárhely
(Csongrád megye), Petõfi utca 15. házszám alatti,
12702 helyrajzi számú, valamint a Márton utca 1. házszám
alatti, 12701/2 és 12703 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 12697, 12698, 12699,
12700, 12701/1, 12704, 12705, 12706, 12708, 12709,
12711, 12712, 12713, 12714, 12715, 12716, 12760,
12761, 12763, 12764, 12765 és 12766 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 12737 és 12762 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm
ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század második felében és a 20. század elején emelt evangélikus templom,
lelkészlak és iskola épületegyüttese építészeti, képzõ- és
iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

97. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Kápolnásnyék (Fejér megye), Kazinczy utca 23–31. házszám alatti, 436/52 helyrajzi
számú, a Deák Ferenc utca 10. házszám alatti,
436/53 helyrajzi számú, a Deák Ferenc utca 8. házszám
alatti, 436/54 helyrajzi számú, valamint a Deák Ferenc utca 12. házszám alatti, 441 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 436/40, 436/43, 436/45,
436/48, 436/49, 436/50, 436/51, 440, 443/13, 443/14,
444/4, 444/5, 445/5, 445/6, 446/6, 446/7, 447/7, 449, 450,
456, 458/1, 459/1, 460/1, 484/1, 485/1 és 486 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 434/1, 436/14, 436/25,
447/4, 457 és 470 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanokkal határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1830 körül klasszicista
stílusban emelt, 1907-ben historizáló stílusban átépített
Dabasi Halász-kastély épülete, melléképületei és kertje
építészeti, képzõ- és iparmûvészeti, valamint kerttörténeti
értékeinek megõrzése.

98. §
(1) Történeti kertként mûemlékké nyilvánítom a Kaposvár (Somogy megye), 18216/7 és 18216/8 helyrajzi számú
ingatlanokat.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Rippl-Rónai József villájához tartozó, a festõmûvész tervei szerint 1908 után kialakított történeti kert kertmûvészeti értékeinek megõrzése.

99. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Kaposvár (Somogy megye), Baross utca 2. házszám alatti, 7131/10 és
7131/11 helyrajzi számú ingatlanokat, a 7131/22 és
9051/6 helyrajzi számú ingatlanokon álló II. és III. számú
váltókezelõi tornyokat, valamint a 7131/22 helyrajzi számú ingatlanon álló szelvényszám mérõt.
(2) Mûemléki környezetnek a 7131/9, 7131/12,
7131/13, 7131/14 és 9053 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 7131/7 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Pfaff Ferenc tervei
alapján 1898–1899-ben emelt kaposvári vasútállomás historizáló stílusú fõépülete az I. és II. számú váltókezelõi tornyok, illetve az 1894-ben állított szelvényszám mérõ építészeti, képzõ- és iparmûvészeti, vasúttörténeti értékeinek
megõrzése.

100. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Kerepes (Pest megye),
Szabadság út 252. házszám alatti, 73/2 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 58, 59, 72, 73/3, 237,
238 és 247/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 6,
63, 75, 150, 245 és 246 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a nagyváradi káptalan által az 1710-es években, barokk stílusban építtetett lakóház
építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

101. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Kisbucsa (Zala megye),
0145 helyrajzi számú ingatlanon álló, Nepomuki Szent János szobrot és védõépületét.
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(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század második felében, barokk stílusban készült, szoborfülkében álló Nepomuki
Szent János szobor képzõmûvészeti és építészeti értékeinek
megõrzése.
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gatlanok fenti ingatlanok és ingatlanrészek által határolt
szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Jánosi Engel Adolf és
családja által 1900-ban emelt, historizáló stílusú kastélyépület építészeti, iparmûvészeti értékeinek és településképi
szerepének megõrzése.

105. §
102. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Kiszombor (Csongrád
megye), Óbébai utca 56. házszám alatti, 888 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Rónay-sírkertben álló
Rónay-sírkápolna, Borzeczky-kripta és Kálvária kápolna
maradványai, továbbá a keresztút stációk építészeti, valamint képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Kóny (Gyõr-Moson-Sopron megye), 86 helyrajzi számú ingatlant és a 283/6 helyrajzi számú ingatlanon álló Mária-oszlopot.
(2) Mûemléki környezetnek a 80, 83, 84, 85, 87, 90,
266/9, 283/5, 312/2 és 317 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 159, 283/6 és 316 helyrajzi számú ingatlanok
fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1723-ban épült,
1861-ben átalakított, 1905-ben bõvített római katolikus
templom építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek,
a templomkertben álló kõkereszt és a Páduai Szent Antal
szobor, valamint a templom melletti közterületen álló Mária-oszlop képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

103. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Komárom (Komárom-Esztergom megye), Petõfi Sándor utca 23. házszám
alatti, 4822 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 4821/2, 4823, 4826/1,
4826/2, 4826/3, 4826/5, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467 és
5468 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 4001/4,
4001/6, 4001/8, 4825 és 4826/9 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Szõny településrészen
álló egykori Zichy-magtár 18. századi épületének megõrzése.

106. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Kõszeg (Vas megye), Rákóczi utca 121. házszám alatti, 2840 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2839 és 2909/2 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 2578/3, 2580/1, 2841,
2842, 2896 és 2903/5 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. századi eredetû
egykori vámház épületének és városképi szerepének megõrzése.

104. §
107. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Komló (Baranya megye),
0172/11 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 0172/10 és 0174/2 helyrajzi számú ingatlanokat, a 0172/14 helyrajzi számú ingatlannak a 0172/10 és a 0158 helyrajzi számú ingatlanok közötti részét, valamint a 0158 és a 0173 helyrajzi számú in-

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Kõszeg (Vas megye),
Várkör 67. házszám alatti, 1871, 1872 és 1873 helyrajzi
számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek az 1865, 1869, 1870, 1874,
1875, 1876 és 1877 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
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az 1760 és 1868 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. századi eredetû,
a 19. század folyamán többször átalakított lakóház építészeti értékeinek megõrzése.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Jung József tervei szerint
1782-ben emelt, többször átépített egykori törvényhatósági
ház és börtön épülete építészeti értékeinek megõrzése.

111. §
108. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Kõszeg (Vas megye),
Várkör 69. szám alatti, 1874 és 1875 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek az 1871, 1872, 1873, 1876
és 1877 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 1760 és
1868 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század utolsó harmada és a 20. század elsõ harmada között több ütemben
épült egykori Lauringer-ház építészeti és iparmûvészeti
értékeinek megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Kunszentmárton
(Jász-Nagykun-Szolnok megye), Mátyás király út 3. házszám alatti, 3545 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2117, 2118/2, 2118/4,
2118/5, 2118/8, 2118/9, 2119, 3544 és 3547 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 3546 és 3551/2 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1860–1870-es években emelt Talányi-ház építészeti, valamint képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

112. §
109. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Kõszegpaty (Vas megye), 112 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/1, 49, 51, 52,
54, 101, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 121, 122,
123, 125, 126, 131 és 132 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 48/2 és 64/1 helyrajzi számú ingatlanok fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a középkori eredetû, a 18.
században bõvített római katolikus templom építészeti,
képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Kutas (Somogy megye),
Ady Endre utca 1. házszám alatti, 283/1 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2/1, 81/1, 82, 83, 282,
283/2, 433 és 434 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 185, 315/3, 315/4 és 690/3 helyrajzi számú ingatlanok
fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1947–1950 között
épült szocreál stílusú református templom, valamint a 19.
század második felében épült, parókia és istálló építészeti
értékeinek és berendezésének megõrzése.

113. §
110. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Kunszentmárton
(Jász-Nagykun-Szolnok megye), Kerületiház utca 8. házszám alatti, 5 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 3, 4, 7 és 82 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 6 és 44 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Lad (Somogy megye),
382/4 és 383 helyrajzi számú ingatlanokat, továbbá történeti kertként mûemlékké nyilvánítom a 011/2, 011/3,
011/4, 011/6, 011/8, 011/9, 011/10, 0179/1, 382/5, 382/6,
384/1, 384/2, 385, 386, 387, 388, 389, 390/3, 390/4, 392/1,
392/2 és 393 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 012
és 0168 helyrajzi számú ingatlanoknak a 011/1 helyrajzi
számú ingatlan által határolt szakaszát.
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(2) Mûemléki környezetnek a 011/1, 013/2 és
0178 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 0168 helyrajzi számú ingatlan 013/2 és 0178 helyrajzi számú ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1905–1912 között
Möller István tervei szerint épült, historizáló stílusú Hoyos
Miksa-kastély építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek, valamint a 19. század harmadik negyedében kialakított és a 19–20. század fordulóján egzótákkal gazdagított
történeti kert kerttörténeti értékeinek megõrzése.

114. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Magyartelek (Baranya
megye), 1/6 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 1/2, 1/3 és 1/5 helyrajzi
számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1844–1848 között
épült, majd a 19. század végén bõvített, késõ klasszicista
és korai historizáló stílusú Czindery-kúria épületének, valamint melléképületeinek, víztornyának és 19. század végén telepített kertje építészeti, képzõ- és iparmûvészeti,
kerttörténeti értékeinek megõrzése.

115. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Mezõhegyes (Békés megye), 0457/46 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 0457/16, 0457/45,
0457/47, 0457/48, 0457/49 és 0576/58 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 0522/1 helyrajzi számú ingatlan
fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1860 körül klasszicista
stílusban emelt, 6-os majori magtár építészeti, iparmûvészeti, gazdaságtörténeti értékeinek megõrzése.

116. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Görgey Artúr utca 10. házszám alatti,
8433 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 7633/12, 8432, 8434,
8435 és 8864/5 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
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a 8434 és 8473 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok
által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1900 körül historizáló
stílusban épült lakóház építészeti értékeinek megõrzése.

117. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Görgey utca 28. házszám alatti,
8421/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 7633/12, 8198/1, 8417,
8418, 8419, 8420, 8421/2, 8422, 8426, 11687/1, 11689/6,
11690 és 11691 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az MDP Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pártbizottságának Vincze Pál tervei
szerint, szocreál stílusban, 1951–1952-ben épült székháza
építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

118. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Régiposta utca 22. házszám alatti,
3603 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 3554 és 3604 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 3558, 3601 és 3602 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1900 körül épült, historizáló lakóház építészeti értékeinek megõrzése.

119. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Miszla (Tolna megye),
0330/2, 0330/3, 0330/4, 0331, 0332/2, 0332/3, 0332/4,
0333/2, 0333/4, 0333/5, 0333/6, 0333/7 és 0333/8 helyrajzi
számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 0330/1, 612, 613, 614,
615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626,
627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638,
639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650,
651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662,
663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674,
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675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684 és
685 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század közepén barokk stílusban emelt Nemeskéri Kiss-kastély, a 18. és 19.
században emelt melléképületei, a hozzá tartozó kert és
birtok egykori területe, valamint Nemeskéri Kiss Pál sírja
építészeti, valamint képzõ- és iparmûvészeti értékeinek
megõrzése.

120. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Mosonmagyaróvár
(Gyõr-Moson-Sopron megye), Mosonvár u. 15. házszám
alatti, 3233 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 3226/2, 3227, 3228/2,
3229/2, 3230/3, 3230/4, 3231/2, 3234, 3236, 3237, 3238,
3239, 3240, 3241, 3242 és 3243 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 3232/2 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Medgyaszay István által 1909-ben tervezett, és 1910-ben épült iskolaépület építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

121. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Nádudvar (Hajdú-Bihar
megye), Csillag utca 12. házszám alatti, 2693 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2442, 2443, 2444/1,
2444/2, 2692 és 2694/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2445 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. században épült fazekasmûhely épületének és berendezésének, valamint
melléképületeinek megõrzése.

122. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Nagyigmánd (Komárom-Esztergom megye), Rákóczi Ferenc utca 5. házszám
alatti, 479 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 478, 480, 641 és
642 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 476 helyrajzi
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számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1881-ben épült népi
lakóház építészeti értékeinek megõrzése.

123. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Nagymágocs (Csongrád
megye), Szentesi út 11. házszám alatti, 02/3, 05, 06/69,
987, 988, 989 és 1019 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 986, 988, 1016, 1018,
1020/1, 1020/2, 1026, 1027, 1028, 1032 és 02/2 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 990/15 helyrajzi számú ingatlan 986 és 1016 helyrajzi számú ingatlanok által határolt szakaszát, és az 1017 helyrajzi számú ingatlannak
a 988, 990/15, 1016, 1018 és 1027 helyrajzi számú ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az egykori Károlyi-uradalom 1848–1849-ben, feltehetõen Ybl Miklós tervei szerint emelt tiszttartói háza építészettörténeti értékeinek, valamint az uradalomközpontba vezetõ út vonalának és szegélyezõ kettõs fasorának kertmûvészeti és tájképi értékeinek megõrzése.

124. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Nemeskolta (Vas megye), Dózsa György utca 22. házszám alatti, 147 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 117/4, 125, 126, 127, 129,
145/1, 146, 148 és 150 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 119/2, 119/6, 144, 173/7 173/8 és 173/9 helyrajzi
számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Cziráky János által
1864-ben emeltetett, romantikus stílusú római katolikus
templom építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek,
valamint településképi szerepének megõrzése.
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125. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Nemesvita (Veszprém
megye), Dózsa György utca 5. házszám alatti, 308/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 239, 242, 243, 244, 245,
254, 256, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308/2, 309 és
341/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 257 és
342/1 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század elején épült
plébániaház (az egykori Töreky-kúria) építészeti, képzõés iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

126. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Nyergesújfalu (Komárom-Esztergom megye), Kossuth Lajos utca 196. házszám
alatti, 796 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 793, 794, 795, 797, 798 és
803 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 802 helyrajzi
számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1912-ben Kernstok
Károly festõmûvész által építtetett villa és mûterem építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

20. szám

(2) Mûemléki környezetnek a 0130/24 helyrajzi számú
ingatlant jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1860-as években
épült, késõ klasszicista stílusú Návay-kastély és istállója,
kertje, valamint az 1910 körül épült gazdatiszti lak építészeti, képzõ- és iparmûvészeti, kerttörténeti értékeinek
megõrzése.

129. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom az Óföldeák (Csongrád
megye), Micsurin utca 2. házszám alatti, 269 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 265, 266, 267, 268, 270,
271/1, 271/2, 272, 273, 275, 276, 279/1, 279/2, 280, 281,
282, 283, 284, 287, 288 és 289 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 285 helyrajzi számú ingatlan 269 helyrajzi
számú ingatlan által határolt szakaszát, és a 239 helyrajzi
számú ingatlan 267, 270, 271/1 és 271/2 helyrajzi számú
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század közepén
klasszicista stílusban épült Návay-kúria építészeti, képzõés iparmûvészeti, valamint kertje kertmûvészeti értékeinek megõrzése.

130. §
127. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), 1386 és 1388 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1843-ban létrehozott
nyíregyházi zsidó temetõ területének, síremlékeinek, ezek
képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

128. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom az Óföldeák (Csongrád
megye), külterület 0130/5 helyrajzi számú ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom az Orosháza (Békés megye), Dózsa György utca 22. házszám alatti, 3107 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 3102, 3104, 3106, 3288,
3289, 3915 és 3916 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 3108, 3616, 3617 és 3398 helyrajzi számú ingatlanok
fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Gémes Ferenc által
1910-ben építtetett, szecessziós stílusú Gémes-palota építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

131. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom az Osli (Gyõr-Moson-Sopron
megye), 0344/2 helyrajzi számú ingatlant.
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(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század második felében emelt Szent Vendel kápolna építészeti, képzõ- és
iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

132. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pécel (Pest megye),
762/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 763, 764/1 és 764/2 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század végén barokk stílusban épült, és a 19. század végén historizáló stílusban bõvített Fáy-kastély építészeti, képzõ- és iparmûvészeti, valamint kertje kertmûvészeti értékeinek megõrzése.
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(4) A védetté nyilvánítás célja az 1772 után épült, barokk eredetû, az 1860-as években historizáló stílusban átalakított Krautszak-malom és tímármûhely együttese építészeti, valamint képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

135. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pécsudvard (Baranya
megye), Széchenyi utca 72. házszám alatti, 286 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 184/2, 186/4, 187, 284,
285, 287 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 155/5 és
185 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1922-ben épült népi
lakóház építészeti értékeinek és településképi szerepének
megõrzése.

136. §
133. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pécel (Pest megye), Korányi utca 8. házszám alatti, 2478 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2461, 2462, 2475, 2477,
2479, 2513, 2523 és 2524 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 2467 és 2496 helyrajzi számú ingatlanok fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Lechner Ilka számára,
1897-ben, magyaros szecessziós stílusban, Lechner Ödön
tervei szerint épült nyaralóépület építészeti, képzõ- és
iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

134. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pécs (Baranya megye),
Ágota utca 3. házszám alatti, 16978 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pölöskefõ (Zala megye),
529 helyrajzi számú ingatlanon álló kõkeresztet.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1829-ben Zitterbarth
József kõfaragómûhelye által emelt, Petõfi Sándor utcai
kõkereszt képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

137. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Rábapordány (Gyõr-Moson-Sopron megye), Gévay-Wolff Lajos utca, 543/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 24/4, 26/6, 27/1, 33/1, 38,
42, 43, 44, 45/1, 46/1, 52/1, 55, 64/1, 65, 66, 70, 83, 96,
103, 105, 110, 111, 112/1, 113, 120, 121/4, 671, 672, 673,
674/1, 675, 676, 677/5, 678, 679, 684, 691, 694/1, 694/3,
694/4, 695/1, 696/1, 696/2, 697/1, 701/1, 701/2, 705, 706
és 707 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 543/13,
543/14 és 732 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok
által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
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(4) A védetté nyilvánítás célja az 1867-ben emelt,
1912-ben bõvített római katolikus templom építészeti,
képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

138. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Rudabánya (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Bartók Béla utca 12. házszám alatti, 991 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 947, 948, 949/2, 986, 987,
990 és 998/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 943,
953 és 954 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt területét jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Lux Kálmán által tervezett, 1930–1934 között emelt, historizáló stílusú evangélikus bányásztemplom építészeti, képzõ- és iparmûvészeti
értékeinek megõrzése.

139. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Sárbogárd (Fejér megye),
4860/3 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 4836, 4838, 4839, 4840,
4841, 4843/2, 4844 és 4860/4 helyrajzi számú ingatlanokat
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1823-ban emelt egykori Zichy-magtár építészeti értékeinek megõrzése.

20. szám
141. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Sonkád (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Kossuth Lajos utca 4–2. házszám alatti, 93/2 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 69, 71, 72, 93/1, 94/1,
118, 119 és 120 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 117 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Hangya Szövetkezet által, az 1910-es években emeltetett magtárépület (ún. nagymagtár) építészeti és iparmûvészeti értékeinek, továbbá településképi szerepének megõrzése.

142. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Sopron (Gyõr-Moson-Sopron megye), Paprét 24. házszám alatti, 2348 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 1781, 1782, 1783, 1784,
1786/1, 1787, 1789/2, 1790/2, 2347/1, 2347/2, 2347/3,
2356 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 1785,
1806, 1807, 1808/1, 1808/2, 2200, 2255, 2256, 2257 és
2350 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század folyamán
több ütemben, klasszicista-historizáló stílusban épült lakóház építészeti értékeinek és városképi szerepének megõrzése.

140. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Somogysámson (Somogy
megye), Fõ utca 104. házszám alatti, 121 helyrajzi számú
ingatlant, valamint a Fõ utca 112. házszám alatti, 120 helyrajzi számú ingatlanon lévõ plébánia épületét.
(2) Mûemléki környezetnek a 116, 122/1, 290, 291, 292,
293, 294 és 295 ingatlanokat, a 120 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét, valamint a 118, 176, 197 helyrajzi
számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1773-ban épült barokk
templom és az 1802-ben épült plébánia építészeti, városképi, iparmûvészeti értékeinek és eredeti berendezési tárgyainak megõrzése.

143. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Sopron (Gyõr-Moson-Sopron megye), Rákóczi utca 8. házszám alatti,
283 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 292, 410, 411, 3117, 3118,
3120, 3122/3, 3123, 3131, 3133, 3134, 3135/3, 3137,
3144/1, 3145 és 3146 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 282 és 3153 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század során több
ütemben, historizáló stílusban épült, egykori Honvéd Tiszti
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Leánynevelõ Intézet építészeti, képzõ- és iparmûvészeti
értékeinek megõrzése.
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(4) A védetté nyilvánítás célja az 1912-ben Schármár
Károly tervei szerint, szecessziós stílusban épült lakó- és
üzletház építészeti értékeinek megõrzése.

144. §
147. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Sopron (Gyõr-Moson-Sopron megye), Újteleki utca 45. házszám alatti,
412 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 283, 292, 323, 409, 410,
411, 415, 416/1, 416/3, 3150, 3151 és 3152 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 408 és 3153 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1847-ben és 1850-ben,
Leopold Walter tervei szerint klasszicista stílusban épült
lakóház építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek
megõrzése.

145. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Sopron (Gyõr-Moson-Sopron megye), Rákóczi utca 53. házszám alatti,
3152 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 412, 413, 414, 415, 3151,
3154 3237 és 3854 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 408, 556, 2998, 3030/1, 3153 és 3650 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1847-ben klasszicista
stílusban épült, majd 1914–1920 között historizáló stílusban átalakított lakóház építészeti és képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

146. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Sopron (Gyõr-Moson-Sopron megye), Újteleki utca 52. házszám alatti,
414 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 412, 413, 415 és
3152 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 408 és
3153 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Söjtör (Zala megye), Deák
Ferenc utca 237. házszám alatti, 590 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 453, 589, 591 és 592/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 539 és 645 helyrajzi
számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század közepén
klasszicista stílusban épült, 1900 körül historizáló stílusban átalakított Lochuk-kúria építészeti értékeinek megõrzése.

148. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szabás (Somogy megye),
Fõ utca 49. házszám alatti, 175 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 21, 22, 23/2, 24/2, 25/2,
26, 174, 176, 177, 178 és 179 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 158, 159 és 285 helyrajzi számú ingatlanok
fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század elsõ harmadában épült, barokk stílusú református templom és a 19.
század második felében épült lelkészlak építészeti, városképi és iparmûvészeti értékeinek, továbbá eredeti berendezési tárgyainak megõrzése.

149. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szabás (Somogy megye),
Fõ utca 136. házszám alatti, 284/2 helyrajzi számú,
a 284/3, 284/4, 284/5, 284/6, 284/7, 284/8 helyrajzi számú, a Fõ u. 137. házszám alatti, 286 helyrajzi számú, valamint a 287 és 288 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 215, 218/2, 222, 223, 225,
226, 227, 229, 230, 278, 281, 282 és 290 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 158, 220, 285 és 289 helyrajzi
számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1890-es években épült
egykori Fekete-kúria külsõ és belsõ építészeti, képzõ- és
iparmûvészeti értékeinek, a hozzá tartozó kert kerttörténeti értékeinek, valamint a 19. század második felében épült
római katolikus kápolna külsõ és belsõ építészeti, illetve
képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

150. §

20. szám
152. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szeged (Csongrád megye), II. kerület Tápé, 17282 helyrajzi számú ingatlanon
található kápolnát, remetelakot és koldusházat.
(2) Mûemléki környezetnek a 17282 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1880 körül emelt kápolna, remetelak, és koldusház építészeti értékeinek, valamint teljes berendezésének megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szany (Gyõr-Moson-Sopron megye), 1128 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 539, 554, 555, 556, 557,
558, 559, 560, 561, 567, 568, 569, 573, 578, 580, 1087,
1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1104, 1107/2, 1111, 1113,
1120/1, 1127, 1129, 1130 és 1131 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 610/1, 866, 1030 és 1138 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a késõ barokk és historizáló stílusú római katolikus templom építészeti, képzõ- és
iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

151. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szarvas (Békés megye),
01266/1, 01266/2, 01266/7 és 4/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 5301 helyrajzi számú ingatlanon álló
Gazdasági Tanintézet fõépületét.
(2) Mûemléki környezetnek az 5301 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét, a 3, 4/2, 5/1, 6, 7/4, 8, 9, 2043,
01266/4, 01266/5, 01266/6 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 4280/1, 4281, 4282/1 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanokkal határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az egységes oktatási és
építészeti koncepció szerint, Nászay Miklós és Lakos
Miklós építészek tervei alapján, 1927-ben emelt Szarvasi
Magyar Királyi Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági
Tanintézet fõépülete, 1929-ben emelt tanárlakásai, valamint a Bikazúgban 1929-ben létesített tangazdasági major
építészeti, ipar- és képzõmûvészeti, agrártörténeti értékeinek megõrzése.

153. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Székesfehérvár (Fejér
megye), 7671/16 helyrajzi számú ingatlanon álló vasútállomás felvételi épületét (állomásépületét) és a Pályamunkás címû szobrot, valamint a 7671/10 helyrajzi számú ingatlanon álló jármûjavító-mûhely épületét és mozdonyfordító-korongot.
(2) Mûemléki környezetnek a 7671/9 helyrajzi számú
ingatlant, valamint a 7671/10 és 7671/16 helyrajzi számú
ingatlanok fennmaradó részét jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1951–1952-ben Kelemen László tervei alapján emelt felvételi épület (állomásépület), az 1956-ban Kóthai Nándor által alkotott Pályamunkás szobor és az 1964-ben Gerencsér Ferenc, Kirchner
Kornél, Fröschl Károly tervei alapján emelt jármûjavító-mûhely és mozdonyfordító-korong építészeti, technikatörténeti, ipar- és képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

154. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Székesfehérvár (Fejér
megye), Koronázó tér 3. házszám alatti, 387 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az egykori Õsfehérvár étterem épületének és az alatta található középkori Szûz Mária prépostsághoz tartozó építészeti maradványok megõrzése.
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155. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szekszárd (Tolna megye), külterület 7363 helyrajzi számú ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1965-ben Makovecz
Imre tervei szerint emelt Sió csárda építészeti, iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

156. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szentendre (Pest megye),
Dózsa György út 3. házszám alatti, 396/1 helyrajzi számú
ingatlanon található egykori HÉV kocsiszínt, valamint
a 374/1 és 396/1 helyrajzi számú ingatlanokon található,
a csarnokhoz kapcsolódó, rajta áthaladó kilenc tárolóvágányból, és északnyugati homlokzata mellett elhaladó vágányból álló ún. északi- és déli vágánycsoportot, és az
épülettõl délnyugatra húzódó, négy csonkavágányból álló
ún. „bogáncsos” vágánycsoportot, a vágányokhoz kapcsolódó egyéb mûszaki létesítményeket, továbbá az ingatlanoknak a vágánycsoportok szélsõ vasúti nyomvonalaitól
mért 5-5 méter széles sávját.
(2) Mûemléki környezetnek a 396/1 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét, a 374/1 helyrajzi számú ingatlan
396/1 helyrajzi számú ingatlan által határolt szakaszának
fennmaradó részét, valamint a 383, 384, 385, 386/1, 386/2,
387/1, 394/3 és 396/2 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1914-ben Zielinszky
Szilárd által tervezett és Sorg Antal által épített vasbetonvázas HÉV kocsiszín és a hozzá tartozó vágánycsoportok
építészeti, iparmûvészeti és közlekedéstörténeti értékeinek megõrzése.

157. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szentes (Csongrád megye), Jókai Mór utca 71. házszám alatti, 2523 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2500, 2501, 2502, 2503,
2508, 2509, 2510, 2524/1, 2524/2, 2698, 2701, 2702 és
4571 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2477, 2505,
2522, 2604, 4567 és 4634 helyrajzi számú ingatlanok fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Dobovszky József István által épített, magyaros szecessziós stílusú református
templom és parókia építészeti, valamint képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

158. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szerencs (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei), 2023/11, 2023/13 és 2024 helyrajzi
számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 2018/12, 2023/4, 2023/12
és a 2025/1 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1889-ben emelt,
1922–1929-ben, majd 1971–1981-ben átépített Szerencsi
Cukorgyár megmaradt épületeinek építészeti, technikatörténeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

159. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szolnok (Jász-NagykunSzolnok megye), 3243/1/A helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 3243/1 és a 3243/2 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1909–1910-ben Ast
Ede tervei alapján épült vasbeton víztorony építészeti,
képzõ- és iparmûvészeti érétkeinek megõrzése.

160. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye), Sóház utca 2. házszám alatti,
917 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 850, 894, 895/2, 915/1,
916, 918/1, 918/2 és 919 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 861, 914 és 925/1 helyrajzi számú ingatlanok fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Sztehlo Ottó által
1893–1894-ben tervezett, historizáló stílusú református
templom, parókia és régi gyülekezeti ház építészeti, valamint képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

2086

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
161. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye), Templom út 2. házszám alatti,
930/2 helyrajzi számú és Templom út 4. házszám alatti,
930/3 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 896, 921, 922, 923, 924,
925/2, 929, 931, 932, 936, 937, 1034 és 1039 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 913, 914, 925/1, 968 és
1056 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Baumhorn Lipót által
1898–1899-ben tervezett zsinagóga építészeti értékeinek,
valamint a Böhm Henrik és Hegedûs Ármin által 1930-ban
tervezett zsidó hitközségi kultúrház építészeti értékeinek,
illetve a zsinagóga berendezésének megõrzése.

20. szám

(4) A védetté nyilvánítás célja a Bezerédj Pál irányításával
1900-ban épült selyemgyár épületei építészeti és ipartörténeti értékeinek megõrzése.

164. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Tótkomlós (Békés megye), Bajza utca 4. házszám alatti, 2501/2 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2400, 2404, 2408/1,
2408/2, 2409, 2497, 2501/1, 2503 és 2505 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 2404, 2452 és 2502 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1857-ben épült, szlovák
evangélikus iskola és tanítólakás építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

162. §
165. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Tápiószele (Pest megye),
2272/1 és 2272/2 helyrajzi számú, valamint a Múzeum utca
13. házszám alatti, 2282 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 2259, 2260, 2261, 2262,
2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2270, 2273, 2274, 2275,
2276, 2277/1, 2277/2, 2278/1, 2278/3, 2278/4, 2280/1,
2280/3, 2280/4, 2283/1, 2329/1, 2329/2, 2330, 2331/1,
2331/2, 2332, 2335, 2336, 2337 és 2340 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 2394 helyrajzi számú ingatlan
fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Blaskovich-kúria
1910-es években kialakított kertje egységének, kertmûvészeti értékeinek és egykori gazdasági épületei építészeti
értékeinek megõrzése.

163. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Tolna (Tolna megye),
Bezerédj Pál tér 1. házszám alatti, 457/9 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléknek nincs mûemléki környezete.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Tótkomlós (Békés megye), Luther utca 1. házszám alatti, 469 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 451, 452, 453, 454 és
468 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 456 helyrajzi
számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1763-ban épült evangélikus parókia és melléképülete, valamint a telken álló
mészosztó építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

166. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom az Újszentmargita (Hajdú-Bihar megye) 538/3 és 538/12 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 353/11, 353/12, 354/1,
357/1, 358/1, 360, 535/1, 535/2, 536/1, 536/2, 537, 538/2,
538/11, 540, 542/1 és 542/4 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 352, 539 és
542/2 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
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(4) A védetté nyilvánítás célja az 1892-ben emelt plébániaépület és az 1893–1894-ben emelt római katolikus
templom építészeti-, valamint képzõ- és iparmûvészeti értékeinek, a településkép meghatározó együttesének a megõrzése.

167. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom az Újudvar (Zala megye),
013/3 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az Újudvar, 1631/2, 013/5,
013/6, 013/7 helyrajzi számú ingatlanokat, a Nagykanizsa
(Zala megye), 0545/3 és 0554 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az Újudvar, 013/4 és 017 helyrajzi számú ingatlanok és a Nagykanizsa, 0541, 0546/1, 0555 helyrajzi
számú ingatlanok fenti ingatlanok általa határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század végén, barokk stílusban épült kápolna építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

168. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Vajta (Fejér megye), Szabadság tér 14. házszám alatti, 740/1, 740/2 helyrajzi számú, valamint a 739/2 és 741 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek az 554, 555/1, 555/2, 556,
557, 558, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 560/3, 560/4, 560/5,
738, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748 és 750 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint az 561/1, 561/2, 561/3 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. századi alapokon
a 19. században emelt, mai formájára a 20. század elején
kiépített Zichy–Wenckheim-kastély és gazdasági melléképületei, víztornya és történeti kertje építészeti, képzõ- és
iparmûvészeti, továbbá kerttörténeti értékeinek megõrzése.

169. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Vállaj (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), 064/2 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 064/3, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 610 és 611 helyrajzi számú ingatlanokat,
a 064/4 helyrajzi számú ingatlan 061/5, 499, 506/2 és
507/2 helyrajzi számú ingatlanok által határolt szakaszát,
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valamint a 609 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok
által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a temetõben álló,
1868-ban emelt kálváriakápolna és az elõtte álló stációépítmények, valamint a temetõ 19–20. századi faragott sírkõkeresztjei és öntöttvas sírkeresztjei építészeti, képzõ- és
iparmûvészeti, valamint településtörténeti értékeinek
megõrzése.

170. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Vállaj (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Szabadság utca 2. házszám alatti,
605 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 4, 5, 6, 7/1, 8, 602, 603,
604, 606/1, 606/2 és 606/3 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint az 579 és 608/2 helyrajzi számú ingatlanok fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategória
kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. században épült német nemzetiségi népi porta együttesének, a lakóépület,
a cifra csûr és a három ólas góré építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

171. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Vékény (Baranya megye),
Fõ utca 55. házszám alatti, 71 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 017/7, 017/8, 017/9,
017/10, 017/12, 017/13, 019, 68, 69, 70, 72, 74/1 és
74/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 63/5 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század elsõ felében
épült malom, molnárház és melléképületei építészeti értékeinek és településképi szerepének, a malomszerkezet
technikatörténeti értékeinek megõrzése.

172. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Zalaszántó (Zala megye),
külterület 895/2 helyrajzi számú ingatlant.
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(2) Mûemléki környezetnek a külterület 889, 890, 891,
895/1 és 896 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1914-ben, historizáló
stílusban épült Szent Donát-kápolna képzõmûvészeti és
építészeti értékeinek megõrzése.

173. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Zsáka (Hajdú-Bihar megye), Felszabadulás út 55. házszám alatti, 412/1 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 412/2 és 414 helyrajzi
számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául
szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 1860 és 1887 között
emelt, 1895-ben és 1911-ben átalakított, bõvített szélmalom építészeti, iparmûvészeti értékeinek és településképi
szerepének megõrzése.

174. §
(1) Mûemléki jelentõségû területté nyilvánítom a Budapest XIX. kerület területén a 3. mellékletben megjelölt határon belül, a 4. mellékletben szereplõ térképen ábrázolt és
az 5. mellékletben felsorolt ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 160980/1, 160980/2,
160980/3, 160980/4, 161173/2, 161175, 161176, 161177,
161178, 161179, 161180, 161181, 161182, 161183,
161184, 161186, 161187, 161190/1, 161190/2, 161191/2,
161192, 161193, 161194, 161197, 161198, 161199/1,
161199/2, 161202, 161203, 161204, 161205, 161208,
161209, 161210, 161211, 161215, 161216, 161217/1,
161220, 161221, 161222, 161225, 161226, 161227,
161228, 161231, 161232, 161233, 161234, 161238,
161239, 161240/1, 161242, 161243, 161244, 161247,
161248, 161251, 161252, 161253, 161254, 161255,
161258, 161259, 161260, 161261, 161264, 161265,
161266, 161269, 161270, 161273, 161274, 161275,
161278, 161279, 161280, 161281, 161282, 161283,
161286, 161287, 161288, 161291, 161292, 161293,
161297, 161298, 161299/1, 161299/2, 161302, 161303,
161304, 161305, 161308, 161309 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 160772, 161172 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanokkal határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) A védetté nyilvánítás célja az 1909–1926 között
épült Wekerle-telep településszerkezetének és építészeti
arculatának, valamint egyedi építészeti értékeinek megõrzése.

20. szám
175. §

(1) Mûemléki jelentõségû területté nyilvánítom Decs
(Tolna megye) területén az 6. mellékletben megjelölt határon belül, a 7. mellékletben szereplõ térképen ábrázolt és
a 8. mellékletben felsorolt ingatlanokat.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléki jelentõségû
területnek nincs mûemléki környezete.
(3) A mûemléki jelentõségû terület kijelölésének célja
Decs településmagjának 18. századi eredetû településszerkezete, 19. századi és 20. század eleji, jellemzõen historizáló stílusú épületállománya, a lakó- és melléképületek alkotta egységes településképe megõrzése.

176. §
(1) Mûemléki jelentõségû területté nyilvánítom Jánoshalma (Bács-Kiskun megye) területén a 9. mellékletben leírt határon belül, a 10. mellékletben szereplõ térképen ábrázolt és a 11. mellékletben felsorolt ingatlanokat.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléki jelentõségû
területnek nincs mûemléki környezete.
(3) A mûemléki jelentõségû terület kijelölésének célja
Jánoshalma településmagja 18. századi eredetû szerkezetének, településképének, valamint 19. századi és 20. század eleji, jellemzõen historizáló stílusú épületállományának megõrzése.

177. §
(1) Mûemléki jelentõségû területté nyilvánítom a Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) területén a 12. mellékletben leírt határon belül, a 13. mellékletben szereplõ
térképen ábrázolt és 14. mellékletben felsorolt ingatlanokat.
(2) A Kötv. 40. § elsõ mondatában meghatározottaktól
eltérõen úgy rendelkezem, hogy a mûemléki jelentõségû
területnek nincs mûemléki környezete.
(3) A védetté nyilvánítás célja Miskolc belvárosának, az
avasi pincesornak és az egykori Mindszent település középkori eredetû utcahálózatának és településszerkezetének, valamint a terület nagyrészt 18–20. század közötti
épületállománya építészeti, képzõ- és iparmûvészeti, iparés kultúrtörténeti értékeinek megõrzése.

178. §
(1) A 2362/1987. számú, 1987. március 11-én kelt OMF
határozattal mûemlékké nyilvánított, Budapest II. kerület,
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Hûvösvölgyi út 207. házszám alatti, 11364 helyrajzi számú ingatlan mûemléki védettségét megszüntetem.
(2) A mûemléki védelem alatt álló ún. Balázs vendéglõ
mûemléki értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette, ezért
védettségének fenntartása nem indokolt.
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(3) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan mûemléki
védettségének megszüntetését az indokolja, hogy az nem
a történeti kert része, hanem a birtoktest alárendelt része
volt, mûemléki értéket nem hordoz.

183. §
179. §
(1) A 22509/1958. számú ÉM és 120344/1958. számú
MM miniszteri döntéssel mûemlékké nyilvánított, Budapest III. kerület, Bécsi út 44. szám alatti, 14766/1 helyrajzi
számon nyilvántartott, telekalakítás következtében
14766/12 és 14766/13 helyrajzi számokra megosztott ingatlanok tekintetében a 14766/12 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan mûemléki védettségét megszüntetem.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan mûemléki értéket nem hordoz, ezért mûemléki védelme a továbbiakban
nem indokolt.

180. §
(1) Az 1620-24/1951. számú VKM miniszteri döntéssel
mûemlékké nyilvánított, Budapest VI. kerület, 28224/3 helyrajzi számú ingatlan mûemléki védettségét megszüntetem.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanok mûemléki
értéket nem hordoznak, ezért mûemléki védelmük a továbbiakban nem indokolt.

181. §
(1) Az 1620–24/1951. VKM miniszteri döntéssel mûemlékké nyilvánított Budapest VIII. kerület, Tömõ utca
4–6. szám alatti, 36302 helyrajzi számon nyilvántartott,
idõközben telekalakítás következtében 36302/1, 36302/2,
36302/3 helyrajzi számokra megosztott ingatlanok tekintetében a 36302/1 és 36302/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanok mûemléki védettségét megszüntetem.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanok mûemléki
értéket nem hordoznak, ezért mûemléki védelmük a továbbiakban nem indokolt.

182. §
(1) A 22509/1958. ÉM határozattal mûemlékké nyilvánított, Csákánydoroszló (Vas megye), 1/2 helyrajzi számú
ingatlan mûemléki védettségét megszüntetem.
(2) Az 1/1, 2/1 és 416 helyrajzi számon nyilvántartott
ingatlanokon a mûemléki védettség a továbbiakban is
fennmarad.

(1) A 12313/1977. számú, 1977. szeptember 12-én kelt
OMF határozattal mûemlékké nyilvánított, Emõd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Szilfa utca 3. házszám alatti,
617/1 helyrajzi számú ingatlan mûemléki védettségét
megszüntetem.
(2) A mûemléki védelem alatt álló népi lakóház megsemmisült, ezért védettségének fenntartása nem indokolt.

184. §
(1) A 22509/1958. számú ÉM és 120344/1958. számú
MM miniszteri döntéssel mûemlékké nyilvánított, Kocs
(Komárom-Esztergom megye), 1273/9 helyrajzi számú ingatlan mûemléki védettségét megszüntetem.
(2) A mûemléki védelem alatt álló, Szabadság utcában
található majorsági épület mûemléki értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette, ezért védettségének fenntartása nem
indokolt.

185. §
(1) A 8266/1988. számú, 1988. július 20-án kelt OMF
határozattal mûemlékké nyilvánított, Komlóska (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Ságvári Endre utca 8. házszám alatti, 372 helyrajzi számú ingatlan mûemléki védettségét megszüntetem.
(2) A mûemléki védelem alatt álló népi lakóház és csûr
megsemmisült, mûemléki értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette, ezért a védelem fenntartása nem indokolt.

186. §
(1) A 22509/1958. számú ÉM és 120344/1958. számú
MM miniszteri döntéssel mûemlékké nyilvánított, Pécs
(Baranya megye), Felsõmalom utca 11. házszám alatti,
16632 helyrajzi számon nyilvántartott, idõközben telekalakítás következtében 16632/5 és 16618 helyrajzi számokra megosztott ingatlanok tekintetében a 16618 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan mûemléki védettségét megszüntetem.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan mûemléki értéket nem hordoz, ezért mûemléki védelme a továbbiakban
nem indokolt.
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190. §

187. §
(1) Az 5800/1986. számú, 1986. május 13-án kelt OMF
határozattal mûemlékké nyilvánított, Szarvaskend (Vas
megye), Királyhegy 39. házszám alatti, külterület
1271 helyrajzi számon nyilvántartott, idõközben telekalakítás következtében külterület 1271/1 és 1271/2 helyrajzi
számokra megosztott ingatlanok tekintetében a külterület
1271/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan mûemléki védettségét megszüntetem.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan mûemléki értéket nem hordoz, ezért mûemléki védelme a továbbiakban
nem indokolt.

188. §
(1) A 22509/1958. számú ÉM és 120344/1958. számú
MM miniszteri döntéssel mûemlékké nyilvánított, Szigetszentmárton (Pest megye), Templom utca 1. házszám alatti, 1/2 helyrajzi számon nyilvántartott, idõközben telekalakítás következtében 1/3 és 1/4 helyrajzi számokra megosztott ingatlanok tekintetében az 1/3 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott ingatlan mûemléki védettségét megszüntetem.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan mûemléki értéket nem hordoz, ezért mûemléki védelme a továbbiakban
nem indokolt.

189. §
(1) A 22509/1958. számú ÉM és 120344/1958. számú
MM miniszteri döntéssel mûemlékké nyilvánított, Tiszaderzs (Jász-Nagykun-Szolnok megye), Fõ utca 20. házszám alatti, 803/1 helyrajzi számon nyilvántartott, idõközben telekalakítás következtében 803/5 és 803/6 helyrajzi
számokra megosztott ingatlanok tekintetében a 803/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan mûemléki védettségét megszüntetem.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan mûemléki értéket nem hordoz, ezért mûemléki védelme a továbbiakban
nem indokolt.

20. szám

(1) Az egyes ingatlanok mûemlékké, valamint mûemléki jelentõségû területté nyilvánításáról, illetve mûemléki
védettségének megszüntetésérõl szóló 9/2009. (III. 6.)
OKM rendelet (a továbbiakban: R.) 192. § (1) bekezdése
által mûemlékké nyilvánított Veszprém (Veszprém megye)
2327/1 helyrajzi számú ingatlanon nyilvántartott, és idõközben telekalakítás következtében 2322/1, 2322/2,
2322/3, 2322/4, 2322/5, 2322/6 helyrajzi számokra megosztott ingatlanok tekintetében a 2322/1, 2322/2, 2322/3,
2322/4 és 2322/5 helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanok mûemléki védettségét megszüntetem.
(2) A 2322/6 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon
a mûemléki védettség fenntartása a továbbiakban is indokolt.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanok mûemléki
értéket nem hordoznak, ezért mûemléki védelmük a továbbiakban nem indokolt.

191. §
Az R. 192. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Mûemlékké nyilvánítom a Veszprém (Veszprém
megye), 2322/6 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2281, 2321, 2322/1,
2322/2, 2322/3, 2322/4, 2322/5, 2327/2 helyrajzi számú
ingatlanokat, a 2307/1, 2355/2 helyrajzi számú ingatlanok
fenti ingatlanok által határolt szakaszát és a 2370/1 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanokkal határolt, 50 méter
széles szakaszát jelölöm ki.”

192. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

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

1–14. melléklet az 53/2011. (VIII. 22.) NEFMI rendelethez*

* Az 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet mellékletei a Magyar Közlöny honlap Melléklet szekciójában az „53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet mellékletei” hivatkozás alatt találhatók.
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HATÁROZAT
A köztársasági elnök
173/2011. (VIII. 18.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának a) pontja alapján, a nemzeti
erõforrás miniszter és a fenntartó javaslatára, a Debreceni
Református Hittudományi Egyetemen
dr. Fekete Károly egyetemi tanárt

dr. Solti László egyetemi tanárt 2011. augusztus 29-tõl
2016. június 30-áig terjedõ idõtartamra
megbízom a rektori feladatok további ellátásával.
Budapest, 2011. május 31.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. június 9.
Réthelyi Miklós s. k.,

2011. augusztus 1-jétõl 2014. július 31-éig terjedõ idõtartamra
megbízom a rektori feladatok ellátásával.
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nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: IV-3/02725/2011.

Budapest, 2011. július 14.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. július 15.

Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: IV-3/03806/2011.

A köztársasági elnök
182/2011. (VIII. 31.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának a) pontja alapján, a nemzeti erõforrás miniszter és a fenntartó javaslatára, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen
dr. Szuromi Szabolcs egyetemi tanárt 2011. augusztus
30-tól 2015. augusztus 31-éig terjedõ idõtartamra
megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2011. június 9.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

A köztársasági elnök
181/2011. (VIII. 31.) KE határozata
rektori megbízásról

Budapest, 2011. június 10.
Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának a) pontja alapján, a nemzeti
erõforrás miniszter javaslatára a Szent István Egyetemen

KEH ügyszám: IV-3/03133/2011.
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A köztársasági elnök
183/2011. (VIII. 31.) KE határozata
kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

20. szám

Schmidt Sándor fafaragónak,
Sütõ Levente Lehel festõ-bútorasztalos, fafaragónak
a Népmûvészet Mestere díjat adományozza.

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
65. § (1) bekezdése alapján a nemzeti erõforrás miniszter
elõterjesztésére hozzájárulok, hogy a Szegedi Tudományegyetem rektora Ambrus Gergelyt Promotio sub auspiciis
praesidentis Rei Publicae kitüntetéssel doktorrá avassa.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Budapest, 2011. április 27.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

A Kormány 1291/2011. (VIII. 22) Korm. határozata
a Magyar Állami Operaház irányításáért felelõs
kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. május 4.

Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: VIII-6/02222/2011.

A Kormány
1287/2011. (VIII. 22.) Korm. határozata
a Népmûvészet Mestere díj
2011. évi adományozásáról
A Magyar Köztársaság Kormánya 2011-ben
özv. András Jánosné (András Elizabeta) népdalénekes,
mesemondónak,
Anyalai Sándor népzenész, prímásnak,
Bodor Béla Péter és Bodor Erzsébet néptáncos párosnak (megosztva),
Gadányi Pál dudás-dudakészítõnek,
Kovács József zenész, tanítónak,
Maneszes Józsefné (Tóth Mária) népdalénekesnek,
Párniczky Józsefné (Nunczás Ilona) hímzõ, népi iparmûvésznek,
özv. Szigethy Istvánné (Anda Erzsébet) csipkekészítõ,
varró népi iparmûvésznek,

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyar Állami Operaház irányításával kapcsolatos feladatok ellátására – 2011.
augusztus 22. napjától a Magyar Állami Operaház fõigazgatói munkakörének betöltéséig, de legfeljebb két éves idõtartamra – Ókovács Szilvesztert kormánybiztossá nevezi ki.
2. A kormánybiztos feladatkörében
a) irányítja a Magyar Állami Operaház mûködését és
gyakorolja a fõigazgatói jogkört;
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Magyar Állami
Operaház dolgozói tekintetében;
c) felügyeli a Magyar Állami Operaház vagyonkezelésében lévõ állami tulajdonú ingatlanok mûködését, fejlesztését;
d) felügyeli az Erkel Színház rekonstrukciós munkálatait;
e) javaslatot tesz a fõvárosi zenés színházi struktúra átalakítására;
f) kidolgozza a magyar zenekultúra fejlesztésének koncepcióját, melyben a vezetõ szerepet a Magyar Állami
Operaház tölti be.
3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja, feladata ellátásáért a miniszterelnöknek felelõs.
4. A kormánybiztos tevékenységét 4 fõs titkárság segíti.
5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
1292/2011. (VIII. 24.) Korm.
határozata
az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális,
valamint közgyûjteményi és közmûvelõdési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak
2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyûjteményi és közmûvelõdési
szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja költségeinek elõzetes hozzájárulása céljára 600,0 millió forint átcsoportosítását rendeli el a melléklet szerint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl
szóló 2010. évi CLXIX. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs: a nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal
2. Ez a határozat a közzétételt követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1292/2011. (VIII. 24.) Korm. határozathoz
XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
Fejezet száma és megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

KiElõJogir.- emelt FejeJogAlcímFejezet- Címzetcím- cso- elõcímcsop.szám szám
név
ir.szám portszám
szám
szám szám

XX.

Címnév

Alcímnév

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Módosítás
(+/–)
Kiemelt elõirányzat neve

Nemzeti Erõforrás Minisztérium
20

302257

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
52

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak
2011. évi kompenzációja
1

Mûködési költségvetés
5

XI.
297102

Jogcímcsop.név

A módosítás
jogcíme

Egyéb mûködési célú kiadások

600,0

Miniszterelnökség
3

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Rendkívüli kormányzati intézkedések
b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

–600,0

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma
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Államháztartási
egyedi
azonosító

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Alcímnév

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Módosítás
(+/–)

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

Kiemelt elõirányzat neve

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/–)

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

A módosítás
jogcíme

BEVÉTELEK
KiElõJogir.- emelt FejeJogAlcímFejezet- Címzetcím- cso- elõcímcsop.szám szám
név
ir.szám portszám
szám
szám szám

KiElõJogir.- emelt FejeJogAlcímFejezet- Címzetcím- cso- elõcímcsop.szám szám
név
ir.szám portszám
szám
szám szám

XX.

Alcímnév

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Nemzeti Erõforrás Minisztérium
20

302257

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
52

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak
2011. évi kompenzációja

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

600,0

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítás +/–)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet

1 példány

idõarányos

Állami Számvevõszék

1 példány

teljesítményarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

egyéb: azonnal

Nemzetgazdasági minisztérium

2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

Összesen

600,0

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

600,0

IV.
negyedév
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Emberi Erõforrások Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi munkakör betöltésére
A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb oktatási feladatai:
– a tanszék által gondozott emberi erõforrások alapszak, a közgazdasági elemzõ mesterszak munkaerõpiac-elemzõ
szakirány, a szociálpolitika mesterszak foglalkoztatáspolitika szakirány, valamint a személyügyi szakközgazdász
szak emberierõforrás-gazdálkodással, munkaügyi kapcsolatok rendszerével, személyügyi tevékenységgel és szervezet- és munkaszociológiával foglalkozó tárgyai elõadásainak és gyakorlatainak megtartásában és vizsgáztatásban, szakdolgozatok elbírálásában történõ részvétel;
– a fenti tárgyak tananyagfejlesztésében történõ részvétel;
– az alapszakos és a mesterszakos képzések támogatása, a szakfelelõsök, illetve szakirányfelelõsök segítése.
A kinevezésre kerülõ egyetemi docens kutatási, illetve kutatásszervezési feladatai:
– részvétel a tanszéki profilba vágó témákban folyó tudományos kutatási munkában, az oktatott tárgyak kutatási háttereként is;
– aktív részvétel kutatási források biztosítását célzó pályázati tevékenységben.
A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Pályázatot azok az oktatók nyújthatnak be, akik rendelkeznek:
– okleveles közgazdász végzettséggel,
– társadalomtudományi területen szerzett PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozattal,
– legalább tízéves felsõoktatásban eltöltött oktatási és kutatási gyakorlattal,
– önállóan vagy társszerzõkkel publikált tudományos cikkekkel, tanulmányokkal, könyvfejezetekkel,
– a szakterületen meglévõ tudományos kapcsolatokkal,
– két nyelvbõl legalább középfokú állami nyelvvizsgával vagy annak megfelelõ igazolt nyelvtudással, ha a nyelvvizsgák között az angol nyelv nem szerepel, akkor angol nyelvbõl szövegolvasás és szövegértés tudással.
A pályázótól elvárt a tudományos konferenciákon való részvétel és publikálás referált szakmai folyóiratokban.
Az egyetemi docensi kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BCE „Foglalkoztatási Követelményrendszer” Foglalkoztatási Szabályzatában foglalt feltételeknek (Szervezeti és Mûködési Szabályzat II/1.) és a
kari szabályzatokban rögzített feltételeknek. A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a BCE szabályzatai szerint történik a pályázatok benyújtását követõ 90 napon belül.
Az egyetemi docensi pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvû életrajzát, amelyben kitér eddigi
szakmai, oktatói és tudományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben
végzett munkájának ismertetésére, szakmai díjaira,
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– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, publikációs tevékenységének ismertetését,
– a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.
Az oktatói pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat
magyar nyelvû – hitelesített – másolatát, külsõ pályázó esetében – közjegyzõ által hitelesített – másolatát,
– szakmai publikációs jegyzéket, tudományos konferenciákon tartott elõadások jegyzékét, jelentõsebb külföldi tanulmányutak felsorolását,
– pályázati jelentkezési és adatlapot, személyi adatlapot (a pályázati anyagtól elkülönítetten, 1 példányban),
– docensi adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE honlapján való közzétételhez – a vonatkozó jogszabály és az egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok, véleményezõ és döntést hozó testületek részére,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A pályázatnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Budapesti
Corvinus Egyetem rektorának címezve beérkeznie (személyes benyújtás esetében munkaidõben az egyetem Humán Erõforrás Iroda részére – bekötött vagy befûzött formában, tartalomjegyzék szerinti összeállításban – 1 eredeti és 3 másolati
példányban. A pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (egy fájlban: Word) – a végzettséget igazoló oklevelek és az erkölcsi bizonyítvány kivételével – maria.czinger@uni-corvinus.hu elektronikus címre is meg kell küldeni.
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-5274) ad, egyéb a pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információ, az elõírt mellékletek a fenti
e-mail címen, illetõleg a 482-7123 telefonszámon kérhetõk.

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Közszolgálati Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi munkakör betöltésére
A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb oktatási feladatai:
– oktatási, oktatásszervezési feladatok ellátása alapképzésben az „Egészségtudományok alapjai” és a „Bevezetés az egészségügyi közgazdaságtanba” tantárgyakkal kapcsolatosan;
– oktatási, oktatásszervezési feladatok ellátása mesterképzésben az „Egészségügyi technológiaelemzés és
gyógyszer-közgazdaságtan”, az „Egészségügyi közgazdaságtan” és a „Döntés-elõkészítõ modellek az egészségügyi szférában” tantárgyakkal kapcsolatosan;
– a Health economics, Health technology assessment and new health technologies, Health technology analysis
and economics of medicine c. tárgyak angol nyelvû oktatása;
– vegyen részt a szakszemináriumi témavezetésben és a kutatószemináriumok szervezésében egészség-gazdaságtani modellezés és költségszámítás témakörökben;
– továbbá az „Egészségügyi technológiaelemzés és gyógyszerközgazdaságtan” és”Döntéselõkészítõ modellek
az egészségügyi szférában” tárgyakhoz kapcsolódó tananyagfejlesztésben;
– vállaljon részt a TDK szervezésében, TDK dolgozatok témavezetésében;
– vállaljon részt a PhD képzésben témavezetõként és oktatóként egyaránt;
– kapcsolódjon be a tanszéken végzett kutatásokba: egészség-gazdaságtani modellezés, metaanalízis, egészségügyi technológiaelemzés, költségszámítás, a tanszék fõ kutatási területein, mint a krónikus mozgásszervi betegségek, cukorbetegség, kardiovaszkuláris betegségek.
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A kinevezésre kerülõ egyetemi docens kutatási, illetve kutatásszervezési feladatai:
– jelen kell lennie a hazai és nemzetközi tudományos életben (folyóiratokban, illetve kiadványokban való publikációk és nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel),
– magyarországi és nemzetközi betegség-költség vizsgálatokban való részvétel,
– részt kell vennie technológiaelemzési programok szervezésében és megvalósításában, nemzetközi tudományos projektekben.
A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Pályázatot azok az oktatók nyújthatnak be, akik rendelkeznek:
– okleveles közgazdász végzettséggel,
– általános orvosi diplomával, lehetõleg szakorvosi minõsítéssel,
– PhD fokozattal,
– oktatási tapasztalattal az egészségügyi technológiaelemzés és egészség-gazdaságtani modellezés területén,
– kiterjedt publikációs tevékenységgel az egészség-gazdaságtani modellezés, költség-számítás és metaanalízis
területén, magyar és angol nyelvû szakmai folyóiratokban (angol nyelven impakt faktoros lapokban),
– könyvszerkesztõi gyakorlattal az egészségügyi technológiaelemzés területén,
– az Európai Unió által finanszírozott nemzetközi programokban való részvétellel és jártassággal az egészségügyi technológiaelemzés területén,
– magyarországi és nemzetközi kérdõíves betegség-költség felmérések szervezésben, adatelemzésében és az
eredmények publikálásában való jártassággal,
– publikációk által bizonyítottan jelen kell, hogy legyen a hazai és nemzetközi tudományos életben.
– angol és német nyelvû, szakmai anyaggal bõvített, legalább középfokú nyelvvizsgával.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– szakmai szervezetben betöltött vezetõ tisztségviselõi pozíció,
– szakmai díjjal elismert publikáció.
Az egyetemi docensi kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BCE „Foglalkoztatási Követelményrendszer” Foglalkoztatási Szabályzatában foglalt feltételeknek (Szervezeti és Mûködési Szabályzat II/1.) és a
kari szabályzatokban rögzített feltételeknek. A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a BCE szabályzatai szerint történik a pályázatok benyújtását követõ 90 napon belül.
Az egyetemi docensi pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvû életrajzát, amelyben kitér eddigi
szakmai, oktatói és tudományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben
végzett munkájának ismertetésére, szakmai díjaira,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, publikációs tevékenységének ismertetését,
– a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.
Az oktatói pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat
magyar nyelvû – hitelesített – másolatát, külsõ pályázó esetében – közjegyzõ által hitelesített – másolatát,
– szakmai publikációs jegyzéket, tudományos konferenciákon tartott elõadások jegyzékét, jelentõsebb külföldi
tanulmányutak felsorolását,
– pályázati jelentkezési és adatlapot, személyi adatlapot (a pályázati anyagtól elkülönítetten, 1 példányban),
– docensi adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE honlapján
való közzétételhez – a vonatkozó jogszabály és az egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok, véleményezõ és döntést hozó testületek részére,
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– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A pályázatnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Budapesti
Corvinus Egyetem rektorának címezve beérkeznie (személyes benyújtás esetében munkaidõben az egyetem Humán Erõforrás Iroda részére – bekötött vagy befûzött formában tartalomjegyzék szerinti összeállításban – 1 eredeti és 3 másolati
példányban. A pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (egy fájlban) – a végzettséget igazoló oklevelek
és az erkölcsi bizonyítvány kivételével – maria.czinger@uni-corvinus.hu elektronikus címre is meg kell küldeni.
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-5274) ad, egyéb a pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információ, az elõírt mellékletek a fenti
e-mail címen, illetõleg a 482-7123 telefonszámon kérhetõk.

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Statisztika Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi munkakör betöltésére
A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb oktatási feladatai:
– a Közgazdasági elemzõ mesterszakon egy szakkötelezõ tárgy kifejlesztése;
– a Nemzetközi Doktori Iskola programjában egy kötelezõ módszertani tárgy kidolgozása;
– bachelor- és mesterszintû tantárgyakhoz kapcsolódóan tananyagfejlesztés önállóan, illetve az tanszéki kollégákkal
együttmûködve;
– részvétel a tanszéken a TDK-t, illetve diplomamunkát író hallgatók témavezetésében.
A kinevezésre kerülõ egyetemi docens kutatási, illetve kutatásszervezési feladatai:
– kutatási projektek indítása az energetikapolitika és egyes részpiacok elemzése témakörében;
– pályázati tevékenység és részvétel a tanszék hazai és nemzetközi kutatásaiban;
– jelen kell lennie a hazai és nemzetközi tudományos életben.
A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Pályázatot azok az oktatók nyújthatnak be, akik rendelkeznek:
– PhD tudományos fokozattal,
– legalább nyolcéves felsõoktatási oktatói és kutatási tapasztalattal,
– széles körû oktatási tapasztalata van az alapszintû statisztika, az ökonometria, a programcsomagok oktatásában,
ezekben a témákban több tankönyvet is írt,
– kutatási tapasztalata van nemzetközi és hazai téren az energetika és általában a piacelemzés területén,
– képes új tantárgyak, tananyagok kidolgozására alap- és mesterszakon elsõsorban a módszertani ismeretek terén,
– publikációk által bizonyítottan jelen van a hazai és nemzetközi tudományos életben,
– legalább középfokú angol és felsõfokú orosz nyelvvizsgával.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, amennyiben a pályázó
– széles körû gyakorlati tapasztalattal rendelkezik az ágazati elemzések, és a statisztikai számbavétel területén,
– rendelkezik olyan szakmai kapcsolatrendszerrel, ami lehetõvé teszi több statisztikai szervezet bevonását a kar tudományos és oktatási életébe,
– vezetõi tapasztalattal rendelkezik,
– vezeti a Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Kutatóközpontot.
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Az egyetemi docensi kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BCE „Foglalkoztatási Követelményrendszer” Foglalkoztatási Szabályzatában foglalt feltételeknek (Szervezeti és Mûködési Szabályzat II/1.) és a
kari szabályzatokban rögzített feltételeknek. A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a BCE szabályzatai szerint
történik a pályázatok benyújtását követõ 90 napon belül.
Az egyetemi docensi pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvû életrajzát, amelyben kitér eddigi
szakmai, oktatói és tudományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben
végzett munkájának ismertetésére, szakmai díjaira,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, publikációs tevékenységének ismertetését,
– a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.
Az oktatói pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat
magyar nyelvû – hitelesített – másolatát, külsõ pályázó esetében – közjegyzõ által hitelesített – másolatát,
– szakmai publikációs jegyzéket, tudományos konferenciákon tartott elõadások jegyzékét, jelentõsebb külföldi tanulmányutak felsorolását,
pályázati jelentkezési és adatlapot, személyi adatlapot (a pályázati anyagtól elkülönítetten, 1 példányban),
– docensi adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE honlapján való közzétételhez – a vonatkozó jogszabály és az egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok, véleményezõ és döntést hozó testületek részére,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A pályázatnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Budapesti
Corvinus Egyetem rektorának címezve beérkeznie (személyes benyújtás esetében munkaidõben az egyetem Humán Erõforrás Iroda részére – bekötött vagy befûzött formában, tartalomjegyzék szerinti összeállításban – 1 eredeti és 3 másolati
példányban. A pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (egy fájlban: Word) – a végzettséget igazoló oklevelek és az erkölcsi bizonyítvány kivételével – maria.czinger@uni-corvinus.hu elektronikus címre is meg kell küldeni.
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-5274) ad, egyéb a pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információ, az elõírt mellékletek a fenti
e-mail címen, illetõleg a 482-7123 telefonszámon kérhetõk.
Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Óvodavezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Felsõfokú
óvodapedagógusi,
vagy konduktor-óvodapedagógusi v.,
pedagógus szakvizsga,
legalább 10 év pedagógus

ÁEI: 2012. jan. 1.
A megbízás 2017. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és
Kulturális Közlönyben
történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.

Balkány Város
Önkormányzata
4233 Balkány,
Rákóczi u. 8.
Tel./fax: (42) 561-000

Barackvirág Óvoda
4233 Balkány,
Szakolyi u. 9.
Óvodavezetõ

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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Budapest Fõváros
XIX. Kerület Kispest
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1195 Budapest,
Ady Endre út 7.
Tel.: (1) 347-4631
Fax: (1) 347-4604

2

Bóbita Óvoda
1193 Budapest,
Csokonai u. 5.
Óvodavezetõ

3

2101
4

munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: közoktatási szakirányú szakképzettség.

Pehi: a szakértõi bizottság
írásbeli véleményének, valamint a Kjt. végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben
szóló Korm. rendeletben felsorolt, egyéb véleményezésre
jogosultak véleményezési
határidejének lejártát követõ
elsõ rendes képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vp.
mértéke Korm. rendelet
14/C. § (1) bekezdésének
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell
eredetiben, vagy hitelesített
másolatban: szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, 30 napnál nem
régebbi b., végzettséget,
szakképzettséget és szgy.-t
igazoló dokumentum, a
helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv.
12. § (4) a. pontjára vonatkozó nyilatkozat, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot összefûzve,
1 eredeti és 2 másolati példányban, személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
5823/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
óvodavezetõ.
A pályázatok hiánypótlására
nincs lehetõség, a pályázati
feltételek alól a képviselõtestület felmentést nem ad.
Pc., f.: Pálosi László
polgármester

Óvodapedagógusi
szakképzettség,
5 év óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy.,
pedagógus szakvizsga,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2012. febr. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2012. január.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
Pc.: Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Iroda
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Soponya Nagyközség
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8123 Soponya,
Petõfi u. 32.
Tel./fax: (22) 450-022

2

Mesevár Óvoda
8123 Soponya,
Petõfi S. u. 131.
Óvodavezetõ

20. szám

3

4

Fõiskola, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdése
szerinti óvodapedagógus,
konduktor-óvodapedagógusi v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy. a Közokt.tv. 18. §
(5)–(6) bekezdései szerint,
magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával
rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személy, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
pedagógus szakvizsga.
Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a
kinevezés pedagógus
munkakörre szól.

ÁEI: elbírálást követõen
azonnal.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Próbaidõ: 4 hónap.
Pbhi: 2011. szept. 23.
Pehi: 2011. szept. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel 3 példányban, iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító om.,
b., szgy. igazolása, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásáról,
nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A szakmai ön.-t és a szakmai
elképzeléseket CD-n is csatolni kell.
Soponya Nagyközség
Önkormányzat a pályázati
kiírást a pályázatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.
Pc.: Béndek József
polgármester
f.: Polgármesteri Hivatal
Tel.: (22) 450-022,
(22) 587-009
A részletes pályázati felhívás
hozzáférhetõ a
www.soonya.hu honlapon,
illetve kérésre postai úton
és faxon is elküldik.

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Gróf Zichy János
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
8123 Soponya,
Dózsa György. u. 5.
Igazgató

Fõiskolai, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdése
szerinti tanári, tanítói v. és
szakképzettség, illetve az
oktatott mûvészeti tárgynak megfelelõ mûvész,
legalább 5 év pedagógus

Soponya Nagyközség
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8123 Soponya
Petõfi u. 32.
Tel./fax: (22) 450-022

ÁEI: elbírálást követõen
azonnal.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Próbaidõ: 4 hónap.

20. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

2103

3

4

munkakörben szerzett
szgy. a Közokt.tv.
18. § (5)–(6) bekezdései
szerint, vagy az oktatott
mûvészeti tárgynak megfelelõ mûvészeti pályán
eltöltött legalább 5 év
gyakorlat, ha legalább
3 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.-tal
rendelkezik, magyar
állampolgárság, vagy
külön jogszabály szerint
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ,
illetve bevándorolt vagy
letelepedett személy, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, pedagógus szakvizsga. Magasabb vezetõi
megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a
kinevezés pedagógus
munkakörre szól.

Pbhi: 2011. szept. 23.
Pehi: 2011. szept. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel 3 példányban, iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító om.,
b., szgy. igazolása, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásáról,
nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A szakmai ön.-t és a szakmai
elképzeléseket CD-n is csatolni kell.
Soponya Nagyközség
Önkormányzat a pályázati
kiírást a pályázatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.
Pc.: Béndek József
polgármester
f.: Polgármesteri Hivatal
Tel.: (22) 450-022,
(22) 587-009
A részletes pályázati
felhívás hozzáférhetõ a
www.soonya.hu honlapon,
illetve kérésre postai úton
és faxon is elküldik.

Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Vaskút Bátmonostor
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
6521 Vaskút,
Kossuth u. 90.
Tel.: (79) 472-088
Fax: (79) 472-151

Általános Mûvelõdési
Központ igazgató
és Vaskúti Általános Iskola
intézményegység-vezetõ
6521 Vaskút,
Petõfi u. 118.

A Közokt.tv. 18. §-ában
foglaltaknak való megfelelés, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
magyar állampolgárság.

ÁEI: 2011. okt. 1.
A megbízás 2012. aug. 31-ig
szól.
Pehi: a pályázat benyújtási
határidejének lejártát követõ
képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
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Zala Megyei Közgyûlés
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 10.
Tel.: (92) 500-701
Fax: (92) 500-777

2

Zala Megyei
Gyermekvédelmi
Központ
8900 Zalaegerszeg,
Landorhegyi út 35.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: a Zala megyei gyermekvédelmi szakellátás,
területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatás, otthont
nyújtó és utógondozói
ellátás szakmai egységei
zavartalan mûködésének,
színvonalas munkájának,
gazdálkodásának
szervezése, ellenõrzése.

3

20. szám
4

Elõny: pedagógusi
munkakörben eltöltött
legalább 5 év feletti vgy.,
idegennyelvtudás,
számítógépes ismeret,
jogosítvány.

A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget, pedagógus szakképzettséget igazoló
hiteles om., ön., b., az iskola
illetve az ÁMK egyéb intézményegységeinek vezetésére
vonatkozó program, és a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelések, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot zárt borítékban,
„ÁMK igazgató” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Alszegi Zoltán
polgármester
f.: telefonon.

Fõiskola vagy egyetem,
a 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. sz. melléklete
I. részének II. Szakellátások címében az 1., 2., 2/a.,
illetve 3. pontjában elõírt
bármely képesítés és szociális szakvizsga, ennek
hiányában a magasabb
vezetõi megbízást követõ
két éven belül szociális
szakvizsga letétele,
amennyiben a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
3. § (4) bekezdése alapján
a szakvizsga letétele alól
nem mentesül, felhasználói szintû MS Office
(irodai alkalmazások),
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
büntetlen elõélet, 18. életév betöltése, cselekvõképesség, legalább 5 év
felsõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ,

ÁEI: 2012. jan. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. nov. 5.
Pehi: 2011. dec. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet
1/A. § (8)–(13) bekezdése
szerint.
A pályázat elbírálására
jogosult szerv a Zala Megyei
Közgyûlés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., képesítést
igazoló om., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
a pályázó nyilatkozata,
mely szerint a gyermekek
védelmérõl és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 15. §-ának
(8) bekezdésében
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a gyermekvédelem, a
szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a
közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett
szgy.
Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
Elõny: gyermekvédelmi
vagy szociális szakterületen szerzett vgy.
A nyertes pályázó munkakörét a magasabb vezetõ
beosztással történõ megbízásra alkalmas képesítése
határozza meg.

meghatározott kizáró ok
vele szemben nem áll fenn,
a pályázó nyilatkozata arról,
hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt, a pályázó
nyilatkozata arról, hogy a
munkakör elnyerése esetén
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
726/2011.Sz., valamint a
munkakör megnevezését:
igazgató.
Pc.: Zala Megyei Közgyûlés
f.: dr. Halász Gabriella
osztályvezetõ
és Heller Józsefné
gyermekvédelmi
szakreferens
Tel.: (92) 500-780,
( 92) 500-782

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.
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v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Bókay János
Humán Kéttannyelvû
Szakközépiskola,
Szakiskola és Gimnázium
1086 Budapest
Csobánc u. 1.
Tel.: (1) 313-1067
Fax: (1) 313-1674

Könyvtáros–informatikus
szakos tanár

Egyetemi v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Jelentkezés: azonnal.

Tolnay Lajos
Általános Iskola
2365 Inárcs,
Tolnay u. 1.
Tel./fax: (29) 370-039

Földrajz–rajz szakos tanár
(határozott idõre)

Fõiskolai v.

ÁEI: 2011. nov. 7.
A megbízás a helyettesített
kolléga visszaérkezéséig,
de legkésõbb 2012. jún.
30-ig szól.
Pbhi: 2011. szept. 30.
Pehi: 2011. okt. 21.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Nyitrai Attila igazgató
vagy tolnay@marketorg.hu

Matematika–kémia szakos
tanár

„Leg a láb” Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5650 Mezõberény,
Petõfi út 17–19.
Tel./fax: (66) 424-212

Néptánc-oktató

ÁEI: 2011. szept. 21.
Pbhi: 2011. szept. 15.
Pehi: 2011. szept. 16.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Nyitrai Attila igazgató
vagy tolnay@marketorg.hu
Magyar Táncmûvészeti
Fõiskolai v., illetve
végzõs hallgató.

Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
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Mezõkovácsházi
Csanád Vezér
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 184
Tel./fax: (68) 381-366

Szolfézstanár
(részmunkaidõs,
határozatlan idõre)

Szakirányú fõiskolai v.

ÁEI: 2011. szept. 30.
Pbhi: a megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: a beadást követõ
15 nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., b., om.
Pc.: Fodor Istvánné
igazgató

Óvárosi Középiskola
és Szakiskola
2800 Tatabánya, I.,
Béke u. 8.
Tel.: (34) 512-340
Fax: (34) 512-346

Német nyelv–bármely
szakos tanár
(teljes munkaidõ,
határozatlan idõre)

Szakirányú egyetemi v.
Elõny: szgy., informatikai
ismeret, elektronikus
napló kezelése, ismerete.

ÁEI: elbírálást követõen
azonnal.
Pbhi: 2011. szept. 9.
Pehi: 2011. szept. 9.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
b., végzettséget igazoló
iratok., szakmai ön.
Pc.: Óvárosi Középiskola és
Szakiskola
f.: Vargáné Vojnár Katalin
igazgatótól személyesen
vagy telefonon.

Pályázati felhívás kulturális intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
ill: illetmény
p: pótlék
vp: vezetõi pótlék
étkh: étkezési hozzájárulás
szl: szolgálati lakás
v: végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
vgy: vezetõi gyakorlat
b: erkölcsi bizonyítvány ( amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
ön: önéletrajz
vpr: vezetési program
1

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban
megjelentetni.
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adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez, illetve betekintésre jogosult általi megismeréséhez
Pc: pályázat címzése
f: felvilágosítás
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Makó Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
6900 Makó,
Széchenyi tér 22.
Tel.: (62) 511-800
Fax: (62) 511-801

József Attila
Városi Könyvtár
6900 Makó,
Deák Ferenc u. 2.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Szakirányú egyetemi v.
és szakképzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi
v. és felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga,
vagy fõiskolai könyvtárosi
képzettség, a felsõfokú
Lf.: az intézmény színvoszakirányú végzettségének
nalas szakmai munkájának és szakképzettségének
koordinálása, az intézmény vagy a szakvizsgájának
gazdálkodásával összefüg- és egyben az intézmény
gõ pénzügyi kötelezettség- alaptevékenységének
vállalási, teljesítés igazomegfelelõ jogviszonyban
eltöltött legalább 5 év
lási feladatok ellátása, az
szgy., vagyonnyilatkozatintézmény vezetése,
tételi eljárás lefolytatása,
képviselete, munkájának
szervezése – a jogszabályi magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetkereteken belül.
len elõélet.
Elõny: legalább 5 év
könyvtárvezetõi
tapasztalat.

ÁEI: 2012. jan. 1.
A megbízás 2016. dec. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. nov. 23.
Pehi: 2011. dec. 22.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint a végrehajtására
kiadott jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., iskolai
végzettséget igazoló om.,
szgy. igazolása, b., az intézmény vezetésére vonatkozó,
a helyi könyvtári helyzetelemzésre épülõ szakmai
program, fejlesztési elképzelések bemutatása, nyilatkozat
a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton
kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését: városi könyvtár
igazgató.
Pc.: Makó Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
f.: dr. Tábith Andrea
Tel.: (62) 511-824
www.mako.hu
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. okt. 15.
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Pálmonostora Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
6112 Pálmonostora,
Posta u. 10.
Tel.: (76) 593-604

2

Községi Könyvtár
6112 Pálmonostora,
Petõfi u. 87.
Könyvtáros
(részmunkaidõs)
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Szakirányú felsõfokú vagy
felsõfokú és szakirányú
szakképzettség.
Elõny: szgy.,
számítógépes ismeret.

ÁEI: 2012. jan. 1.
A megbízás 2016. dec. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és
Kulturális Közlönyben való
megjelenést követõen 2011.
nov. 30-ig.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
képzettséget igazoló okirat,
vagy annak hiteles másolata,
b., részletes szakmai ön.
A pályázatot 3 példányban,
zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc.: Rádiné Gémes Ildikó
polgármester

Közlemény oklevelek és bizonyítványok érvénytelenítésérõl
I.
Fõiskolai szintû oklevél érvénytelenítése
Nagy Viktória (sz.: Budapest, 1976. november 24., a. n. Radványi Judit)
Törzskönyvi szám: IV/399/97/KÜ/L
A fõiskolai szintû, külgazdasági szakos közgazdász végzettséget tanúsító oklevél, melyet a Szolnoki Fõiskola
484/2002. L. szám alatt állított ki, elveszett, helyette 2011. július 19-én másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.

Tátrai Hajnalka Tímea (sz.: Budapest, 1980. szeptember 24.; a. n.: Aradi Éva)
Törzskönyvi szám: II/407/2000. Kg. TO. Bp.
A fõiskolai szintû, külgazdasági szakos közgazdász végzettséget tanúsító oklevél, melyet a Szolnoki Fõiskola
248/2004. T. szám alatt állított ki, elveszett, helyette 2011. július 19-én másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.
Dr. Lukács Ágnes s. k.,
fõtitkár

II.
Érettségi bizonyítvány érvénytelenítése
Az érettségi bizonyítvány adatai:
– sorszám: P44A113719
– érettségi törzslap száma: 23
– a kiállítás adatai: III. Béla Gimnázium 6500 Baja, Szent Imre tér 5.
– OM szám: 027938
– a kiállítás dátuma: Baja, 2005. június 21.
A fenti adatokkal megjelölt érettségi bizonyítvány 2011. június 16-tól érvénytelen.
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Az érettségi bizonyítvány adatai:
– sorszám: P44A113715
– érettségi törzslap száma: 18
– a kiállítás adatai: III. Béla Gimnázium 6500 Baja, Szent Imre tér 5.
– OM szám: 027938
– a kiállítás dátuma: Baja, 2005. június 21.
A fenti adatokkal megjelölt érettségi bizonyítvány 2011. augusztus 31-étõl érvénytelen.
Polgár László s. k.,
igazgató

Közlemény bélyegzõk érvénytelenítésérõl
1. A Fekete István Körzeti Általános Iskola „Körzeti Általános Iskola – Galgamácsa” feliratú körbélyegzõje, „Körzeti
Általános Iskola 2183 Galgamácsa, Iskola u. 3.” feliratú bélyegzõje, valamint „Körzeti Általános Iskola – Galgamácsa”
feliratú kicsi körbélyegzõje 2011. szeptember 1-jétõl érvénytelen.
A Fekete István Körzeti Általános Iskola vácegresi tagintézményének „Általános Iskola – Vácegres” feliratú körbélyezõje, valamint „Általános Iskola 2184 Vácegres, Szabadság u. 13.” feliratú hosszúbélyegzõje 2011. szeptember 1-jétõl érvénytelen.
Bandiné Dr. Liszt Amália s. k.,
igazgató

2. A miskolci Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola „Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: (46) 345-830 Levélcím: 3501 Miskolc,
Pf. 29.” feliratú hosszú bélyegzõje, valamint 2 darab „Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola Miskolc” feliratú, luther rózsa jelképpel ellátott körbélyegzõje az intézmény nevének megváltozása miatt 2011.
szeptember 1-jétõl érvénytelen.
Fellegvári Zoltán s. k.,
igazgató

3. Az 1. sz. Etalonsport Általános- és Sportiskola (1186 Budapest, Tövishát u. 8.) neve 2011. szeptember 2-ától megváltozott, az intézmény új neve: Gloriett Általános és Sportiskola.
Az intézmény korábbi bélyegzõje a fenti idõponttól érvénytelen.
Dobróka Zsoltné s. k.,
iskolatitkár
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

BURSA HUNGARICA
FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2012

Tájékoztató csomag
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó
települési önkormányzatok számára

FIGYELEM! VÁLTOZÁS A PÁLYÁZTATÁS RENDJÉBEN!

Általános tájékoztató
Általános Szerzõdési Feltételek a települési önkormányzatok számára
1. sz. melléklet: Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról
2. sz. melléklet: Ütemterv a települési önkormányzatok számára
3/A és 3/B sz. melléklet: Összesítõ lapok
„A” és „B” típusú pályázati kiírás ajánlott szövege
Ajánlott pályázati ûrlap az „A” és a „B” típusú pályázók részére
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Általános tájékoztató
A felsõoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetõvé kívánja tenni a felsõoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind
központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.
Jelen Tájékoztató csomagban a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban:
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2012. évi fordulójával kapcsolatos általános információk, a 2012. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételei és a pályázat lebonyolításának rendjére vonatkozó információ található. A Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.), valamint a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl
szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál (a továbbiakban: Rendelet).
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál:
(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten
történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelõen az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az
önkormányzat.
(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszõleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy
pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendõ ösztöndíj összegét.
[az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész]
(3) Intézményi támogatás:
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a felsõoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban
tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési
(és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyezõ mértékben – a Rendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy fõre esõ maximuma a 2011. évi fordulóban 5.000 Ft/fõ/hó volt.
(intézményi ösztöndíjrész)
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A BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZERBEN
VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a 2012. évi fordulótól a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázati
rendje megváltozott.
A 2012. évi fordulóban a települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az elektronikus
pályázati rendszerhez történõ csatlakozást is magában foglalja, azaz a korábbi évektõl eltérõen az elektronikus
pályázati rendszer használata kötelezõ a pályázat lebonyolításában részt vevõ önkormányzatok részére. Az elektronikus rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az elektronikus pályázati rendszerben általuk nem rögzített pályázatot nem
bírálhatnak el.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójában a megyei önkormányzatoknak a kiegészítõ megyei támogatás odaítélésén és annak rögzítésén kívül más adatrögzítési feladatuk nincs, azaz a korábbi évektõl eltérõen az
elektronikus pályázatkezelõ rendszerhez nem csatlakozott önkormányzatok helyett az adatrögzítési feladatokat
nem végzik el.
Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez történõ csatlakozás a Rendelet 18. § (4) bekezdése szerint közzétett eljárásrendnek megfelelõen,
kizárólag az Általános Szerzõdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 1. sz. mellékletét képezõ „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” (a továbbiakban: Nyilatkozat) dokumentum eredeti, aláírt, lepecsételt példányának megküldésével történhet. A Nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Wekerle
Sándor Alapkezelõ (a továbbiakban: Alapkezelõ) részére. Körjegyzõségek esetén kérjük, településenként külön borítékban küldjék a Nyilatkozatot. Figyelem! A korábbi években használatos csatlakozási nyilatkozatot az Alapkezelõ
nem fogadja el!
A Nyilatkozat beküldési határideje: 2011. október 14. (postabélyegzõ)
Az önkormányzatnak a Nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az Alapkezelõ részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A Nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítélésérõl.
Nem csatlakozhat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához az a települési önkormányzat,
amelyet a Minisztérium a 2011. évi pályázati fordulóban vállalt kötelezettségei megszegése miatt az ösztöndíjrendszer résztvevõi közül kizárt.
Az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelõen legkésõbb 2011. október 17-én kiírják a pályázatot
a jelenlegi felsõoktatási hallgatók (“A” típusú pályázat), illetve felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók (“B” típusú pályázat) számára. A két pályázati felhívásnak az ÁSZF-ben meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia. Ezek
bõvítésére, illetve szûkítésére nincs lehetõség; a pályázati felhívások az alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat elbírálásához szükséges egyéb feltételeket (pl. igazolások benyújtása), valamint az önkormányzat által meghatározott prioritásokat tartalmazhatják. A pályázati kiírások szövegezésében segítségükre lehet a mellékelt ajánlott szöveg, amelytõl az
ÁSZF 6. és 7. §-ának figyelembevételével az önkormányzat jogosult eltérni.

KOORDINÁCIÓ
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei önkormányzati
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Alapkezelõ látja el.
Az Alapkezelõ elérhetõsége:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezelõ
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
1244 Budapest, Pf. 920
Tel.: (1) 301-3200; Fax: (1) 301-3220
E-mail: bursa@wekerle.gov.hu; info@wekerle.gov.hu
Internet: www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica)
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A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért az Alapkezelõ – mint pályázatkezelõ
szervezet – a felelõs.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer bankszámlaszáma:
Wekerle Sándor Alapkezelõ
10032000-00285128-30000003

A Bursa Hungarica Ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsõoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytõl a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. Amennyiben a
hallgató egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsõoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsõként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények
szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár –
kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási intézmény részérõl kaphat juttatást.

A támogatás folyósításának rendje az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
és a 2012. évi Általános Szerzõdési Feltételek alapján
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer vonatkozásában betartandó határidõket az ÁSZF 2. sz. mellékletét képezõ „Ütemterv a települési és megyei önkormányzatok számára” címû dokumentum tartalmazza.
Önkormányzati ösztöndíjrész:
1. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben átutalják az Alapkezelõ számlaszámára a támogatott
hallgatók öthavi támogatási összegét. Az utalás határidejét az ÁSZF 19. §-a tartalmazza.
2. Az Alapkezelõ az intézményi weboldalon keresztül nem nyilvános – jelszóval hozzáférhetõ – felületen tájékoztatja
a felsõoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülõ hallgatókról. A felsõoktatási
intézmények ellenõrzik ezen hallgatók jogosultságát, és az interaktív weboldalon keresztül tájékoztatják az Alapkezelõt,
hogy mely hallgatók részére utalható át az önkormányzati támogatás.
3. Az Alapkezelõ a beérkezett támogatási összegeket a kifizetõhelyek (felsõoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat átutalta minden támogatott után a pontos támogatási összeget az Alapkezelõ Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer célszámlájára.
4. Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése „A” típusú pályázó esetében legkorábban március,
„B” típusú pályázó esetében legkorábban október hónaptól, de legkésõbb a felsõoktatási intézményhez történt átutalást
követõ elsõ ösztöndíjfizetéskor indul az arra jogosult hallgatónak.
5. Amennyiben az Alapkezelõ utalását követõen kiderül, hogy az utalási listán szereplõ, az intézmény által korábban
jogosultként visszaigazolt hallgatók közül valaki mégsem felel meg az ösztöndíj folyósításához szükséges feltételeknek,
a felsõoktatási intézmény az intézménynek átutalt, de a hallgató részére ki nem fizethetõ önkormányzati ösztöndíjrész
összegét 30 napon belül köteles visszautalni az Alapkezelõ Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célszámlájára.
6. Az Alapkezelõ az adott tanulmányi félév lezárását követõen a ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjrészeket
visszautalja a települési és megyei önkormányzatok bankszámlájára. Az önkormányzat saját hatáskörben dönt, hogy a
jogosulatlanság ellenére – nem Bursa Hungarica támogatás jogcímen – mégis folyósítja-e a támogatottnak a már
korábban megítélt támogatást.
Intézményi ösztöndíjrész:
A felsõoktatási intézmény a jogosultság ellenõrzését követõen a hallgatói juttatásokkal azonos rendben intézkedik az
intézményi ösztöndíjrész átutalásáról a támogatásra jogosult hallgató bankszámlájára.
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A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2012. évi fordulójának
Általános Szerzõdési Feltételei
a települési önkormányzatok számára
Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (5) bekezdése alapján a jelen Általános Szerzõdési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) csatlakozó fõvárosi kerületi önkormányzatokra a települési önkormányzatokra vonatkozó elõírások érvényesek, míg csatlakozása esetén Budapest Fõváros Önkormányzata a megyei
önkormányzatokkal megegyezõ módon vesz részt a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben.
1. § A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójában a települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az elektronikus pályázati rendszerhez történõ csatlakozást is magában foglalja, azaz a korábbi évektõl eltérõen az elektronikus
pályázati rendszer használata kötelezõ a pályázat lebonyolításában részt vevõ önkormányzatok részére. Az elektronikus rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az elektronikus rendszerben általuk nem rögzített pályázatot nem
bírálhatnak el.
Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez történõ csatlakozás kizárólag az ÁSZF 1. sz. mellékletét képezõ „Nyilatkozat a csatlakozásról,
valamint az elektronikus adatbázis használatáról” (a továbbiakban: Nyilatkozat) eredeti, aláírt, lepecsételt példányának megküldésével történhet. A Nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Wekerle Sándor Alapkezelõ
(a továbbiakban: Alapkezelõ) részére. Körjegyzõségek esetén kérjük, településenként külön borítékban küldjék a
Nyilatkozatot. Figyelem! A korábbi években használatos csatlakozási nyilatkozatot az Alapkezelõ nem tudja elfogadni!
A Nyilatkozat beküldési határideje: 2011. október 14. (postabélyegzõ)
Az önkormányzatnak a Nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az Alapkezelõ részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A Nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítélésérõl.
Nem csatlakozhat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához az a települési önkormányzat, amelyet
a Nemzeti Erõforrás Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) a 2011. évi pályázati fordulóban vállalt kötelezettségei
megszegése miatt az ösztöndíjrendszer résztvevõi közül kizárt.
2. § A Nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követõen nem vonhatja vissza.
3. § Az Alapkezelõ a www.wekerle.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán, a „Csatlakozott települések” menüpont alatt 2011. október 17-ig nyilvánosságra hozza a 2012. évi fordulóhoz csatlakozott települések teljes
listáját.
Amennyiben a csatlakozni szándékozó település ezen a listán nem szerepel, abban az esetben Nyilatkozata nem érkezett meg az Alapkezelõ címére, vagy Nyilatkozatát az Alapkezelõ nem volt jogosult elfogadni a csatlakozási határidõ
elmulasztása miatt.
Amennyiben a Nyilatkozat nem érkezett meg az Alapkezelõ címére, de a települési önkormányzat az ajánlott küldemény „küldemény azonosítója” alapján bizonyítani tudja, hogy határidõben, a megfelelõ címre megküldte azt, úgy az
Alapkezelõ külön kérelem nélkül köteles a Nyilatkozatot elfogadni.
4. § Amennyiben az önkormányzat a Nyilatkozat benyújtására elõírt határidõt elmulasztja, vagy az ajánlott küldemény „küldemény azonosítójával” nem tudja igazolni, hogy Nyilatkozatát határidõben a megfelelõ címre elküldte, indokolt méltányossági kérelmet terjeszthet elõ az Alapkezelõhöz a csatlakozás utólagos elfogadása iránt. A kérelmet 2011.
október 27-ig (postabélyegzõ) lehet elõterjeszteni.
Az önkormányzat a méltányossági kérelem elõterjesztésével egyidejûleg az eredeti Nyilatkozatot is köteles benyújtani,
illetve a határidõn túl benyújtott Nyilatkozattal egyidejûleg az önkormányzatnak a kérelmet is elõ kell terjesztenie. A ké-
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relemben az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy az „A” és „B” típusú pályázatot határidõben kiírta, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF-ben foglaltaknak a továbbiakban maradéktalanul eleget tesz. Nem támogatható azon
önkormányzat méltányossági kérelme, amely az „A” és „B” típusú pályázat kiírásának határidõben nem tett eleget, illetve csak az „A” típusú vagy csak a „B” típusú pályázatot hirdette meg a megadott határidõ szerint.
A kérelemrõl a kérelemben megfogalmazott indokok mérlegelésével 2011. november 4-ig a felsõoktatásért és tudománypolitikáért felelõs helyettes államtitkár dönt, és döntésérõl haladéktalanul tájékoztatja az Alapkezelõt. A helyettes
államtitkár döntésérõl az Alapkezelõ 2011. november 7-ig értesíti az önkormányzatot.
5. § A pályázat kiírásának határideje: 2011. október 17. A pályázatot az önkormányzat hirdetõtábláján és a
helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési önkormányzat mind az „A”, mind a „B” típusú pályázatot
köteles kiírni oly módon, hogy az „A” és a „B” típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy idõben történjék.
6. § A pályázati kiírásnak kötelezõen tartalmaznia kell az alábbiakat:
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. november 14.
a) A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezõk részesülhetnek. [A Rendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethetõ meg, amelyet a pályázó
a lakcímkártyájával tud igazolni.] A pályázatot a települési önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A benyújtott pályázatról az önkormányzat átvételi elismervényt ad a pályázónak. A pályázati
ûrlap csak a kötelezõ mezõk kitöltésével és a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
Az önkormányzat ebben az esetben hiánypótlást rendelhet el, vagy a pályázatot a bírálatból kizárhatja, és kizárását
írásban indokolja.
b) Az ösztöndíj idõtartama:
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (a 2011/2012. tanév második féléve és a
2012/2013. tanév elsõ féléve);
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév (a 2012/2013. tanév, a 2013/2014. tanév,
és a 2014/2015. tanév).
c) A pályázók köre:
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû
pályázók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben, a képzésre
vonatkozó keretidõn belül folytatják tanulmányaikat.
A képzésre vonatkozó keretidõ ezen pályázat vonatkozásában: államilag támogatott képzésben részt vevõ hallgató
esetében a támogatási idõ, azaz a megkezdett 12 félév (a fogyatékossággal élõ hallgató támogatási ideje további 4 félévvel megnövelhetõ); költségtérítéses képzésben részt vevõ hallgató esetében a megkezdett 16 félév (amennyiben a felsõoktatási intézmény szabályzatában a képzési keretidõt ennél rövidebben nem határozza meg). [2005. évi CXXXIX.
törvény a felsõoktatásról, 55. § (2) valamint 56. § (2) bekezdés]
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû
(a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2012/2013. tanévtõl
kezdõdõen felsõoktatási intézményben teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezõk közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben ténylegesen megkezdik.
d) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
– középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben vesz részt
– katonai illetve rendvédelmi felsõoktatási intézmény katonai illetve rendvédelmi képzésében vesz részt
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
e) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik.
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f) A pályázók a következõ személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni:
„A” típusú pályázat: név, anyja születési (leánykori) neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával
igazolhatóan); adóazonosító jel, felsõoktatási intézmény, kar, szak/szakpár megnevezése, telefonszám, e-mail cím.
A pályázó az intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a felsõoktatási intézménynél nyilvántartott hivatalos formában
köteles megadni.
„B” típusú pályázat: név; anyja születési (leánykori) neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; telefonszám, e-mail cím.
g) A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élõk (a pályázó lakóhelye
szerinti lakásban életvitelszerûen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek) egy fõre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes
jövedelmet is,
– az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek
minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának
megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt
terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minõsül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának
(4)–(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidõben
foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezõ legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem
haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
h) Az „A” típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelezõ melléklete a Jogviszony-igazolás arról, hogy a
pályázó a d) pontban megjelölt képzéstípusok valamelyikében vesz részt.
i) Adatvédelem:
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az
Alapkezelõnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és az Alapkezelõ részére – kizárólag a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatási jogosultság ellenõrzése céljából – átadja, illetõleg az ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Alapkezelõ személyes adatait a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatási jogosultság ellenõrzése céljából az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje.
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A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli (Lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. pontját).
A fentieken túlmenõen a „B” típusú pályázat esetében:
A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsõoktatási intézménybe történõ felvételi jelentkezésük eredményérõl az Oktatási Hivatal az Alapkezelõnek, illetõleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást
nyújtson.
j) Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei:
Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását
érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) értesíteni az Alapkezelõt és a folyósító felsõoktatási intézményt. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (új felsõoktatási intézmény, kar, szak megadásával);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
– személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása.
A „B” típusú támogatásban részesített pályázó 2012. szeptember 1-jéig a felvételi határozat (vagy besorolási határozat) másolatának megküldésével köteles az Alapkezelõ részére bejelenteni, hogy a 2012/2013. tanévben melyik felsõoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2012-es felvételi évet
megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe.
A „B” típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt pályázhat az „A” típusú
ösztöndíjra. Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt
sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a www.wekerle.gov.hu oldalról letölthetõ Lemondó
ûrlapon jelenthet be. A Lemondó ûrlap beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a
megjelölt félévrõl és az ösztöndíj további félévi részleteirõl is lemond.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer
következõ évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki határidõn belüli értesítési kötelezettségének elmulasztása
miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követõen (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem
fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
k) Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény
részére visszafizetni.
l) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázás során nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek nem felel meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj
elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.
7. § A pályázati kiírás a fentieken túl kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását és az
önkormányzat által meghatározott, a fentiekkel nem ellentétes elbírálási prioritások megjelölését tartalmazhatja. A támogatás megítélése nem köthetõ semmilyen késõbb bekövetkezõ feltételhez, illetõleg kötelezettség vállalásához (pl. a
települési önkormányzat illetékességi területén történõ munkavállaláshoz vagy további ottlakáshoz).
8. § A pályázatok benyújtása a települési önkormányzat által a pályázók rendelkezésére bocsátott ûrlapon történik. A települési önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a pályázati kiírás megjelenésétõl a pályázat benyújtásának határidejéig a pályázati ûrlapok a polgármesteri hivatalban, munkaidõben, elegendõ példányban a pályázók
rendelkezésére álljanak.
9. § A pályázati kiírásnak a Rendeletben, illetõleg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes rendelkezései és kitételei érvénytelenek, a települési önkormányzat a pályázatot az érvénytelen rendelkezések figyelmen kívül hagyásával
köteles lebonyolítani.
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10. § A települési önkormányzat ellenõrzi, rögzíti és elbírálja a beérkezett pályázatokat. A pályázatok rögzítésének és elbírálásának határideje: 2011. december 5. A fenti határidõn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók
körét az önkormányzat még abban az esetben sem jogosult bõvíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik.
11. § A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévõ szabályzatai vagy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el és bírálati döntését 2011. december 9-ig az elektronikus pályázatkezelõ rendszerben rögzíti. A megyei bírálatban csak a határidõben lezárt, elbírált, a települési önkormányzat által támogatott pályázatok vesznek részt. Amennyiben a települési önkormányzat a rögzítésre és elbírálásra megadott határidõben nem zárja le a döntési listákat, támogatott pályázói a megyei elbírálásban nem vehetnek részt.
Az elektronikus pályázati rendszer használatának feltétele, hogy a települési önkormányzat a Nyilatkozat kitöltésével kötelezettséget vállaljon arra, hogy a pályázati fordulóban elektronikus adatlapon rögzíti a beérkezett
pályázatokról hozott döntését. Ebben az esetben a Minisztérium kötelezettséget vállal arra, hogy az adatrögzítéshez elektronikus adatlapot bocsát a települési önkormányzat rendelkezésére, amely az Alapkezelõ által üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat/ internetes oldalon érhetõ el. Ezen elektronikus adatlap az „A” és „B” típusú
Bírálati lappal megegyezõ formátumú. A települési önkormányzat biztosítja az elektronikus adatlap használatához szükséges hardvert és szoftvert. (Az elektronikus adatlap biztonságos mûködése Microsoft Internet Explorer
alkalmazását kívánja meg.) Az elektronikus pályázati rendszer használatához felhasználói névre és jelszóra van
szükség, amelyet a regisztrációs folyamat során a megbízott önkormányzati munkatárs határoz meg. A regisztrációs és adatrögzítési folyamat részletes leírása a www.wekerle.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán, az „Információk a települési önkormányzatok részére” menüpont alatt megtalálható. A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy az elektronikus adatlapok kitöltése után a Bírálati lapokat köteles nyomtatott
formában is elõállítani. A Bírálati lapokat az elektronikus pályázati rendszerbõl köteles kinyomtatni. A nem az
elektronikus pályázati rendszerbõl kinyomtatott adatlapokat az Alapkezelõ nem fogadja el.
12. § Az elbírálás során a települési önkormányzat:
a) a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban
indokolja;
b) minden, határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
13. § A települési önkormányzat a határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázat elbírálása alapján a pályázót minimum 1.000 forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. A települési önkormányzat a megítélt támogatás havi összegét köteles rögzíteni az elektronikus pályázatkezelõ rendszerben található
elektronikus adatlapokon vagy az összesített bírálati listán. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegûnek és 100
forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Amennyiben ez az összeg nem osztható maradék nélkül százzal, az
Alapkezelõ az összeget automatikusan lefelé kerekíti. A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a
pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult.
14. § A települési önkormányzat 2011. december 16-ig az önkormányzat hirdetõtábláján és a helyben szokásos
egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok „A” és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által informatívnak talált mutatókat tartalmazzák, amelyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek illetve a pályázók személyének
azonosítására.
15. § A települési önkormányzat 2011. december 16-ig köteles döntésérõl, és annak indokairól írásban értesíteni a pályázókat, illetve lehetõvé tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében
megtekinthessék.
16. § A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
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17. § A települési önkormányzat az elektronikus pályázatkezelõ rendszerben lezárt, kinyomtatott, aláírt és lepecsételt Bírálati lapokról és a benyújtott kötelezõ mellékletekrõl másolatot készít irattára számára, majd az általa támogatott
és nem támogatott pályázók Bírálati anyagát 2011. december 16-ig elküldi az Alapkezelõ részére oly módon, hogy a
támogatott és nem támogatott pályázók bírálati anyagát külön kezelve, azon belül az „A” és a „B” típusú Bírálati anyagokat külön-külön kezelve, alfabetikus sorrendbe rendezi. A települési önkormányzat a Bírálati anyaghoz csatolt, az ÁSZF
4. sz. mellékletét képezõ Összesítõ lapon feltünteti az általa az Alapkezelõ számára elküldött Bírálati anyagok darabszámát, a települési önkormányzat által támogatott és nem támogatott pályázatok számát. A bírálati anyagot szalagos irományfedélben, az Alapkezelõnek címzett borítékban vagy csomagban kérjük feladni. A csomagon tüntessék fel: „Bursa
Hungarica 2012. évi pályázati forduló Bírálati anyag”.
A támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:
– az elektronikus pályázatkezelõ rendszerbõl kinyomtatott, pecsétlenyomattal, a polgármester vagy a jegyzõ aláírásával ellátott eredeti Bírálati lap, amely tartalmazza a pályázó részére megítélt önkormányzati támogatás havi összegét;
– „A” típusú támogatottak esetében Jogviszony-igazolás.
A nem támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:
– az elektronikus pályázatkezelõ rendszerbõl kinyomtatott, pecsétlenyomattal, a polgármester vagy a jegyzõ aláírásával ellátott eredeti Bírálati lap.
A fent megjelölt kötelezõ mellékleteken túl az önkormányzatok által megküldött egyéb dokumentumokért az
Alapkezelõ felelõsséget nem vállal.
Az Alapkezelõ által hiánypótlásra felszólított települési önkormányzat köteles az Alapkezelõ részére a megadott határidõre a pótlásokat megküldeni.
Amennyiben a pályázati kiírás egyetlen pályázat sem érkezett, a települési önkormányzatnak az Összesítõ lapot
a fenti határidõre az Alapkezelõ részére kell megküldeni.
18. § A megyei önkormányzatok a települési bírálatok lezárásával kezdhetik el a megyei támogatások odaítélését a települések által támogatott pályázók részére. A megyei bírálatban csak a határidõben lezárt, elbírált, a települési önkormányzat által támogatott pályázatok vesznek részt. A támogatott pályázatok adatait a megyei önkormányzatok az elektronikus pályázatkezelõ rendszerben érik el, számukra postázni nem kell a pályázatokat.
19. § A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi félévenként elõre egy
összegben átutalni a Wekerle Sándor Alapkezelõ számlaszámára:
10032000-00285128-30000003
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre:
2012. január 31.
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje az õszi szemeszterre:
2012. augusztus 31.
20. § Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a jelen szerzõdés 19. §-ában meghatározott határidõket nem tartja be, szerzõdésszegést követ el, és felelõsséggel tartozik minden, a hallgatókat a késedelmes
utalás következtében érõ kárért, amely a felsõoktatási intézményekhez történõ továbbutalás periodicitása folytán az önkormányzat késedelmét többszörösen is meghaladó késedelembõl adódhat. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a
jelen szerzõdés 19. §-ában meghatározott határidõig valamennyi általa támogatásban részesített ösztöndíjas részére
megítélt összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra nincs mód. Az Alapkezelõ az önkormányzat nem határidõben történõ, nem a megfelelõ bankszámlára történõ, vagy pontatlan összegû átutalásából eredõ károkért felelõsséget nem
vállal.
21. § Az önkormányzat köteles írásban értesíteni az Alapkezelõt, ha az önkormányzat számlaszáma megváltozik.
Az Alapkezelõ az értesítés elmulasztásának következtében a téves számlaszámra történõ átutalásból eredõ károkért
felelõsséget nem vállal.
22. § „A” típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsõoktatási hallgatók számára
megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának idõtartama alatt az ösztöndíj folyósítása
feltételeinek nem felel meg. Az önkormányzat ezen esetben saját hatáskörben dönt, hogy – nem Bursa Hungarica támogatásként, hanem más jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást.
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A felsõoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat csak abban az esetben vonhatja vissza, ha az
ösztöndíjas lakóhelyét megszünteti a települési önkormányzat illetékességi területén. A települési önkormányzat ebben
az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi
félévtõl ható hatállyal hozható meg.
„B” típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára kiírt pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követõ tanulmányi félévre történõ folyósítását garantálni köteles. A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a támogatott a Rendelet alapján nem jogosult Bursa Hungarica Ösztöndíjra. Az önkormányzat ez esetben saját hatáskörben
dönt, hogy – nem Bursa Hungarica támogatásként, hanem más jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt
támogatást vagy sem.
A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az
esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi
félévtõl ható hatállyal hozható meg.
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást a települési önkormányzat határozattal visszavonhatja, ha a vizsgálat során kiderül, hogy az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a
meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a
vizsgálat során az együttmûködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának
megszûntét vélelmezni kell.
23. § A települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás visszavonásáról szóló határozatának
meghozatalát követõen haladéktalanul, de legkésõbb 30 napon belül, a határozat egy kiadmányának megküldésével értesíti az Alapkezelõt. Az „A” és a „B” típusú pályázatok megszüntetõ határozatait kizárólag külön ajánlott levélben,
postai úton kell az illetékes önkormányzatnak megküldenie az Alapkezelõ postafiók címére (1244 Bp., Pf. 920).
A pályázati csomaghoz a kötelezõ mellékleteken felül csatolt megszüntetõ határozatokat az Alapkezelõ nem tudja
feldolgozni.
24. § Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel azokban a tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.
25. § Az önkormányzat által az elektronikus pályázatkezelõ rendszerben a regisztrációnál megadott adatok tekintetében az elbírálás során a pályázati anyagok továbbküldése, illetõleg a pályázati rendszer lebonyolítása során bármikor
elkövetett mulasztásokért és adminisztrációs tévedésekért az önkormányzat teljes felelõsséggel tartozik. Az önkormányzat által elkövetett mulasztások pótlására, az adminisztrációs tévedések, formai hibák kijavítására a jelen szerzõdésben
megjelölt határidõk leteltét követõen nincs mód.
26. § Az ÁSZF hatálya a 2012. évi pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn. A 2012. évi pályázati fordulóban elbírált pályázatok esetében a települési önkormányzat mindenkor a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek
megfelelõen köteles eljárni.
Az ÁSZF-tõl eltérni nem lehet; csak az a települési önkormányzat csatlakozhat a pályázati rendszerhez, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelõen jár el. A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben nem az ÁSZF-nek megfelelõen jár el, a Minisztérium az ösztöndíjrendszer résztvevõi közül
kizárhatja, ez pedig az önkormányzat által támogatásban részesített pályázók kizárásával is jár.
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Általános Szerzõdési Feltételek 1. sz. melléklete
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezelõ
1244 Budapest, Pf. 920
részére ajánlott küldeményként postázandó
2011. október 14-ig

NYILATKOZAT
A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT
AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL
Önkormányzat neve:
Címe (település, utca, házszám, irányítószám):
Központi e-mail címe:
Bankszámlaszáma:
Alulírott ................................................................. , mint a ..........................................………….... Önkormányzat
polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával
igazolom, hogy:
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelõen kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók, illetõleg felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsõoktatási hallgatók számára, valamint a felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fiatalok részére
kiírandó Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános Szerzõdési
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltaknak
megfelelõen jár el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor Alapkezelõ által üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat/ internet címen elérhetõ elektronikus adatbázisban rögzíti.
4. Az adatrögzítéssel megbízott munkatárs neve:
E-mail címe:
Telefonszáma:
Születési helye és ideje:
Jogosultsága: Kapcsolattartó

....................................................................., 2011. .................................

P.H.

(aláírás) ....................
(név)
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Általános Szerzõdési Feltételek 2. sz. melléklete
BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
ÜTEMTERV
A TELEPÜLÉSI és MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA
HATÁRIDÕ

TEVÉKENYSÉG

I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG
2011. október 14.

A csatlakozni kívánó települési önkormányzat visszajuttatja az aláírt „Nyilatkozat a csatlakozásról,
valamint az elektronikus adatbázis használatáról” (1. sz. melléklet) a Wekerle Sándor Alapkezelõ
(a továbbiakban Alapkezelõ) részére, s így a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának résztvevõjévé válik.

2011. október 17.

A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatot (az „A” és „B” típusú pályázatot együttesen).

2011. október 17.

A www.wekerle.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán a „Csatlakozott települések”
menüpont alatt megtekinthetõ a 2012. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listája.

2011. október 27.

Az indokolt méltányossági csatlakozási kérelmek megküldése az Alapkezelõ részére.

2011.november 4.

A felsõoktatásért és tudománypolitikáért felelõs helyettes államtitkár dönt a csatlakozás utólagos elfogadásáról szóló méltányossági kérelmekrõl, és döntésérõl haladéktalanul tájékoztatja az Alapkezelõt.

2011. november 7.

Az Alapkezelõ értesíti az érintett önkormányzatokat a felsõoktatásért és tudománypolitikáért felelõs
helyettes államtitkár döntésérõl.

2011. november 14.

A pályázatok benyújtásának határideje.

2011. november 11.

A megyei önkormányzat visszajuttatja a megyei önkormányzat és a NEFMI között kötendõ 2012.
évi Megállapodás öt egymással szó szerint megegyezõ, aláírt példányát az Alapkezelõ részére.

2011. december 5.

A települési önkormányzat az elektronikus adatbázisban rögzíti és elbírálja a beérkezett pályázatokat.

2011. december 9.

A települési önkormányzat bírálati döntését az elektronikus adatbázisban rögzíti.

2011. december 16.

A települési önkormányzat a nem támogatott, és a pályázatból kizárt pályázók eredeti Bírálati anyagát az Összesítõ lapokkal együtt eljuttatja az Alapkezelõ részére.

2011. december 16.

A települési önkormányzat a támogatott pályázók eredeti Bírálati anyagát és azok kötelezõ mellékletét az Összesítõ lapokkal együtt eljuttatja az Alapkezelõ részére.

2011. december 16.

A települési önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján és a helyben szokásos módon
nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében
általa nyújtott támogatások összesített adatait, és írásban értesíti a pályázókat döntésérõl, valamint
döntésének indoklásáról.

2012. január 30.

Az Alapkezelõ értesíti a nem támogatott pályázókat.

2012. január 24.

A megyei önkormányzat meghozza döntését, azt felvezeti az összesített megyei támogatási listára,
továbbá erre az idõpontra az általa támogatottak Támogatási listáját eljuttatja az Alapkezelõhöz.

2012. március 30.

Az Alapkezelõ értesíti az „A” és „B” típusú támogatásban részesített pályázókat a Bursa ösztöndíj
teljes havi összegérõl.

2012. március 30.

Az Alapkezelõ értesíti a települési és megyei önkormányzatokat az általuk támogatásban részesített
pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi összegérõl.
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II. szakasz: PÉNZMOZGÁS, A JOGOSULTSÁG ELLENÕRZÉSE A FOLYÓSÍTÁST MEGELÕZÕEN; FOLYÓSÍTÁS
ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS
2012. január 31.

A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre esõ (öthavi) önkormányzati
támogatási összegeket az Alapkezelõ számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:
– 2012. „A” típusú;
– 2011. „B” típusú;
– 2010. „B” típusú;
– 2009. „B” típusú.

2012. március 23.

Az Alapkezelõ az intézményi weboldalon keresztül tájékoztatja a felsõoktatási intézményeket az
adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülõ hallgatókról.

2012. március

A felsõoktatási intézmények ellenõrzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív weboldalon keresztül tájékoztatják az Alapkezelõt, hogy mely hallgatók részére utalható át az öthavi önkormányzati támogatás.

2012. március

Az Alapkezelõ a beérkezett támogatási összegeket a kifizetõhelyek (felsõoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget
átutalta az Alapkezelõ számlaszámára.

2012. április 11.

Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.

2012. május 10.

Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.

2012. június 11.

Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.

2012. július 31.

Az Alapkezelõ visszautalja a ki nem fizethetõ önkormányzati ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsõoktatási intézménytõl már visszaérkeztek) az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.

2012. augusztus 31.

A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre esõ (öthavi) önkormányzati
támogatási összegeket az Alapkezelõ számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:
– 2012. „A” típusú;
– 2012. „B” típusú;
– 2011. „B” típusú;
– 2010. „B” típusú.

2012. szeptember 10.

Az Alapkezelõ az intézményi weboldalon keresztül tájékoztatja a felsõoktatási intézményeket az
adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülõ hallgatókról.

2012. október 1.

A felsõoktatási intézmények ellenõrzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív weboldalon keresztül tájékoztatják az Alapkezelõt, hogy mely hallgatók részére utalható át az öthavi önkormányzati támogatás.

2012. október

Az Alapkezelõ a beérkezett támogatási összegeket a kifizetõhelyek (felsõoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget
átutalta az Alapkezelõ számlaszámára.

2012. október 10.

A felsõoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult hallgatók részére.

2012. november 9.

Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.

2012. december 10.

Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.

2013. január 10.

Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a felsõoktatási intézményekben, amennyiben ezek 2012 decemberében nem kerültek kifizetésre.

2013. március 1.

Az Alapkezelõ értesíti a települési és megyei önkormányzatokat a 2012. évi „B” típusú ösztöndíjasok felvételi eredményérõl, valamint ösztöndíjra való jogosultságukról/jogosulatlanságukról.

2013. március 29.

Az Alapkezelõ visszautalja a ki nem fizethetõ önkormányzati ösztöndíjrészeket az érintett települési
és megyei önkormányzatoknak.
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„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
…………………. Önkormányzata a Nemzeti Erõforrás Minisztériummal együttmûködve
ezennel kiírja a 2012. évre
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára
a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév elsõ félévére vonatkozóan
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintû
támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsõoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle
Sándor Alapkezelõ végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei
önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ
egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.
2. A pályázók köre
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû
felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsõfokú szakképzésben, a
képzési keretidõn belül folytatják tanulmányaikat.
Képzésre vonatkozó keretidõ: államilag támogatott képzésben részt vevõ hallgató esetében a támogatási idõ, azaz a
megkezdett 12 félév (a fogyatékossággal élõ hallgató támogatási ideje további 4 félévvel megnövelhetõ); költségtérítéses képzésben részt vevõ hallgató esetében a megkezdett 16 félév (amennyiben a felsõoktatási intézmény szabályzatában a képzési keretidõt ennél rövidebben nem határozza meg). [2005. évi CXXXIX. törvény a felsõoktatásról, 55. §
(2), valamint 56. § (2) bekezdés]
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2011 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2012 õszén már nem áll fenn, úgy a 2012/2013. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már
nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2011/2012. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
– katonai, illetve rendvédelmi felsõoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésében vesz részt
– középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben vesz részt
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Wekerle Sándor Alapkezelõnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot
kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Wekerle Sándor Alapkezelõ
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részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – átadja, illetõleg
az ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelõ személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.
5. A pályázat benyújtása
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
a)

A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás a 2011/2012. tanév elsõ félévérõl.

Amennyiben a pályázó egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak
azt a felsõoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsõként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve
hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási intézményt köteles megnevezni.
b)

Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.

c)

A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
–...
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
Egy háztartásban élõk: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
– az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl
származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
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Nem minõsül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának
(4)–(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezõ legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át
nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
6. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2011. december 9-ig:
a) a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban
indokolja;
b) minden, határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat határozatban visszavonhatja, ha az ösztöndíjas megszünteti lakóhelyét a települési önkormányzat illetékességi területén. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal
hozható meg.
7. Értesítés a pályázati döntésrõl
A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a pályázókat.
A Wekerle Sándor Alapkezelõ az elbírálás ellenõrzését követõen 2012. március 30-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az
ösztöndíj-folyósítás módjáról.
8. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati
kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása ? a folyósítás véghatáridejének módosulása
nélkül, teljes egészében szünetel.
9. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév:
a 2011/2012. tanév második (tavaszi), illetve a 2012/2013. tanév elsõ (õszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Wekerle Sándor Alapkezelõ Bursa Hungarica
célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Wekerle Sándor Alapkezelõ a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetõhelyek (felsõoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a
jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsõoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási
összeget továbbította a Wekerle Sándor Alapkezelõ számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsõoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytõl a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy idõben

2128

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

20. szám

több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsõoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsõként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási intézmény részérõl kaphat juttatást. A kifizetés elõtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az õszi félévben október hónaptól, de
legkésõbb a felsõoktatási intézményhez történõ átutalást követõ elsõ ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban
az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdõdik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a
felsõoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli (Lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. pontját).
10. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását
érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt és
a Wekerle Sándor Alapkezelõt (levelezési cím: 1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató
5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, megadásával);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
– személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi
félév lezárását követõen, legkésõbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a www.wekerle.gov.hu oldalról letölthetõ Lemondó
ûrlapon jelenthet be. A Lemondó ûrlap beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a
megjelölt félévrõl és az ösztöndíj további félévi részleteirõl is lemond.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére
visszafizetni.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy
a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.
11. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei önkormányzati
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Wekerle Sándor Alapkezelõ látja el.
A Wekerle Sándor Alapkezelõ elérhetõsége:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezelõ
1244 Budapest, Pf. 920
Tel.: (1) 301-3200; Fax: (1) 301-3220
E-mail: bursa@wekerle.gov.hu; info@wekerle.gov.hu
Internet: www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica)
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„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
……………….. Önkormányzata a Nemzeti Erõforrás Minisztériummal
együttmûködve ezennel kiírja a 2012. évre
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintû
támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsõoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle
Sándor Alapkezelõ végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei
önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ
egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.
2. A pályázók köre
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû
fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;
vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2012/2013. tanév elsõ félévétõl kezdõdõen felsõoktatási intézményben teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsõfokú szakképzésben
kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanév elsõ félévében ténylegesen megkezdik.
3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
– katonai, illetve rendvédelmi felsõoktatási intézmény katonai illetve rendvédelmi képzésére nyer felvételt
– középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésre nyer felvételt
– külföldi intézményben nyer felvételt.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézménybe történõ felvételi jelentkezése
eredményérõl az Oktatási Hivatal a Wekerle Sándor Alapkezelõnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást
nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Wekerle Sándor Alapkezelõnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot
kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és a Wekerle Sándor Alapkezelõ
részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – átadja, illetõleg
az ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelõ személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje.
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A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.
5. A pályázat benyújtása
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
1.
2.

Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.
A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
–...
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
Egy háztartásban élõk: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
– az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl
származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minõsül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának
(4)–(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidõben
foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezõ legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem
haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
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6. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2011. december 9-ig:
a) a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban
indokolja;
b) minden, határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttmûködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszûntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat
csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.
A intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. Az önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta,
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az
ösztöndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.
7. Értesítés a pályázati döntésrõl
A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Wekerle Sándor Alapkezelõ 2012. március 30-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
8. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele
A támogatott pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével köteles írásban 2012. szeptember 1-jéig a Wekerle Sándor Alapkezelõ részére bejelenteni, hogy a 2012/2013. tanév elsõ félévében melyik felsõoktatási intézményben
kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2012-es felvételi évet megelõzõen
nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következõ évi fordulójából kizárható.
A „B” típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt pályázhat az „A” típusú
ösztöndíjra. Amennyiben a “B” típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt
sikeresen pályázik “A” típusú ösztöndíjra, “B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2012/2013. tanév elsõ félévében
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás
véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
9. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj idõtartama 3 × 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév elsõ féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Wekerle Sándor Alapkezelõ Bursa Hungarica
célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Wekerle Sándor Alapkezelõ a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetõhelyek (felsõoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a
jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsõoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási
összeget továbbította az Alapkezelõ számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
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Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsõoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytõl a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy idõben
több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsõoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsõként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási intézmény részérõl kaphat juttatást. A kifizetés elõtt a jogosultságot, valamint a hallgatói
jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. október
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az õszi félévben október hónaptól, a tavaszi félévben március hónaptól, de
legkésõbb a felsõoktatási intézményhez történõ átutalást követõ elsõ ösztöndíj kifizetéskor indul, majd a továbbiakban
az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdõdik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a
felsõoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli (Lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. pontját).
10. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását
érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt és
a Wekerle Sándor Alapkezelõt (levelezési cím: 1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, megadásával);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
– személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi
félév lezárását követõen, legkésõbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a www.wekerle.gov.hu oldalról letölthetõ Lemondó
ûrlapon jelenthet be. A Lemondó ûrlap beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a
megjelölt félévrõl és az ösztöndíj további félévi részleteirõl is lemond.Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére visszafizetni.
11. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei önkormányzati
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Wekerle Sándor Alapkezelõ látja el.
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezelõ
1244 Budapest, Pf. 920;
Tel.: (1) 301-3200; Fax: (1) 301-3220
E-mail: bursa@wekerle.gov.hu; info@wekerle.gov.hu;
Internet: www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica)

20. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

2133

2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ÛRLAP
FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA
A 2011/2012. TANÉV II. FÉLÉVÉRE ÉS A 2012/2013.TANÉV I. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓAN
NYOMTATOTT NAGYBETÛVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN,
LAKCÍMKÁRTYÁJÁN ÉS ADÓIGAZOLVÁNYÁN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELÕEN! A MEGADOTT
MEZÕK KITÖLTÉSE KÖTELEZÕ, A HIÁNYOSAN KITÖLTÖTT ÛRLAP FORMAI HIBÁS ÉS NEM FOGADHATÓ EL!

A PÁLYÁZÓ NEVE:
ADÓAZONOSÍTÓ JELE:

££££££££££
££££-££-££

Születési hely, dátum:

Anyja születési (leánykori) neve:
Lakóhely:

££££

Irányítószám:

Település:
Közterület, házszám:
Telefonszám:
E-mail:
1

Felsõoktatási intézmény :
2

Kar :
Szak, szakpár:

£ felsõfokú alapképzés (BA, BSc) £ egységes, osztatlan alapképzés £ mesterképzés (MA, MSc)
£ felsõfokú szakképzés
£ teljes idejû képzés (nappali képzés munkarendje) £ részidõs képzés (esti vagy levelezõ képzés munkarendje)
£ távoktatás

Képzési forma:

Tagozat:

folytatás a túloldalon
1

2

Amennyiben a hallgató egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, azt a felsõoktatási intézményt kell megneveznie,
amellyel elsõként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem
hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási intézményt köteles megnevezni.
A karral nem rendelkezõ felsõoktatási intézménynél üresen hagyható.
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A pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre esõ havi nettó jövedelme: ________________Ft
További jellemzõ adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására:
A pályázó házas:

igen / nem

A pályázó gyermeket nevel:
A pályázó önfenntartó:

igen / nem

igen / nem

Gyermekeinek száma: ______ fõ
A pályázó eltartott:

igen / nem

A pályázó családjában az eltartottak száma: ______ fõ
A pályázó szülei elváltak:

igen / nem

A pályázó szülõje gyermekét/gyermekeit egyedül neveli:

A pályázó szülei különváltak:

igen / nem

igen / nem

A pályázó árva: igen / nem
A pályázó félárva:

igen / nem

A pályázó gyámolt:

igen / nem

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülõ: igen / nem
Ideiglenesen elhelyezett, átmeneti nevelt, tartós nevelt, utógondozói ellátott (a megfelelõ rész aláhúzva)
A pályázó fogyatékossággal élõ:

igen / nem

A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______

A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van / nincs
A pályázó családjában munkanélküliség: van / nincs

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fõ

A pályázó részesül kollégiumi ellátásban: igen / nem
A pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és felsõoktatási intézménye között:

igen / nem

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények:

A kitöltött pályázati ûrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelezõ mellékletek együttes benyújtásával érvényes.
Jelen ûrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati ûrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett
adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye, és azokat a megyei önkormányzat és a Wekerle Sándor Alapkezelõ részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – átadja, illetõleg az
ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelõ személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából az ösztöndíj idõtartama
alatt kezelje.
Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.
Hozzájárulok, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról a Wekerle Sándor Alapkezelõnek, illetve
a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
……….............................………., 2011. …………………………………..

…………………………………….
a pályázó aláírása
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2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ÛRLAP
A 2011/2012. TANÉVBEN UTOLSÓ ÉVES, ÉRETTSÉGI ELÕTT ÁLLÓ KÖZÉPISKOLÁSOK,
ILLETVE FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYBE MÉG FELVÉTELT NEM NYERT
ÉRETTSÉGIZETT FIATALOK SZÁMÁRA
NYOMTATOTT NAGYBETÛVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN,
LAKCÍMKÁRTYÁJÁN ÉS ADÓIGAZOLVÁNYÁN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELÕEN! A MEGADOTT
MEZÕK KITÖLTÉSE KÖTELEZÕ, A HIÁNYOSAN KITÖLTÖTT ÛRLAP FORMAI HIBÁS ÉS NEM FOGADHATÓ EL!

A PÁLYÁZÓ NEVE:
ADÓAZONOSÍTÓ JELE:

££££££££££
££££-££-££

Születési hely, dátum:

Anyja születési (leánykori) neve:
Lakóhely:
Irányítószám:

££££

Település:
Utca, házszám:
Telefonszám:
E-mail cím:
Érettségi éve:

folytatás a túloldalon
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A pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre esõ havi nettó jövedelme: ________________Ft
További jellemzõ adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására:
A pályázó önfenntartó: igen / nem
A pályázó eltartott:
igen / nem
A pályázó családjában az eltartottak száma: ______ fõ
A pályázó szülei elváltak: igen / nem
A pályázó szülei különváltak:
igen / nem
A pályázó szülõje gyermekét/gyermekeit egyedül neveli igen / nem
A pályázó árva: igen / nem
A pályázó félárva:
igen / nem
A pályázó gyámolt:
igen / nem
A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülõ: igen / nem
Ideiglenesen elhelyezett, átmeneti nevelt, tartós nevelt, utógondozói ellátott (a megfelelõ rész aláhúzva)
A pályázó fogyatékossággal élõ: igen / nem
A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______
A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van / nincs
A pályázó családjában munkanélküliség: van / nincs
Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fõ
A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények:

A kitöltött pályázati ûrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelezõ mellékletek együttes benyújtásával érvényes.
Jelen ûrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati ûrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett
adatok a valóságnak megfelelnek.
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy jelen pályázati ûrlap benyújtásakor felsõoktatási intézménybe még nem nyertem felvételt.
Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye, és azokat a megyei önkormányzat és a Wekerle Sándor Alapkezelõ részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – átadja, illetõleg az
ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelõ személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából az ösztöndíj idõtartama
alatt kezelje, valamint ellenõrzés céljából az Oktatási Hivatalnak megküldje.
Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.
Hozzájárulok, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról a Wekerle Sándor Alapkezelõnek, illetve
a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
……...........................…………., 2011. …………………………………..
…………………………………….
a pályázó aláírása

Alulírott, mint a 18. életévét még be nem töltött ösztöndíjas törvényes képviselõje kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárulok a fenti nyilatkozatban meghatározott adatkezeléshez.
……………...........................…., 2011. …………………………………..
……………………………………
a törvényes képviselõ aláírása*

*

A törvényes képviselõ aláírása abban az esetben szükséges, ha az ösztöndíjas még nem töltötte be 18. életévét. A törvényes képviselõ nyilatkozata
önmagában nem elégséges, nem pótolja a 18. életévét be nem töltött ösztöndíjas aláírását.)
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2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
„A” TÍPUSÚ BÍRÁLATI LAP
A PÁLYÁZÓ NEVE:

££££££££££

ADÓAZONOSÍTÓ JELE:
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTI:

A TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE:
Ft

RANGSOR:

IGEN / NEM / KIZÁRVA

££££-££-££

Születési hely, dátum:
Anyja születési (leánykori) neve:
Lakóhely:

££££

Megye

Település
házszám

út, utca
tér

emelet
ajtó

Telefonszám:
E-mailcím:
Felsõoktatási intézmény:

Kar:
Szak, szakpár:
A pályázó szülei különváltak: igen / nem
A pályázó szülõje gyermekét egyedül neveli: igen / nem
A pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre esõ havi A pályázó árva: igen / nem
A pályázó félárva: igen / nem
nettó
A pályázó gyámolt: igen / nem
jövedelme: ____________ Ft
A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülõ: igen / nem
Ideiglenesen elhelyezett, átmeneti nevelt, tartós nevelt,
A pályázó házas: igen / nem
utógondozói ellátott
A pályázó gyermeket nevel: igen / nem
A pályázó fogyatékossággal élõ: igen / nem
Gyermekeinek száma: ______ fõ
A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______
A pályázó önfenntartó: igen / nem
A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van / nincs
A pályázó eltartott: igen / nem
A pályázó családjában munkanélküliség: van / nincs
A pályázó családjában az eltartottak száma: ______ fõ Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fõ
A pályázó szülei elváltak: igen / nem
A pályázó részesül kollégiumi ellátásban:
igen / nem
A pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és felsõoktatási
intézménye között: igen / nem

A DÖNTÉS INDOKOLÁSA:

Kelt, ...................................................................
P.H.
..........................................
jegyzõ

..........................................
polgármester
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2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
„B” TÍPUSÚ BÍRÁLATI LAP
A PÁLYÁZÓ NEVE:
ADÓAZONOSÍTÓ JELE:

££££££££££

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTI:

A TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE:
Ft

RANGSOR:

IGEN / NEM / KIZÁRVA

££££-££-££

Születési hely, dátum:
Anyja születési (leánykori) neve:
Lakóhely:
Megye

££££
házszám

út, utca
tér

Település
emelet
ajtó

Telefonszám:
E-mail:
A DÖNTÉS INDOKOLÁSA:

A pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre esõ havi nettó
jövedelme: ____________Ft
A pályázó önfenntartó:
igen / nem
A pályázó eltartott: igen / nem
A pályázó családjában az eltartottak száma: ______ fõ
A pályázó szülei elváltak: igen / nem
A pályázó szülei különváltak: igen / nem
A pályázó szülõje gyermekét egyedül neveli: igen / nem

A pályázó árva: igen / nem
A pályázó félárva: igen / nem
A pályázó gyámolt: igen / nem
A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülõ: igen /
nem
Ideiglenesen elhelyezett, átmeneti nevelt, tartós nevelt, utógondozói ellátott
A pályázó fogyatékossággal élõ: igen / nem
A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______
A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van / nincs
A pályázó családjában munkanélküliség: van / nincs
Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fõ
A pályázó részesül kollégiumi ellátásban: igen / nem
A pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és felsõoktatási intézménye
között: igen / nem

Kelt, ...................................................................
P.H.

................................................
jegyzõ

..........................................
polgármester
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1-1 példányban csatolandó a Wekerle Sándor Alapkezelõ részére
megküldött, a Bírálati anyagokat tartalmazó csomaghoz!

A Wekerle Sándor Alapkezelõhöz mind a támogatott, mind az elutasított,
illetve a pályázatból kizárt pályázók Bírálati anyagát el kell juttatni.
Határidõ: 2011. december 16.

Települési önkormányzat neve:
Ügyintézõ neve:
Szervezeti egység:
Telefon:
Fax:
E-mail:

BURSA HUNGARICA
FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ 2012
ÖSSZESÍTÕ LAP
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

A _______________________________________________ Önkormányzat által a mai napon
A Wekerle Sándor Alapkezelõ részére postázott
Bírálati anyagok (támogatott pályázók) száma: _________ db,
Bírálati anyagok (formai hiba miatt kizárt, illetve elutasított pályázók) száma: ___________ db.

Kelt, ___________________________________________

P.H.

jegyzõ

polgármester
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1-1 példányban csatolandó a Wekerle Sándor Alapkezelõ részére
megküldött, a Bírálati anyagokat tartalmazó csomaghoz!

A Wekerle Sándor Alapkezelõhöz mind a támogatott, mind az elutasított,
illetve a pályázatból kizárt pályázók Bírálati anyagát el kell juttatni.
Határidõ: 2011. december 16.

Települési önkormányzat neve:
Ügyintézõ neve:
Szervezeti egység:
Telefon:
Fax:
E-mail:

BURSA HUNGARICA
FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ 2012
ÖSSZESÍTÕ LAP
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

A _______________________________________________ Önkormányzat által a mai napon
A Wekerle Sándor Alapkezelõ részére postázott
Bírálati anyagok (támogatott pályázók) száma: _________ db,
Bírálati anyagok (formai hiba miatt kizárt, illetve elutasított pályázók) száma: ___________ db.

Kelt, ___________________________________________

P.H.

jegyzõ

polgármester
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Felhívás a II. Ihrig Károly Tanulmányi Versenyre
A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
a Magyar Közgazdasági Társaság támogatásával
meghirdeti
a II. Ihrig Károly Tanulmányi Versenyt (IKTV),
a gazdaságtudományok iránt érdeklõdõ középiskolások számára
Pályázhatnak azok a 9–12. évfolyamos, középiskolai diákok, akiket érdekel az egyetemi élet,
szeretnek játszani, nem félnek a kihívásoktól és kreatívak!
Az IKTV-t minden évben más-más tudományterület kiemelésével,
de azonos lebonyolítási struktúrában rendezzük meg. A 2011–12-es tanév õszi félévében
a marketing ismeretek kerülnek elõtérbe.

A versenyre 3 fõs csapatok jelentkezését várjuk. A feladatok megoldása semmilyen elõképzettséget nem igényel.
A célunk az, hogy a megadott szakirodalom segítségével a diákok betekintést nyerjenek egy-egy tudományterületbe,
így segítségükre legyünk pályaorientációjukban.
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok
Centruma (DE AGTC)
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (GVK)
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Fõszervezõ:
Prof. Dr. Nábrádi András, egyetemi tanár, dékán
Fõvédnök:
Magyar Közgazdasági Társaság
A verseny témája:
„Add el az ötleted!”
avagy
Egy termék útja az ötlet megszületésétõl a megvalósulásig!
Jelentkezési határidõ: 2011. november 8.
A rendezvény idõpontja:
Elsõ (internetes) forduló: 2011. november 11.
Második (helyszíni) forduló: 2011. december 2.
A verseny ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom a következõ címen érhetõ el:
www.agr.unideb.hu/iktv

A rendezvény helyszíne:

Kapcsolattartó:

Dr. Bácsné dr. Bába Éva, egyetemi tanársegéd
Tel: 30/2287178
e-mail: babae@agr.unideb.hu

Dr. Nábrádi András s. k.,
egyetemi tanár, dékán
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Felhívás
az Országos közlekedési ismeretek versenyre
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az ORFK-Országos Balesetmegelõzési Bizottság és a Kultúrált Közlekedésért Alapítvány az Oktatási Hivatal közremûködésével meghirdeti a 2011/2012. tanévi
Országos közlekedési ismeretek versenyt az általános iskolák 4. és 8. évfolyamos, illetve a középiskolák ennek megfelelõ évfolyamú tanulói részére.
A verseny célja:
A verseny segíti a tanulók közlekedési ismereteinek, biztonságos közlekedési képességeinek és közlekedési kultúrájának megalapozását, fejlesztését.
Résztvevõk köre:
Az általános iskolák 4. és 8. évfolyamos, illetve a középiskolák ennek megfelelõ évfolyamú tanulói.
A verseny fordulói:
Iskolai, megyei (fõvárosi), országos.
A verseny tartalma:
A közlekedési alapismeretek, valamint a gyalogos, kerékpáros és segédmotorkerékpáros közlekedés szabályainak,
etikai követelményeinek ismerete.
Az iskolai, megyei (fõvárosi) és az országos fordulók lebonyolításához a feladatlapokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium biztosítja az Oktatási Hivatal szervezésével. A megyei és országos forduló gyakorlati feladatainak meghatározását a megyei/fõvárosi versenyt rendezõ intézmények a Megyei/Fõvárosi Balesetmegelõzési Bizottságok segítségével
végzik. Az iskolai és megyei (fõvárosi) forduló feladatlapjait az ORFK- Országos Balesetmegelõzési Bizottság eljuttatja
a Megyei/Fõvárosi Balesetmegelõzési Bizottságokhoz. Az országos döntõ elõkészítésére és megrendezésére a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium szervezésében kerül sor.
I. Iskolai forduló:
Az iskolai versenyben a résztvevõk ismeretszintjének felmérése központilag biztosított feladatlap segítségével történik.
Az iskolai fordulókat a versenyre jelentkezett iskolák szervezik.
Jelentkezés módja:
A versenyen részt vevõ iskolák az iskolai fordulóra jelentkezõ 4. és 8. évfolyamos tanulóik számát írásban megküldik
a verseny szervezésére megyei szinten kijelölt intézmény/megyei pedagógiai intézet részére. A fõvárosi iskolák a kerületi pedagógiai szolgáltatóknak (elérhetõségük megtalálható a www.fovpi.hu honlapon) küldik el nevezésüket, mely intézmények a kerületi összesített listát a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumnak továbbítják (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.).
A versenyre jelentkezés határideje: 2011. október 28.
A megyei szintû rendezõ intézmények és a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium összesítik a megyénként/kerületenként a jelentkezõ 4. és 8. osztályos tanulók számát, majd a nevezõk számának megfelelõ feladatlap igényüket megküldik az Oktatási Hivatal részére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).
Az iskolai versenyre a feladatlap-igénylés elküldésének határideje: 2011. november 11.
A megyei (fõvárosi) fordulót rendezõ intézmények 2011. novemberében vehetik át a megyei/fõvárosi balesetmegelõzési bizottságoktól az iskolai forduló anyagát, majd ezt követõen juttatják el az iskolák számára. A feladatlapok átvételének pontos idõpontjáról, helyérõl az Oktatási Hivatal 2011. november 18-ig értesíti a rendezõ intézményeket.
Az iskolai fordulót 2011. november 28.–december 2. között kell megrendezni.
Az iskolák a versenyt követõen megküldik a verseny szervezésére megyei szinten kijelölt intézményeknek/megyei
pedagógiai intézeteknek a 4. és 8. évfolyamon I. helyezést elért tanulók adatait (iskola neve, címe, tanulók neve, évfolyam száma), valamint a felkészítõ tanár(ok) nevét. Holtverseny esetén helyben kell dönteni az I. helyezésrõl. A fõvárosi
iskolák a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumnak (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)
küldik meg a továbbjutók adatait.
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Az elsõ helyezett tanulók külön értesítés nélkül vesznek részt a megyei (fõvárosi) fordulón.
A megyei (fõvárosi) fordulóra történõ felterjesztés határideje: 2011. december 9.
A megyei (fõvárosi) fordulót szervezõ intézmények részérõl a megyei fordulóhoz szükséges feladatlap-igénylésüket 2011. december 16-ig kell megküldeni az Oktatási Hivatal címére (1055 Budapest, Szalay u.10–14.).

II. Megyei (fõvárosi) forduló:
A megyei (fõvárosi) fordulót a megyei/fõvárosi versenyt rendezõ intézmények a Megyei/Fõvárosi Balesetmegelõzési
Bizottságok segítségével szervezik. A megyei szintû versenyt rendezõ intézmények a forduló helyszínének adatait (intézmény neve, címe, telefonszám) 2012. január 13-ig megküldik az Oktatási Hivatal címére.
A megyei szintû versenyt rendezõ intézmények/pedagógiai intézetek a megyei (fõvárosi) fordulóra a feladatlapokat a
megküldött adatok alapján 2012. február 1–10. között vehetik át a megyei/fõvárosi balesetmegelõzési bizottságoktól. A
feladatlapok átvételének pontos idõpontjáról, helyérõl az Oktatási Hivatal 2012. január 20-ig értesíti a rendezõ
intézményeket.
A verseny megyei fordulója elméleti és gyakorlati részbõl tevõdik össze. A fordulóba bejutott versenyzõk központi
feladatlapot oldanak meg, a legmagasabb pontszámot elért 10-10 tanuló részére gyakorlati készségek (ügyesség,
szabályosság) felmérésére is sor kerül. A forduló végeredményét a kétféle feladattal szerzett pontszámok összege dönti
el. Az ügyességi feladatok lebonyolításában a megyei (fõvárosi) versenyt rendezõ intézmények mellett a Megyei/Fõvárosi Balesetmegelõzési Bizottságok is közremûködnek, jelenlétük a forduló gyakorlati részében nem nélkülözhetõ.
A megyei (fõvárosi) forduló elméleti versenyének idõpontja: 2012. február 13. 13 óra.
A verseny elméleti része csak ebben az idõpontban szervezhetõ!
A fenti (2012. február 13. 13 óra) idõponttól eltérõ szervezés következménye a versenybõl való kizárás.
A megyei (fõvárosi) forduló gyakorlati részének lebonyolítása megyénként változhat, de a megrendezésére 2012. február 13-tól 2012. február 17-ig van lehetõség.
A döntõ fordulóba a megyei (fõvárosi) fordulók évfolyamonkénti elsõ helyezettjei jutnak.
A megyei (fõvárosi) fordulót rendezõ intézmények a verseny elsõ helyezettjeinek – döntõbe jutók – adatait (tanulók
neve, évfolyam száma, iskola neve, címe) megküldik az országos fordulót rendezõ Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba,
Csóti Ferenc vezetõ fõtanácsos részére címezve (1011 Budapest, Fõ u. 44–50.) 2012. február 24-ig.

A megyei versenyt rendezõ intézmények:
1. Bács-Kiskun megye:
Hunniareg Pedagógiai Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodája; 6000 Kecskemét, Katona József tér 8.
2. Baranya megye:
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja; 7626 Pécs, Egyetem u. 6.
3. Békés megye:
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár; 5600 Békéscsaba; Kiss Ernõ u. 3. Pf. 35.
4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közmûvelõdési és Sportintézet; 3527 Miskolc,
Selyemrét utca 1.
5. Budapest:
Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium; 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
6. Csongrád megye:
Hunniareg Pedagógiai Intézet Csongrád Megyei Irodája; 6726 Szeged, Közép fasor 1–3.
7. Fejér megye:
Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Fejér Megyei Irodája; 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12–14. II. em.
205.
8. Gyõr-Moson-Sopron megye:
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet; 9021 Gyõr, Árpád u. 32.
9. Hajdú-Bihar megye:
Hunniareg Pedagógiai Intézet; 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.
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10. Heves megye:
Pedagógiai és Közmûvelõdési Intézmény; 3300 Eger, Szarvas tér 1., Pf. 196.
11. Jász-Nagykun-Szolnok megye:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat; 5000 Szolnok, Mária út 19.
12. Komárom-Esztergom megye:
Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet; 2800 Tatabánya, Fõ tér 4.; Levelezési cím: 2801, Tatabánya, Pf. 1316
13. Nógrád megye:
Nógrád Megyei Pedagógiai, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet; 3100 Salgótarján, Ruhagyári u. 9.
14. Pest megye:
OPSZI Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet; 2049 Diósd, Gárdonyi Géza u. 14.
Levelezési cím:1590 Budapest, Postafiók 147.
15. Somogy megye:
Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképzõ és Szolgáltató Intézet 7400 Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 10.
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési és Képzési Intézete; 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Tölgyes u. 68.
17. Tolna megye:
Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium; 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4.
18. Vas megye:
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ; 9700 Szombathely, Károlyi
Gáspár tér 4.
19. Veszprém megye:
Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Irodája; 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4.
20. Zala megye:
Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottsága; 8900 Zalaegerszeg, Béke-ligeti út 1.
III. Országos döntõ:
Az országos döntõre a tavaszi szünetben kerül sor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezésében.
Az országos döntõ helyérõl és idõpontjáról a versenyzõk 2012. márciusában értesítést kapnak.
Az országos fordulóban a tanulók központi feladatlapot oldanak meg és emellett a gyakorlati készségek (ügyesség,
szabályosság) felmérésére is sor kerül.
Brassói Sándor s. k.,
fõosztályvezetõ

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Óvodavezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Óbarok Község
Önkormányzata
2063 Óbarok,
Iskola u. 3.
Tel.: (22) 704-147

Napközi Otthonos Óvoda
Kindergarten
Óbarok
2063 Óbarok,
Vázsony u. 20.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)
Lf.: német nemzetiségi
óvoda vezetõi feladatok
ellátása,
intézmény szakmai tevékenységének irányítása,
óvónõi feladatok ellátása.

Fõiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,
vagy óvodapedagógus v.
és C típusú nyelvvizsga,
legalább 1–3 év szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2011. dec. 1.
A megbízás 2016. nov. 30-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. okt. 10.
Pehi: 2011. nov. 9.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
távollakó pályázó esetén
(foglalkoztatás idejére) szl.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló hiteles
om., b., részletes szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, kézzel írott
motivációs levél, nyilatkozat
a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
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A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázat adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
127-5/2011/Ált., valamint a
munkakör megnevezését:
óvodavezetõ
Pc.: Óbarok Község
Önkormányzata
f.: Borbíró Mihály
polgármester
Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

VM Közép-Magyarországi
Agrár-szakképzõ Központ,
Bercsényi Miklós
Élelmiszeripari Szakképzõ
Iskola, Kollégium és
VM Gyakorlóiskola
1106 Budapest,
Maglódi út 4/b.
Tel.: (1) /433-1200
Fax: (1) 260-7260

VM KASzK, Szakképzõ
Iskola – Mezõgazdasági,
Erdészeti Szakképzõ
Iskola, Kollégium és
VM Gyakorlóiskola
2081 Piliscsaba,
József Attila u. 2.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Egyetemi szintû tanári v.
és az iskolában folyó
szakképzések irányának
megfelelõ egyetemi v.,
vagy mérnök tanári v.
és az iskolában folyó
szakképzések irányának
megfelelõ egyetemi szintû
szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
Lf.: az intézmény alapító
vagy a szakképzettséghez
okiratában meghatározott
kapcsolódó szakterületen
széles körû szakmaiszerzett tudományos
agrárgazdasági, pedagógiai fokozat, vagy a szakképmunka irányítása, amely
zettséghez kapcsolódó
magában foglalja a mezõ- szakterületen szerzett
gazdasági (pl. gépszerelõ
doktori cselekmény alapstb.), vendéglátás-idegen- ján szerzett doktori cím,
forgalmi (falusi vendégilletve a Közokt.tv.
látó, panziós), élelmiszer- 128. §-ának és (9) bekezipari (szakács) és informa- désében meghatározottak,
tikai (gazdasági) képzés, a a fenntartó költségvetési
felnõtt- és továbbképzés, a és pénzügyi rendszerében
gazdálkodás (tangazdaság, való jártasság, oktatásban
tanmûhelyek üzemeltetéeltöltött legalább 10 év
se), a szaktanácsadás felpedagógus munkakörben
adatit, ezért e szakterületek szerzett szgy., legalább
elõzetes, részletes ismerete 5 év oktatási intézményszükséges a megbízáshoz. ben szerzett vgy., nevelési- oktatási intézményben
pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,

ÁEI: 2012. jan. 16.
A megbízás 2017. aug. 15-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. nov. 15.
Pehi: 2011. dec. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a határidõn
túli, valamint a pályázati
feltételeknek nem megfelelõ
pályázatokat, érvénytelenként az Elõkészítõ Bizottság
a pályázó részére visszaküldi.
A határidõre benyújtott
pályázatok elbírálása a
beadási határidõtõl számított
60 napon belül történik a
jogszabályokban meghatározott vélemények figyelembevételével.
Az igazgatótanács a pályázókat személyesen meghallgatja, ezt követõen – a vidékfejlesztési miniszter elõzetesen
kért egyetértésével – dönt.
A pályázati idõn belül hiánypótlásra lehetõség van.
A döntésrõl a pályázók írásban kapnak értesítést.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes életutat bemutató
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VM KASzK,
Szakképzõ Iskola –
Varga Márton Kertészeti
és Földmérési Szakképzõ
Iskola, Kollégium
és VM Gyakorlóiskola
1149 Budapest,
Mogyoródi út 56–60.
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3

4

illetve a kinevezéssel egyidejûleg közalkalmazotti
jogviszonyhoz szükséges
feltételek megléte, magyar
állampolgárság, vagy
külön jogszabály szerint
jog a szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz, illetve
bevándorlási vagy letelepedési engedély,
igazolt (legalább tanfolyam) alapfokú számítógépes ismeret, büntetlen
elõélet.
Elõny: tangazdaság
mûködtetésével kapcsolatos tapasztalatok, gyakorlóiskolai tapasztalat, szakmai (agrár), társadalmi és
egyéb szervezetben való
aktív részvétel.

szakmai ön., az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével,
az egyetemi és egyéb végzettséget igazoló om., megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó program, a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, b., orvosi igazolás,
amellyel a pályázó a magasabb vezetõi beosztás ellátására alkalmas egészségügyi
állapotát igazolja, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
Felv/11/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
igazgató.
Pc.: VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképzõ
Központ, Bercsényi Miklós
Élelmiszeripari Szakképzõ
Iskola, Kollégium és
VM Gyakorlóiskola
E-mail:
kaszk.irattar@gmail.com
f.: Pappné Varga Edit mb.
KASzK fõigazgató
VM Közép-magyarországi
Agrár-szakképzõ Központ
honlapja
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
szept. 21.

Egyetemi szintû tanári v.
és az iskolában folyó
szakképzések irányának
megfelelõ egyetemi v.,
vagy mérnök tanári v. és
az iskolában folyó szakképzések irányának

ÁEI: 2012. jan. 16.
A megbízás 2017. aug.
15-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. nov. 15.
Pehi: 2011. dec. 31.
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Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: az intézmény alapító
okiratában meghatározott
széles körû szakmai-agrárgazdasági, pedagógiai
munka irányítása, amely
magában foglalja a kertész,
földmérõ-térképész, természet- és környezetvédõ
képzés, a felnõtt- és
továbbképzés, a gazdálkodás (tangazdaság, tanmûhelyek üzemeltetése),
a szaktanácsadás feladatait,
ezért e szakterületek elõzetes, részletes ismerete
szükséges a megbízáshoz.

20. szám
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megfelelõ egyetemi szintû
szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
vagy a szakképzettséghez
kapcsolódó szakterületen
szerzett tudományos
fokozat, vagy a szakképzettséghez kapcsolódó
szakterületen szerzett
doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím,
illetve a Közokt.tv.
128. §-ának és (9) bekezdésében meghatározottak,
a fenntartó költségvetési
és pénzügyi rendszerében
való jártasság, oktatásban
eltöltött legalább 10 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., legalább
5 év oktatási intézményben szerzett vgy., nevelési-oktatási intézményben
pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetve a kinevezéssel egyidejûleg közalkalmazotti jogviszonyhoz szükséges feltételek megléte, magyar
állampolgárság, vagy
külön jogszabály szerint
jog a szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz, illetve
bevándorlási vagy letelepedési engedély, igazolt
(legalább tanfolyam) alapfokú számítógépes ismeret, büntetlen elõélet.
Elõny: tangazdaság
mûködtetésével kapcsolatos tapasztalatok,
gyakorlóiskolai tapasztalat, szakmai (agrár), társadalmi és egyéb szervezetben való aktív részvétel.

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a határidõn
túli, valamint a pályázati
feltételeknek nem megfelelõ
pályázatokat, érvénytelenként az Elõkészítõ Bizottság
a pályázó részére visszaküldi.
A határidõre benyújtott
pályázatok elbírálása a
beadási határidõtõl számított
60 napon belül történik a
jogszabályokban meghatározott vélemények figyelembevételével. Az igazgatótanács
a pályázókat személyesen
meghallgatja, ezt követõen
– a vidékfejlesztési miniszter
elõzetesen kért egyetértésével – dönt.
A pályázati idõn belül hiánypótlásra lehetõség van.
A döntésrõl a pályázók
írásban kapnak értesítést.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes életutat bemutató
szakmai ön., az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai
munka részletes ismertetésével, az egyetemi és egyéb
végzettséget igazoló om.,
megpályázott intézmény
vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b., orvosi igazolás,
amellyel a pályázó a magasabb vezetõi beosztás ellátására alkalmas egészségügyi
állapotát igazolja, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell
benyújtani.
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A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
Felv/10/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
igazgató.
Pc.: VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképzõ
Központ, Bercsényi Miklós
Élelmiszeripari Szakképzõ
Iskola, Kollégium és
VM Gyakorlóiskola
E-mail:
kaszk.irattar@gmail.com
f.: Pappné Varga Edit
mb. KASzK fõigazgató
VM Közép-magyarországi
Agrár-szakképzõ Központ
honlapja
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
szept. 21.

VM KASzK, Bercsényi
Miklós Élelmiszeripari
Szakképzõ Iskola,
Kollégium és
VM Gyakorlóiskola
1106 Budapest,
Maglódi út 4/b.
tanár munkakörben
fõigazgató
(teljes munkakörben)

Egyetemi szintû tanári v.
és az iskolában folyó
szakképzések irányának
megfelelõ egyetemi v.;
vagy mérnök tanári v.
és az intézményben folyó
szakképzések irányának
megfelelõ egyetemi
szintû szakképzettség;
Pedagógus szakvizsga,
vagy Közokt.tv.
128. §-ának (8)–(9) beLf: a fõigazgató ellátja
kezdésében
az intézmény alapító
meghatározottak;
okiratában (megtalálható
a www.fvmkaszk.hu honla- Oktatásban eltöltött legpon) meghatározott széles alább 10 év pedagógus
körû szakmai-agrárgazda- munkakörben szerzett
szgy.; legalább 5 év
sági, pedagógiai munka
irányítását, amely magában oktatási intézményben
foglalja a mezõgazdasági, szerzett vgy.;
nevelési-oktatási intézill. élelmiszeripari
ményben pedagógus
és a mûszaki képzés,
munkakörben fennálló,
a pedagógusképzés,
a felnõtt- és továbbképzés, határozatlan idõre szóló
alkalmazás, illetve a kinea gazdálkodás (tangazdaság, tanmûhelyek üzemel- vezéssel egyidejûleg közalkalmazotti jogviszonytetése), a szaktanácsadás
hoz szükséges feltételek
feladatait.
megléte;
Felel a pedagógiai
munkáért, az intézmény

ÁEI: azonnal
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2017. januárig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. nov. 7.
Pehi:2012. jan. 6.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a határidõn
túli, valamint a pályázati
feltételeknek nem megfelelõ
pályázatokat, érvénytelenként az Elõkészítõ Bizottság
a pályázó részére visszaküldi.
A pályázatok elbírálása a
beadási határidõtõl számított
60 napon belül történik.
Az intézmény nevelõtestületének és alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményezõ értekezletére a
pályázók meghívást kapnak.
Ezután a pályázókat a vidékfejlesztési miniszter által
létrehozott Bíráló Bizottság
meghallgatja, amelyet követõen a miniszter a véleményeket mérlegelve dönt.
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ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségirányítási
programjának mûködéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
a nevelõ és oktató munka
egészséges és biztonságos
feltételeinek megteremtéséért stb.
Vezeti a nevelõtestületet,
ellenõrzi és irányítja a nevelõ és oktató munkát, a
rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a
nevelési-oktatási intézmény mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket, irányítja a
gyermek- és ifjúságvédelmi munkát stb. Költségvetési szerv vezetõjeként felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban,
költségvetésben foglaltaknak megfelelõ ellátásáért,
az intézmény gazdaságos
és hatékony mûködéséért
és gazdálkodásáért,
valamint belsõ kontrollrendszeréért.

magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz,
illetve bevándorlási vagy
letelepedési engedély;
büntetlen elõélet; alapfokú
számítógépes ismeret.
Elõny: tangazdaság
mûködtetésével kapcsolatos tapasztalatok;
gyakorlóiskolai tapasztalat; szakmai (agrár), társadalmi és egyéb szervezetben való aktív részvétel;
idegennyelv-ismeret.

Hiánypótlásnak a pályázati
határidõ lejártáig, valamint
a végzettséget bizonyító
okiratok tekintetében az
elbírálásig helye van abban
az esetben, ha azokat a
pályázó az elbírálásig megszerzi. A végzettséget igazoló bizonyítványok elbírálásig
történõ megszerzését és
hiánypótlás keretében történõ becsatolását a benyújtott
pályázatban jelezni szükséges. Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési
miniszter irányítása alá
tartozó költségvetési szerveknél történõ végrehajtásáról szóló 70/2011.
(VII. 26.) VM rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes életutat bemutató
szakmai ön., az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével,
az egyetemi és egyéb végzettséget igazoló om., megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó program, a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, b., orvosi (háziorvosi)
igazolás, amellyel a pályázó
a magasabb vezetõi beosztás
ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja,
nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásról, nyilatkozat,
amelyben vállalja a vezetõi
alkalmasságra irányuló teszt
kitöltését, amennyiben
pályázata a kiírásban
foglaltaknak megfelel,
adatvédelmi nyilatkozat.
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A pályázatot személyesen,
postai vagy elektronikus
úton lehet benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot :
SzIF/1693/1/2011., valamint
a munkakör megnevezését:
tanár munkakörben
fõigazgató.
Pc: Vidékfejlesztési
Minisztérium Személyügyi
és Igazgatási Fõosztály
1055 Budapest,
Kossuth L. tér 11.,
ill. Budapest, 1860.
Elektronikus úton
Török Katalin
osztályvezetõ részére:
katalin.torok@vm.gov.hu
Személyesen: Vidékfejlesztési Minisztérium Személyügyi és Igazgatási Fõosztályának titkársága
1055 Budapest,
Kossuth L. tér 11.
II. emelet 229.
f: dr. Pécsi Mária
fõosztályvezetõ, valamint
Török Katalin
osztályvezetõ
Tel: 795-3656,
illetve 795-3918
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
Kormányzati portál:
www.kormany.hu
2011. okt. 7.
VM KASzK honlapja:
www.fvmkaszk.hu
2011. okt. 7.
Nemzeti Közigazgatási
Intézet honlapja
www.kozigallas.gov.hu
2011. okt. 7.
Esztár Község
Önkormányzata
4124 Esztár,
Árpád u. 1.
Tel./fax: (54) 414-081

Esztár-Kismarja Általános
Iskola, Óvoda és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
4124 Esztár,
Petõfi u. 4/b.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.,

ÁEI: 2011. dec. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. okt. 21.
Pehi: 2011. nov. 29.
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Lf.: az Esztár-Kismarja
Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény szakmai irányítása, vezetése, az irányadó
jogszabályokban a közoktatási intézmény vezetõje
részére meghatározott feladatok ellátása. Az igazgató látja el a székhelyintézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat is.

vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állampolgárság, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazáshoz szükséges feltételek megléte.
Elõny: intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
3–5 év vgy., pályázatok
lebonyolításában való
jártasság, helyben lakás,
B kategóriás jogosítvány,
felhasználói szintû
informatikai jártasság.

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázat
akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban megjelölt
benyújtási határidõig a
pályázat Esztár Község
Önkormányzat címére megérkezik és a pályázat a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi
feltételnek megfelel.
A beérkezett pályázatokat a
véleményezési eljárás lefolytatását követõen a képviselõ-testület testületi ülés keretében bírálja el. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot arra, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai
végzettséget, szakképzettséget igazoló om., elõírt szgy.-t
igazoló om., b., a korábbi
jogviszonyokra vonatkozó
igazolások, nyilatkozat a
pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásáról,
nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton,
ajánlott küldeményként,
1 eredeti példányban kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör
megnevezését: igazgató.
Pc.: Esztár Község
Önkormányzata
f.: Szécsi Tamás
polgármester
Tel.: 06 (70) 930-0010
www.esztar.hu
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Mezõgyán Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
5732 Mezõgyán,
Árpád u. 37.
Tel.: (66) 495-100

2

Mezõgyáni Általános
Iskola
Mezõgyán,
Arany János u. 1.
Igazgató

3

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Lábassy János
Szakközépiskola
és Szakiskola
5200 Törökszentmiklós,
Almásy u. 51
Igazgató
Lf.: a Közokt.tv.
54. §-ában meghatározott
intézményvezetõi feladatok
ellátása.

4

Felsõfokú tanári v.,
pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2011. dec. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Heti 30 órás munkaidõ.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ közzétételtõl számított 30 nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr., 30 napnál nem régebbi
b., iskolai végzettségeket
tanúsító hiteles om., szgy.
igazolása, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban,
írásban kell benyújtani.
Pc., f.: Zsoldos Zoltán
polgármester

Egyetemi szintû tanári v.,
legalább 5 év szgy.,
pedagógus szakvizsga,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.

ÁEI: 2012. jan. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Újonnan létesített jogviszony
esetén – a Kjt. 21/A. §
(4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 4 hónap próbaidõ kikötésével.
Pbhi: 2011. okt. 26.
Pehi: a megyei közgyûlés
2011. decemberi ülése.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön. a jelenlegi munkahely, munkakör,
besorolás, illetmény
megjelölésével, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
képesítést igazoló om., b.,
a pályázó nyilatkozata arra
vonatkozóan,

Lf.: különösen a nevelõtestület vezetése, az oktató,
nevelõ munka irányítása
és ellenõrzése, a nevelõtestület hatáskörébe tartozó
döntések elõkészítése, végrehajtásuk megszervezése,
ellenõrzése. Az intézmény
mûködéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az iskolaszékkel, munkavállalói érdekképviseleti szervekkel,
a diákönkormányzattal, a
szülõi szervezetekkel és a
kisebbségi önkormányzattal való kapcsolattartás.
Nemzeti és iskolai ünnepek
megszervezése, gyermekés ifjúságvédelmi munka
irányítása, a tanuló és gyermekbalesetek megelõzésével kapcsolatos tevékenység irányítása.
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyûlés
5000 Szolnok,
Kossuth L. u. 2.
Tel.: (56) 505-330
Fax: (56) 374-424
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hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai és elektronikus úton kell benyújtani.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Pc.: Kovács Sándor
elnök
E-mail: info@jnszm.hu
f.: Mûvelõdési és Népjóléti
Iroda
Tel.: (56) 505-351
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
szept. 26.
Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1
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3
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Magas-bakonyi
Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény
8422 Bakonynána,
Alkotmány u. 9.
Tel./fax: (88) 587-350

Kerekerdõ Óvoda
Bakonyszentkirály
Intézményegység-vezetõ

Fõiskola – jogszabályban
elõírtak szerint,
óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább
5 év szgy.,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. dec. 1.
A megbízás 2016. nov.
31-ig, 5 évre szól.
Pbhi: 2011. okt. 6.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések, vpr.,
mely tartalmazza a társult
intézményekkel való együttmûködés lehetõségeit, szakmai ön., b., nyilatkozat arról,
hogy a pályázó nem áll
foglalkozástól való eltiltás
hatálya alatt, végzettséget
igazoló om., adatvédelmi
nyilatkozat.
Pc.: Magas-bakonyi
Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény

Gyõr-Moson-Sopron
Megye Önkormányzatának
Közgyûlése
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
Tel.: (96) 522-203
Fax: (96) 522-221

Gyõr-Moson-Sopron
Megye Önkormányzatának
Gyermekvédelmi
Központja
9024 Gyõr,
Vasvári Pál u. 1.
Intézményvezetõ

Büntetlen elõélet, cselekvõképesség, a személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek
szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl

ÁEI: 2011. dec. 1.
A megbízás 2016. nov. 30-ig
szól.
Magasabb vezetõi beosztás
ellátására szóló megbízás,
valamint a vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú
végzettségû, vagy felsõfokú
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Lf.: az intézmény gazdaságos – jogszabályoknak,
szakmai követelményeknek, valamint a fenntartói
döntéseknek megfelelõ –
mûködtetése, munkáltatói
jogkör gyakorlása az
intézményi dolgozók
tekintetében.

szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet vonatkozó
rendelkezéseiben foglalt
képesítési feltételek megléte, a Kjt.-nek a szociális,
valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet
3. §-ának (3) bekezdésében meghatározott szgy.

szakmai képesítést igénylõ
munkakörben – határozatlan
idõre szóló – közalkalmazotti jogviszonyba történõ
kinevezés, újonnan létesített
jogviszony esetén 3 hónap
próbaidõ kikötésével.
Pbhi: a KSZK honlapján
való megjelenéstõl számított
30 nap.
Pehi: 2011. nov. 25.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint,
valamint megegyezés
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., b.,
iskolai végzettséget (egyéb
képesítéseket, szakvizsgát)
tanúsító oklevél, vagy annak
hiteles másolata, szgy.-t
igazoló hiteles okmányok,
nyilatkozat, mely szerint a
gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv.
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, valamint arról, hogy nem áll
cselekvõképességet kizáró
ok vagy gondnokság alatt, a
2007. évi CLII. törvény
alapján teljesítendõ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó
nyilatkozat, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Gyõr-Moson-Sopron
Megye Közgyûlésének
elnöke
f.: Gyõr-Moson-Sopron
Megye Önkormányzati
Hivatala
Tel.: (96) 522-214
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2010.
okt. 1.
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Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshely betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Óvodapedagógus
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Napsugár Óvoda
1112 Budapest,
Menyecske u. 2.
Tel.: (1) 310-0132
Fax: (1) 248-1807

Óvodapedagógus
(határozatlan idõre)
Lf.: óvodapedagógusi
teendõ ellátása.

Fõiskolai végzettségû
óvodapedagógus.

ÁEI: 2011. dec. 1.
Pbhi: 2011. okt. 15.
Pehi: 2011. okt. 18.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön., képesítést
igazoló om., b., egészségügyi alkalmasságot igazoló
okmány.
Pc.: Nádasi Péterné
intézményvezetõ

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.
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Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Érd Megyei Jogú Város
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
2030 Érd,
Fõ u. 42.
Tel.: (23) 523-700
Fax: (23) 364-019

Pedagógus: gyógypedagógus-logopédus
(határozott idõre: várhatóan 1-2 évig tartó
idõtartam)

Szakirányú fõiskolai v.

Fejlesztõpedagógusgyógypedagógus
(határozott idõre,
teljes munkaidõ)

Szakirányú fõiskolai v.,
szakvizsga (befejezett
vagy folyamatban lévõ).

ÁEI: legkorábban
2011. nov. 2.
Pbhi: 2011. okt. 21.
Pc.: Nagy Éva
intézményvezetõ

Egyéb álláshelyek
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Érd Megyei Jogú Város
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
2030 Érd,
Fõ u. 42.
Tel.: (23) 523-700
Fax: (23) 364-019

Gyermekpszichiáter
(határozatlan idõre,
teljes munkaidõ)

Egyetemi v., szakvizsga
(befejezett vagy
folyamatban lévõ).
Elõny: pszichoterápiás
képzettség.

Pszichológus
(határozott idõre: GYES
végéig tartó idõtartam)

Szakirányú egyetemi v.,
szakvizsga (befejezett
vagy folyamatban lévõ).

ÁEI: legkorábban
2011. nov. 2.
Pbhi: 2011. okt. 21.
Pc.: Nagy Éva
intézményvezetõ
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét
Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nem csak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely
a nyugati gondolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise. Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai világ nagy összehasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familiaritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam
formációihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette. S ez a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a
szupranacionális intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a
mértéktartás jellemzi. Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él.
Így például mit is kezdhetünk az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a német ancien régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik,
miszerint az „EU alkotmányos struktúrája még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti állam és a gondoskodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat
milyen formációvá történõ alakítása a jelenkor nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni, hogy az EU mint sui generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat
egyenlõen kiterjesztõ, emberibb társadalomként funkcionáljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a feladat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.
A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ....................................................................................................................................................................... .
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét
A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.
A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 400 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 400 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el az
alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................................... .
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
megjelentette
Hargitai József

Jogi fogalomtár
címû kiadványát
A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt
fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is, egymástól
eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)
A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézikönyv,
hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsungelében.
A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.
Ára: 1400 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS
Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 1400 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák
el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: .......................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................
Utca, házszám: ........................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
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