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JOGSZABÁLYOK

A Kormány 19/2011. (III. 2.) Korm. rendelete
a 2011. évi igazgatási szünetrõl

A Kor mány a kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
2010. évi LVIII. tör vény 64.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, va la mint az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében és
a 35.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ere de ti jog al ko tói
ha tás kö ré ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

(1)  A ren de let ha tá lya – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – a kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
2010. évi LVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktjv.) 1.  §-ában
meg ha tá ro zott szer vek re és az ott fog lal koz ta tott kor -
mány tiszt vi se lõ re, kor mány za ti ügy ke ze lõ re, mun ka vál la -
ló ra, szak mai ve ze tõ re, to váb bá az igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um ba be osz tott bí ró ra és
ügyész re ter jed ki.

(2) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki azok ra a szer vek re,
ame lyek a 2011. évi nép szám lá lás ról  szóló 2009. évi
CXXXIX. tör vény ben fog lal tak elõ ké szí té sé ben és vég re -
haj tá sá ban érin tet tek.

2. § 

A Kor mány az igaz ga tá si szü ne tet 2011. jú li us 18-tól
au gusz tus 21-ig, va la mint 2011. de cem ber 23-tól 2012. ja -
nu ár 6-ig ter je dõ idõ szak ra ha tá roz za meg.

3. §

(1)  A 2.  §-ban meg ha tá ro zott igaz ga tá si szü net tel jes
idõ sza ka alatt az alap sza bad ság ter hé re az aláb bi mér té kû
sza bad sá got kell ki ad nia a mun kál ta tó nak:

a)  a kor mány tiszt vi se lõ ese té ben 15 mun ka nap;

b)  a kor mány za ti ügy ke ze lõ ese té ben 12 mun ka nap;

c)   Ktjv. ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tó nál fog lal koz ta -
tott mun ka vál la ló ese té ben 12 mun ka nap;

d)  az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té ri um ba be osz tott bí ró és ügyész ese té ben 18 mun ka -
nap.

(2)  A 2.  §-ban meg ha tá ro zott idõ szak ban – az (1) be -
kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en – a szak mai ve ze tõ szá má -
ra leg fel jebb 24 mun ka nap ad ha tó ki.

(3)  A 2.  §-ban meg ha tá ro zott igaz ga tá si szü net idõ sza -
ka alatt az ese dé kes sé ge évé ben ki nem adott sza bad ság
tel jes egé sze ki ad ha tó.

(4)  A mun kál ta tó az igaz ga tá si szü net idõ sza ká ra fi gye -
lem mel ha tá roz za meg a sza bad sá go lá si terv alap ján ki -
adás ra ke rü lõ sza bad sá got.

4. §

Az ál lam igaz ga tá si szerv hi va ta li szer ve ze té nek ve ze tõ -
je az igaz ga tá si szü net alatt a sza bad sá got úgy ad ja ki,
hogy biz to sít sa a za var ta lan ügy me ne tet és fel adat el lát ást,
va la mint a la kos sá gi ügy fél szol gá lat tal ren del ke zõ szer -
vek ese té ben a fo lya ma tos fel adat el lát ást.

5. §

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény 41/A.  § (9) be kez dé se alap ján
a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te szá má ra ajánl ja
igaz ga tá si szü net el ren de lé se ese tén az e ren de let ben fog -
lal tak fi gye lem be vé te lét.

6. §

Ez a ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

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

A nemzeti erõforrás miniszter 6/2011. (III. 8.)
NEFMI rendelete

egyes oktatási-kulturális tárgyú
miniszteri rendeleteknek a naptári napban  való
határidõ-számítással összefüggésben szükséges

módosításáról

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 94.  §
(1) be kez dés a)–b), d), f), h)–k) és n) pont já ban,
a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás -
ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör vény
100.  § (3) be kez dés d) és l) pont já ban,
a tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló 2001. évi XXXVII. tör -
vény 29.  § (1) be kez dé sé ben,
a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi LXIV. tör -
vény 93.  § (2) be kez dés d), f) és m) pont já ban,
az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról és sa já tos
fog lal koz ta tá si sza bá lya i ról  szóló 2008. évi XCIX. tör -
vény 47.  § (2) be kez dés d)–e) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján
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az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve -
ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. ren de let 41.  § i)–j) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1)  A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl
 szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let (a to váb bi ak ban:
Ren de let)

a)  7.  § (2) be kez dé sé ben „az ik ta tás nap já tól” szö veg -
rész he lyé be „a meg ér ke zé sét kö ve tõ nap tól” szö veg,
a „hu szon két mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „har -
minc na pon” szö veg, a „hu szon két mun ka nap” szö veg rész
he lyé be a „har minc nap”, „az ik ta tás tól” szö veg rész he lyé -
be „a meg ér ke zé sét kö ve tõ nap tól”, a „hu szon két mun ka -
na pot” szö veg rész he lyé be a „har min ca dik na pot” szö veg,

b)  22.  § (2) be kez dé sé ben a „hu szon ket te dik mun ka na -
pig” szö veg rész he lyé be a „har min ca dik na pig” szö veg,
a „há rom mun ka na pon” szö veg rész he lyé be az „öt na pon”
szö veg, az „öt mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „nyolc
na pon” szö veg,

c)  22.  § (3) be kez dé sé ben a „tíz mun ka na pon” szö veg -
rész he lyé be a „ti zen öt na pon” szö veg, az „öt mun ka na -
pon” szö veg rész he lyé be a „nyolc na pon” szö veg,

d)  23.  § (1) be kez dé sé ben a „há rom mun ka na pon” szö -
veg rész he lyé be az „öt na pon” szö veg, a „tíz mun ka na -
pon” szö veg rész he lyé be a „ti zen öt na pon” szö veg,

e)  32.  § (2) be kez dé sé ben a „tíz mun ka na pon” szö veg -
rész he lyé be a „ti zen öt na pon” szö veg

lép.

(2)  A Ren de let 5. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

(3)  A Ren de let 8. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

2.  §

A ke ret tan ter vek ki adá sá nak és jó vá ha gyá sá nak rend jé -
rõl, va la mint egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról
 szóló 17/2004. (V. 20.) OM ren de let 5.  § (9) be kez dé sé ben 
„az ira tok meg ér ke zé sé tõl szá mí tott” szö veg rész he lyé be
„az ira tok meg ér ke zé sét kö ve tõ nap tól szá mí tott” szö veg
lép.

3.  §

A tan könyv vé nyil vá ní tás, a tan könyv tá mo ga tás, va la -
mint az is ko lai tan könyv el lá tás rend jé rõl  szóló 23/2004.
(VIII. 27.) OM ren de let

a)  7.  §-ában a „húsz mun ka na pos” szö veg rész he lyé be
a „hu szon öt na pos” szö veg,

b)  10.  § (1) be kez dé sé ben a „nyolc mun ka na pon” szö -
veg rész he lyé be a „tíz na pon” szö veg,

c)  10.  § (2) be kez dé sé ben a „nyolc mun ka na pos” szö -
veg rész he lyé be a „tíz na pos” szö veg,

d) 11.  § (2) be kez dé sé ben a „hu szon ket tõ mun ka na pon” 
szö veg rész he lyé be a „har minc na pon” szö veg lép.

4.  §

A mu ze á lis in téz mé nyek szak fel ügye le té rõl  szóló
3/2009. (II. 18.) OKM ren de let 6.  § (4) be kez dé sé ben
az „öt mun ka nap pal” szö veg rész he lyé be a „nyolc nap pal”
szö veg lép.

5.  §

A köz ok ta tá si szak ér tõi te vé keny ség, va la mint az érett -
sé gi vizs ga el nö ki meg bí zás fel té te le i rõl  szóló 38/2009.
(XII. 29.) OKM ren de let

a)  4.  § (7) be kez dé sé ben a „tíz mun ka na pon” szö veg -
rész he lyé be a „ti zen öt na pon” szö veg,

b)  9.  § (1) be kez dé sé ben az „öt mun ka na pon” szö veg -
rész he lyé be a „nyolc na pon” szö veg

lép.

6.  §

A mu ze á lis in téz mé nyek mû kö dé si en ge dé lyé rõl  szóló
2/2010. (I. 14.) OKM ren de let 17.  § (6) be kez dé sé ben
a „15 mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „hu szon egy na -
pon” szö veg lép.

7.  §

(1)  A pe da gó gi ai szak szol gá la tok ról  szóló 4/2010.
(I. 19.) OKM ren de let (a to váb bi ak ban: OKM ren de let)
11.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szak ér tõi vizs gá lat idõ pont ját a szak ér tõi és re ha -
bi li tá ci ós bi zott ság ha tá roz za meg, és er rõl, va la mint
a szak ér tõi vizs gá lat he lyé rõl a szü lõt ér te sí ti. A szak ér tõi
vizs gá lat idõ pont já ról  szóló ér te sí tést a vizs gá lat kez de mé -
nye zé sé re irá nyu ló ké re lem meg ér ke zé sét kö ve tõ nap tól
szá mí tott ti zen öt na pon be lül meg kell kül de ni a szü lõ nek.
A szak ér tõi vizs gá lat idõ pont ját a vizs gá lat kez de mé nye -
zé sé re irá nyu ló ké re lem meg ér ke zé sét kö ve tõ nap tól szá -
mí tott hat van na pon be lü li idõ pont ra kell ki tûz ni.”

(2)  Az OKM ren de let
a)  10.  § (3) be kez dés a) pont já ban a „há rom mun ka na -

pon” szö veg rész he lyé be az „öt na pon” szö veg,
b)  11.  § (4) be kez dé sé ben az „öt mun ka na pon” szö veg -

rész he lyé be a „nyolc na pon” szö veg,
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c)  14.  § (1) be kez dés m) pont me) al pont já ban a „tíz
mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „ti zen öt na pon” szö -
veg,

d)  14.  § (5) be kez dé sé ben a „hu szon két mun ka na pon”
szö veg rész he lyé be a „har minc na pon” szö veg, a „tíz mun -
ka nap” szö veg rész he lyé be a „ti zen öt nap” szö veg,

e)  16.  § (1) be kez dé sé ben a „hu szon két mun ka na pon”
szö veg rész he lyé be a „har minc na pon” szö veg,

f)  16.  § (2) be kez dé sé ben a „ti zen öt mun ka na pon” szö -
veg rész he lyé be a „hu szon egy na pon” szö veg,

g)  19.  § (2) be kez dé sé ben az „öt mun ka nap pal” szö -
veg rész he lyé be a „nyolc nap pal” szö veg,

h)  27.  § (5) be kez dé sé ben a „hu szon két mun ka nap pal”
szö veg rész he lyé be a „har minc nap pal” szö veg lép.

8.  §

Az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek be szá mo ló já nak for -
mai és tar tal mi kö ve tel mé nye i rõl, a be nyúj tá sá val és el fo -
ga dá sá val kap cso la tos rész le tes sza bá lyok ról, to váb bá
az el szá mol ha tó költ sé gek rõl  szóló 6/2010. (II. 4.) OKM
ren de let 3.  § (1) be kez dé sé ben a „3 mun ka na pon” szö veg -
rész he lyé be az „öt na pon” szö veg lép.

9.  §

A ré gé sze ti le lõ he lyek fel tá rá sá nak, il let ve a ré gé sze ti
le lõ hely, le let meg ta lá ló ja anya gi el is me ré sé nek rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI ren de let

a)  4.  § (2) be kez dé sé ben a „leg alább 10 mun ka nap pal”
szö veg rész he lyé be a „leg alább ti zen öt nap pal” szö veg,

b)  a 9.  § (5) be kez dé sé ben a „22 mun ka na pon” szö veg -
rész he lyé be a „har minc na pon” szö veg,

c)  a 11.  § (1) be kez dé sé ben az „5 mun ka na pon” szö -
veg rész he lyé be a „nyolc na pon” szö veg,

d)  a 11.  § (2) be kez dé sé ben a „10 mun ka na pon” szö -
veg rész he lyé be a „ti zen öt na pon” szö veg,

e)  a 11.  § (3) be kez dé sé ben a „22 mun ka na pon” szö -
veg rész he lyé be a „har minc na pon” szö veg,

f)  a 15.  § (4) be kez dé sé ben a „3 mun ka na pon” szö veg -
rész he lyé be az „öt na pon” szö veg,

g)  a 15.  § (5) be kez dé sé ben a „22 mun ka na pon” szö -
veg rész he lyé be a „har minc na pon” szö veg,

h)  a 15.  § (6) be kez dé sé ben a „10 mun ka na pon” szö -
veg rész he lyé be a „ti zen öt na pon” szö veg,

i)  a 17.  § (2) be kez dé sé ben az „5 mun ka na pon” szö veg -
rész he lyé be a „nyolc na pon” szö veg,

j)  a 19.  § (4) be kez dé sé ben a „22 mun ka na pot” szö veg -
rész he lyé be a „har minc na pot” szö veg,

k)  22.  § (2) be kez dé sé ben „az an nak be ér ke zé sé tõl”
szö veg rész he lyé be „az an nak be ér ke zé sét kö ve tõ nap tól”
szö veg, a „10 mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „ti zen öt
na pon” szö veg,

l)  a 27.  § (4) be kez dé sé ben a „10 mun ka na pon” szö veg -
rész he lyé be a „ti zen öt na pon” szö veg,

m)  a 28.  § (1) be kez dé sé ben a „8 mun ka na pon” szö veg -
rész he lyé be a „tíz na pon” szö veg lép.

10.  §

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

(2)  A 7.  § (1) be kez dé se és (2) be kez dés b) pont ja 2011. 
au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

(3)  Nem lép ha tály ba a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek
mû kö dé sé rõl  szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let,
a 2010/2011. tan év rend jé rõl, va la mint egyes ok ta tá si jog -
sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 22/2010. (V. 13.) OKM
ren de let és a pe da gó gi ai szak szol gá la tok ról  szóló 4/2010.
(I. 19.) OKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/2010.
(X. 6.) NEFMI ren de let 8.  §-a.

(4)  E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ -
en in dult ügyek ben és meg is mé telt el já rá sok ban kell al kal -
maz ni.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

1. szá mú mel lék let a 6/2011. (III. 8.) NEFMI ren de let -
hez

„5. szá mú mel lék let a 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let hez
1.  A fe gyel mi el já rás sza bá lyai cím A fe gyel mi tár gya -

lás al cím 1. pont já nak utol só mon da ta az aláb bi ak sze rint
mó do sul:

„Az ér te sí tést oly mó don kell ki kül de ni, hogy azt a ta nu -
ló, a szü lõ és meg ha tal ma zott kép vi se lõ jük kü lön-kü lön
a tár gya lás elõtt leg alább nyolc nap pal meg kap ja.”

2.  A fe gyel mi el já rás sza bá lyai cím A fe gyel mi tár gya -
lás al cím 2. pont já nak el sõ mon da ta az aláb bi ak sze rint
mó do sul:

„A fe gyel mi el já rást – a meg in dí tás tól szá mí tott har -
minc na pon be lül – egy tár gya lá son be kell fe jez ni.”

3.  A fe gyel mi el já rás sza bá lyai cím A fe gyel mi ha tá ro -
zat al cím 7. pont já nak utol só mon da ta az aláb bi ak sze rint
mó do sul:

„Ha az ügy bo nyo lult sá ga vagy más fon tos ok szük sé -
ges sé te szi, a ha tá ro zat szó be li ki hir de té sét az el sõ fo kú fe -
gyel mi jog kör gya kor ló ja leg fel jebb nyolc nap pal el ha -
laszt hat ja.”

4.  A fe gyel mi el já rás sza bá lyai cím A fe gyel mi ha tá ro -
zat al cím 9. pont ja az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„A fe gyel mi ha tá ro za tot a ki hir de tést kö ve tõ hét na pon
be lül írás ban meg kell kül de ni a ta nu ló nak, kis ko rú ta nu ló
ese tén a szü lõ jé nek és meg ha tal ma zott kép vi se lõ jük nek,
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ha a gaz dál ko dó szer ve zet kép vi se lõ je az el já rás ban részt
vett, a gaz dál ko dó szer ve zet nek.”

5.  A fe gyel mi el já rás sza bá lyai cím Az el já rást meg in -
dí tó ké re lem al cím 13. pont já nak utol só mon da ta az aláb -
bi ak sze rint mó do sul:

„Az el já rást meg in dí tó ké rel met a ha tá ro zat kéz hez vé te -
lé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül kell az el sõ fo kú fe gyel -
mi jog kör gya kor ló já hoz be nyúj ta ni.”

6.  A fe gyel mi el já rás sza bá lyai cím Az el já rást meg in -
dí tó ké re lem al cím 14. pont já nak el sõ mon da ta az aláb bi ak 
sze rint mó do sul:

„A fe gyel mi bün te tést meg ál la pí tó ha tá ro zat el len be -
nyúj tott ké rel met az el sõ fo kú fe gyel mi jog kör gya kor ló -
ja a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül
kö te les to váb bí ta ni a má sod fo kú fe gyel mi jog kör
gyakor ló já hoz.”

2. szá mú mel lék let a 6/2011. (III. 8.) NEFMI ren de let -
hez
„8. szá mú mel lék let a 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let hez

1.  A kö zép fo kú is ko lák ba tör té nõ je lent ke zés rend je és
a fel vé te li el já rás sza bá lyai cím A fel vé te li ké re lem be -
nyúj tá sa al cím 2.1. pont já nak ne gye dik mon da ta az aláb bi -
ak sze rint mó do sul:

„Amennyi ben a je lent ke zést nem a köz zé tett je lent ke zé -
si la pon nyúj tot ták be, a ké re lem ben érin tett kö zép fo kú is -
ko la a fel vé te li el já rás hoz szük sé ges ada tok nyolc na pon
be lü li pót lá sá ra fel szó lít ja a ké re lem be nyúj tó ját.”

2.  A kö zép fo kú is ko lák ba tör té nõ je lent ke zés rend je és
a fel vé te li el já rás sza bá lyai cím Az írás be li vizs ga al cím
5.7. pont já nak ne gye dik mon da ta az aláb bi ak sze rint mó -
do sul:

„A hi va tal öt na pon be lül kö te les dön te ni, s dön té sé rõl –
a kéz be sí tés sel egy ide jû leg – rö vid úton (fu tár, te le fax,
táv be szé lõ) ér te sí te ni az igaz ga tót.” ”

A belügyminiszter 5/2011. (III. 3.) BM rendelete
a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi

társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos 
egyszeri költségvetési támogatás igénylésének,

döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának

részletes feltételeirõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2011. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2010. évi CLXIX. tör vény 5. mel lék let 7. pont já ban ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján, az egyes mi nisz te rek, va la mint
a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 37.  §
p) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va –

az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve -
ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. ren de let 73.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró nem zet gaz da sá gi mi nisz ter vé le mé -
nyé nek ki ké ré sé vel – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Ér tel me zõ ren del ke zé sek

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

a) in téz mé nyi szin tû lét szám: a he lyi ön kor mány za tok
ese té ben a lét szám csök ken tés sel, il let ve eset le ges nö ve ke -
dés sel érin tett in téz mé nyek és az ön kor mány zat hi va ta lá -
nak en ge dé lye zett ál lás he lye; a több cé lú kis tér sé gi tár su lás 
ese té ben a tár su lás lét szám csök ken tés sel, il let ve az eset le -
ges nö ve ke dés sel érin tett in téz mé nye i nek és mun ka szer -
ve ze té nek en ge dé lye zett ál lás he lye;

b) össze sí tett lét szám: a he lyi ön kor mány zat hi va ta lá -
nak és va la mennyi in téz mé nyé nek ál lás he lye, a több cé lú
kis tér sé gi tár su lás ese té ben a tár su lás mun ka szer ve ze té nek 
és va la mennyi in téz mé nyé nek en ge dé lye zett ál lás he lye;

c) fel men té si idõ re já ró il let mény: a Mun ka Tör vény -
köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény (a to váb bi ak ban:
Mt.) sze rin ti fel mon dá si idõ re meg ál la pí tott mun ka bér és
át lag ke re set, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sze rint, va la mint
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Kjt.) sze rint meg ál la pí -
tott fel men té si idõ re já ró át lag ke re set, il let mény össze ge;

d) já ru lék: mun kál ta tó ál tal fi ze ten dõ já ru lék, tár sa da -
lom biz to sí tá si já ru lék mér té ke 27 szá za lék, mely bõl nyug -
díj biz to sí tá si já ru lék 24 szá za lék, az egész ség biz to sí tá si-
és mun ka erõ-pi a ci já ru lék 3 szá za lék;

e) ebr42 in for má ci ós rend szer: we ba la pú in for má ci ós
rend szer, mely ben az igény lõk nek az e ren de let mel lék le -
tei sze rin ti adat la po kat rög zí te nie szük sé ges (el ér he tõ sé ge: 
http://ebr42.otm.gov.hu).

Az igény lés be nyúj tá sá val kap cso la tos alap el vek

2.  §

(1)  Igény lést nyújt hat be a he lyi ön kor mány zat vagy
a több cé lú kis tér sé gi tár su lás, ha:

a)  a költ ség ve té si szer ve i nél – ide ért ve az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ál tal fi nan szí ro zott fel ada to -
kat el lá tó költ ség ve té si szer ve ket is – fõ fog lal ko zás ban,
ha tá ro zat lan ide jû köz szol gá la ti, köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban vagy mun ka vi szony ban ál lók (a to váb bi ak ban
együtt: fog lal koz ta tott) – ki vé ve a köz fog lal koz ta tás ban
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mun kát vég zõk – jog vi szo nyá nak (a to váb bi ak ban együtt:
jog vi szony) meg szün te té sé rõl dön tött,

b) a lét szám csök ken té si dön té sé bõl – in téz mé nyen -
ként – egy ér tel mû en be azo no sít ha tó ak a meg szün te tett ál -
lás he lyek,

c) 2010. szep tem ber 30. nap ját kö ve tõ en – a 3.  §-ban
fog lal tak ra fi gye lem mel – fi ze té si kö te le zett sé ge ke let ke -
zik,

d) a Ma gyar Köz tár sa ság 2010. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2009. évi CXXX. tör vény 5. szá mú mel lék le té nek
7. pont ja sze rin ti igény lés ke re té ben e fog lal koz ta tott után
tá mo ga tás ban nem ré sze sült,

e) a lét szám csök ken tés sel érin tett ál lás he lyen fog lal -
koz ta tott – jog vi szony ban töl tött ide je fo lya ma tos sá gá nak
meg sza kí tá sa nél kü li – fog lal koz ta tá sá ra a he lyi ön kor -
mány zat költ ség ve té si szer ve i nél, a több cé lú kis tér sé gi tár -
su lá sok ese té ben a tár su lás szer ve ze tén be lül a meg lé võ
üres ál lás he lye ken, az elõ re lát ha tó lag meg üre se dõ ál lás he -
lye ken vagy a ter ve zett új ál lás he lye ken, il let ve szer ve ze ti
vál to zás, fel adat át adás kö vet kez té ben az igény lõ fenn tar -
tói kö rén kí vü li mun kál ta tó nál nincs le he tõ ség, és

f) az in téz mé nyei lét szám hely ze té nek és az in téz mé -
nyek kö zöt ti ter vez he tõ lét szám- és ál lás hely-át cso por to sí -
tás le he tõ sé gé nek fe lül vizs gá la ta függ vé nyé ben dönt a fel -
men tés sel vagy ren des fel mon dás sal együtt já ró lét szám -
csök ken tés rõl.

(2) A kép vi se lõ-tes tü let, il let ve tár su lá si ta nács ab ban
az eset ben is jo go sult 2011. év ben az igény lés be nyúj tá sá -
ra, ha 2010. szep tem ber 30. nap ját kö ve tõ dön té se ese tén
a lét szám csök ken tés sel érin tett fog lal koz ta tot tak jog vi szo -
nyá nak meg szû né sé vel kap cso lat ban 2010. de cem ber
31-éig ke let ke zett tény le ges ki fi ze té si kö te le zett sé ge.
Ezen igény lé sek el bí rá lá sa is a je len ren de let ben rög zí tett
sza bá lyok sze rint tör té nik, az zal az el té rés sel, hogy eb ben
az eset ben a 2010. évet érin tõ tény le ges ki fi ze tés do ku -
men tu ma it az igény lés hez kell csa tol ni.

(3) E ren de let al kal ma zá sá ban 2010. szep tem ber
30. nap ját kö ve tõ dön tés nek mi nõ sül az a dön tés is, amely
2010. szep tem ber 30. nap ja elõt ti dön tést erõ sít meg, fel té -
ve, hogy az igény lõ nek a ko ráb bi dön té sé bõl 2010. szep -
tem ber 30. nap ját kö ve tõ ki fi ze té si kö te le zett sé ge is ke let -
ke zik, to váb bá a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rint ko ráb -
ban nem ré sze sült tá mo ga tás ban. Eb ben az eset ben to váb -
bi fel té tel a (2) be kez dés ben fog lalt ki fi ze té sek do ku men -
tu ma i nak csa to lá sa. A meg erõ sí tõ dön tés idõ pont ja nem
le het ké sõb bi, mint az adott fog lal koz ta tott fel men té si
vagy ren des fel mon dá si ide jé nek be fe je zõ idõ pont ja, ki vé -
ve a jog utód nél kü li meg szû nés  miatt el bo csá tás ra ke rü lõ
fog lal koz ta tot tak ese tét, ha a jog utód nél kü li meg szû nés
2010. szep tem ber 30. nap ját kö ve tõ en kö vet ke zik be.

(4) Ab ban az eset ben, ha a lét szám csök ken tés sel érin tett 
ál lás he lyen fog lal koz ta tott nyug dí jas nak mi nõ sül, a fel -
men tés sel vagy ren des fel mon dás sal együtt já ró ál lás hely
meg szün te tés rõl  szóló dön tést az igény lõ nek leg ké sõbb

a fog lal koz ta tott fel men té si vagy ren des fel mon dá si ide jé -
nek utol só nap já ig kell meg hoz nia.

(5) A lét szám csök ken tés sel érin tett fog lal koz ta tot tak ra
és a lét szám csök ken tés sel együtt já ró ál lás hely-meg szün -
te tés re vo nat ko zó an az igény lõ ál tal be nyúj tott igény csak
egy al ka lom mal ke rül het el bí rá lás ra.

3.  §

(1) Ha a lét szám csök ken tés sel érin tett fog lal koz ta tott
ese té ben az igény lõ a lét szám csök ken té si dön té sét kö ve tõ -
en az Mt. 90.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel mon dá -
si vé de lem re te kin tet tel csak ké sõb bi idõ pont ban tud ja
a jog vi szonyt meg szün tet ni, ak kor az Mt. 90.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti idõ el tel tét kö ve tõ en nyújt hat ja be e fog lal -
koz ta tott után a tá mo ga tá si igé nyét.

(2) Ha a lét szám csök ken tés sel érin tett fog lal koz ta tott
a jog vi szony meg szû né se vagy az az zal kap cso la tos já ran -
dó sá ga te kin te té ben mun ka ügyi bí ró ság hoz for dult jog or -
vos la tért, ak kor az igény lõ az em lí tett fog lal koz ta tott utá ni
fi ze té si kö te le zett sé gé nek tá mo ga tá sá ra az igény lé sét ak -
kor nyújt hat ja be, ami kor a bí ró ság jog erõ sen meg ál la pít ja
a mun kál ta tó ál tal ho zott dön tés jog sze rû sé gét. Eb ben
az eset ben az igény lés be nyúj tá sá nak évé ben ér vé nyes és
ha tá lyos jog sza bály alap ján tör tén het az igény lés.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben fog lal tak iga zo lá sá ra
szol gá ló do ku men tu mo kat az igény lõ kö te les az igény lé -
sé hez csa tol ni. Eb ben az eset ben a meg erõ sí tõ dön tés csa -
to lá sa nem szük sé ges.

4.  §

(1) Ha a lét szám csök ken tés több cé lú kis tér sé gi tár su lás -
ban, kö zö sen fenn tar tott in téz mény ben vagy kör jegy zõ -
ség ben tör té nik, úgy a tár su lás ban, il let ve kör jegy zõ ség -
ben részt ve võ va la mennyi ön kor mány zat kö te les nyi lat -
koz ni az 5.  § (1) be kez dés j) pont já ban fog lal tak ról.

(2) Kör jegy zõ ség lét re ho zá sa ese té ben a gesz tor ön kor -
mány zat költ ség ve té sé bõl ki mu tat ha tó nak kell len nie
a tár su lás kö vet kez té ben ki ala ku ló csök ken tett tény le ges
lét szám nak.

(3) Kör jegy zõ ség meg szün te té se, kör jegy zõ ség hez  való 
csat la ko zás ese tén a kör jegy zõ, il let ve jegy zõ já ran dó sá -
ga i val kap cso la to san csak ab ban az eset ben le het pá lyá za -
tot be nyúj tat ni, ha a kör jegy zõi vagy jegy zõi ál lás hely
meg szün te té se tény le ge sen ki mu tat ha tó lét szám csök ken -
tést je lent.

(4) Ha a lét szám csök ken tés mel lett lét szám bõ ví tés is
tör té nik, ak kor

a) vizs gál ni szük sé ges, hogy a fel men tés sel vagy ren des 
fel mon dás sal érin tett fog lal koz ta tott az új ál lás he lyen fog -
lal koz tat ha tó-e, és
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b) a lét szám nö ve ke dést té te le sen in do kol ni szük sé ges
az 5.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rint alá tá maszt va.

(5) Lét szám nö ve ke dés ese tén csak ab ban az eset ben
igé nyel he tõ tá mo ga tás, ha a nö ve ke dést – he lyi ön kor -
mány za ti ren de le ten, vagy tár su lá si ta ná csi ha tá ro za ton kí -
vü li – jog sza bály vál to zás ból adó dó, és azt az igény lõ szá -
má ra kö te le zõ en el lá tan dó több let fel ada tok te szik szük sé -
ges sé.

Az igény lés be nyúj tá sá hoz szük sé ges do ku men tu mok

5.  §

(1) Az igény lés összes pél dá nyá hoz ere de ti ben vagy
 hiteles má so lat ban mel lé kel ni kell az aláb bi do ku men tu -
mo kat:

a) az igény lõ költ ség ve té si dön té sé nek ki vo na tát (he lyi
ön kor mány zat ese tén költ ség ve té si ren de let, több cé lú kis -
tér sé gi tár su lás ese tén a költ ség ve tés rõl  szóló tár su lá si ta -
ná csi ha tá ro zat), amely ben a költ ség ve té si – in téz mé nyen -
ként be azo no sít ha tó és össze sí tett – lét szám ke ret (en ge dé -
lye zett ál lás he lyek szá ma) a lét szám csök ken tés sel érin tett
év re meg ha tá ro zás ra ke rült,

b) az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott táb lá za tot, amely -
ben az igény lõ a lét szám csök ken té si dön tést meg elõ zõ, va -
la mint az azt kö ve tõ en ki ala ku ló, in téz mé nyi szin tû lét szá -
mot és az össze sí tett lét szá mot mu tat ja ki, to váb bá az 1.
mel lék let ben meg ha tá ro zott dön té sek ere de ti vagy hi te les
má so la ti pél dá nya it. Ha az igény lés két költ ség ve té si évet
érint, ak kor az 1. mel lék let sze rin ti táb lá za tot az érin tett
évek nek meg fe le lõ en kell ki töl te ni.

c) az igény lõ azon dön té sét – ha az a) pont ban meg ha tá -
ro zott do ku men tu mok nem tar tal maz zák – amely a lét -
szám csök ken tés elõt ti és az azt kö ve tõ en ki ala kult tény le -
ges és in téz mé nyen ként be azo no sít ha tó ál lás hely-meg -
szün te tés sel együtt já ró lét szám csök ken tés té te les ki vo na -
tát tar tal maz za, és amely ben a ra ci o na li zá lá si dön tést kö -
ve tõ in téz mé nyi szin tû és össze sí tett lét szám is sze re pel.
E dön tés nek tar tal maz nia kell a 2.  § (1) be kez dés f) pont ja
sze rin ti fe lül vizs gá lat meg ál la pí tá sa it is, va la mint az el bo -
csá tott fog lal koz ta tot tak kal kap cso la tos jog vi szony meg -
szün te tõ ok ira tok ki ál lí tá sá nak dá tu mát, amely nek meg
kell elõz nie a fog lal koz ta tot tak fel men té si vagy ren des fel -
mon dá si ide jé nek kez dõ idõ pont ját. Ha a jog vi szony meg -
szün te tõ ok irat kel te zé se ké sõb bi, mint a fel men tés vagy
ren des fel mon dás kez dõ idõ pont ja, ak kor csa tol ni szük sé -
ges az érin tett fog lal koz ta tott ál tal is alá írt azon mun kál ta -
tói in téz ke dé sek rõl ké szí tett do ku men tu mot, amely ben
a fog lal koz ta tot tat elõ ze te sen ér te sí tet ték jog vi szo nyá nak
vár ha tó meg szün te té sé rõl.

d) a 2. mel lék let sze rin ti táb lá za tot, amely tar tal maz za
az igény lõ in téz mé nyen ként, fog lal koz ta tot tan ként fel tün -
te tett ada ta it,

e) a fog lal koz ta tá si jog vi szony meg szün te té sé vel kap -
cso la tos, az érin tett fog lal koz ta tott ál tal is alá írt, mun kál ta -
tói in téz ke dé se ket iga zo ló do ku men tu mok má so la ti pél dá -
nyát, ame lyek köz tiszt vi se lõk ese tén – fi gye lem mel a Ktv.
20/A.  § (1) be kez dé sé re – tar tal maz zák a tar ta lék ál lo -
mánnyal kap cso la tos ren del ke zést is,

f) emelt össze gû vég ki elé gí tés re jo go sult ese tén –
az Mt. 95.  § (5) be kez dé se, a Ktv. 19.  § (2) be kez dé se, és
a Kjt. 37.  § (7) be kez dé se alap ján – a lét szám csök ken tés sel 
érin tett fog lal koz ta tott nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó lag,
hogy ko ráb ban ré sze sült-e emelt össze gû vég ki elé gí tés -
ben,

g) a kép vi se lõ-tes tü le ti, köz gyû lé si vagy tár su lá si ta ná -
csi ha tá ro za tot ar ról, hogy az igény lõ fenn tar tói kö rén be -
lül – he lyi ön kor mány zat ese tén költ ség ve té si szer ve i nél
és az ön kor mány zat hi va ta lá nál, több cé lú kis tér sé gi tár su -
lás ese tén in téz mé nye i nél és mun ka szer ve ze té nél – a meg -
lé võ üres ál lás he lye ken, az elõ re lát ha tó lag meg üre se dõ ál -
lás he lye ken vagy a ter ve zett új ál lás he lye ken, il let ve szer -
ve ze ti vál to zás, fel adat át adás kö vet kez té ben az igény lõ
fenn tar tói kö rén kí vü li mun kál ta tó nál a lét szám csök ken -
tés sel érin tett ál lás he lyen fog lal koz ta tot tak jog vi szony ban
töl tött ide je fo lya ma tos sá gá nak meg sza kí tá sa nél kü li fog -
lal koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség,

h) azok nál a fog lal koz ta tot tak nál, akik nél az igény lõ
a pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal koz ta tá si 
ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény alap ján kö te -
les fel aján la ni a prog ram igény be vé te lét, a fel aján lás ról
 szóló do ku men tu mot, va la mint a fog lal koz ta tott nyi lat ko -
za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy a prog ram ban részt kí ván-e
ven ni,

i) költ ség ve té si szerv, il let ve in téz mény jog utód nél kü li
meg szû né se ese tén a meg szün te tõ ok ira tot,

j) fel adat át adás-át vé tel ese té ben:

ja) az át ve võ írá sos nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an,
hogy nem tud ja, vagy nem kí ván ja a lét szám csök ken té si
dön tés sel érin tett fog lal koz ta tot tat to vább fog lal koz tat ni,
vagy

jb) az át ve võ fel aján lá sát má sik mun ka kör rõl és a fog -
lal koz ta tott írá sos nyi lat ko za tát a fel aján lott mun ka kör el -
uta sí tá sá ról,

k) a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás  miatt el bo csá tott fog -
lal koz ta tot tak jog vi szo nyá nak meg szû né se kor az il le té kes
Nyug díj biz to sí tó Igaz ga tó ság tól ka pott „fi ze té si ér te sí tõ”
ok mányt, il let ve a jegy zõ vagy mun ka szer ve zet-ve ze tõ
nyi lat ko za tát, mely ben be mu ta tás ra ke rül az érin tett fog -
lal koz ta tott fel men té si idõ re já ró il let mé nye, il let ve vég ki -
elé gí té se.

(2) 2012. év re át hú zó dó ki fi ze té si kö te le zett ség ke let -
ke zé sét kö ve tõ en a 4. mel lék let sze rin ti adat la pot az ebr42
in for má ci ós rend szer ben kell rög zí te ni és a ki fi ze tést iga -
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zo ló do ku men tu mok egy ide jû csa to lá sá val meg kül de ni
a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes te rü le ti szer vén (a to váb -
bi ak ban: Igaz ga tó ság) ke resz tül a he lyi ön kor mány za to -
kért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um ba (a to -
váb bi ak ban: mi nisz té ri um).

(3) Az 1. és 2. mel lék let sze rin ti adat la po kat az igény lõ -
nek az ebr42 in for má ci ós rend szer ben kell rög zí te ni, ki töl -
tést kö ve tõ en az ebr42 in for má ci ós rend szer bõl ki nyom -
tat ni.

(4) Az (1) be kez dés a), b), d)–h) pont já ban meg ha tá ro -
zott do ku men tu mok igény lés hez  való csa to lá sa kö te le zõ.

Az igény lés ben el is mer he tõ ki adá sok

6.  §

(1) Az igény lõ a – tény le ges lét szám csök ken tést meg va -
ló sí tó – jog vi szony meg szün te té se  miatt fi ze ten dõ egy ha -
vi fel men té si il let mény re és an nak já ru lé ka i ra, to váb bá
a jog sza bály sze rin ti vég ki elé gí tés és já ru lé kai tel jes
össze gé nek fe lé re, de ma xi mum 2 mil lió fo rint ra igé nyel -
het tá mo ga tást.

(2) Az igény lés szem pont já ból – a 2.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt tá mo ga tot tak kö rén be lül – a lét szám csök ken -
tés sel érin tett

a) öreg sé gi nyug díj ban,
b) elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ban,
c) nõk ese té ben, leg alább 40 év jo go sult sá gi idõ vel ren -

del ke zõ, nyug díj ban,
d) csök ken tett össze gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj -

ban,
e) rok kant sá gi nyug díj ban,
f) bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ban,
g) kor en ged mé nyes nyug díj ban
ré sze sü lõ fog lal koz ta tot tak ra be nyúj tott igény lé sek is

tá mo gat ha tók.
(3) A (2) be kez dés sze rin ti nyug díj ban ré sze sü lõk egy

ha vi fel men té si idõ re já ró il let mé nye, va la mint ezen
összeg já ru lé kai tá mo gat ha tók.

(4) Az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra jo go sul tak ese té -
ben vizs gá lan dó, hogy az érin tett –jog vi szo nyá nak utol só
nap já ig – ré sze sül-e nyug el lá tás ban vagy an nak meg ál la -
pí tá sát kér te-e az il le té kes Nyug díj biz to sí tó Igaz ga tó ság -
tól. Ha a fog lal koz ta tott csak jo go sult, de nem ré sze sül
nyug el lá tás ban, az igény lõ a fog lal koz ta tott egy ha vi fel -
men té si idõ re já ró il let mé nye és an nak já ru lé kai, to váb bá
a vég ki elé gí té se és já ru lé ka i nak együt tes össze gé nek fe le,
de ma xi mum 2 mil lió fo rint (az öreg sé gi nyug díj elõtt öt
év vel ál lók ese té ben az emelt össze gû vég ki elé gí tést is be -
le szá mít va) ke rül tá mo ga tás ra. Eb ben az eset ben az ebr42
in for má ci ós rend szer ben szük sé ges rög zí te ni a 2. mel lék -
let sze rin ti táb lá zat meg fe le lõ ada ta it is, és az emelt össze -

gû vég ki elé gí tés re jo go sul tak ese té ben az 5.  § (1) be kez dé -
sé nek f) pont já ban meg ha tá ro zott nyi lat ko zat csa to lá sa is
szük sé ges.

(5) Ha az érin tett sze mély jog vi szo nya kor en ged mé nyes 
nyug dí ja zás  miatt szû nik meg, a nyug dí ja zás sal kap cso la -
tos költ sé gek meg té rít he tõk, ha azok össze ge nem ha lad ja
meg a jog vi szony fel men tés sel vagy ren des fel mon dás sal
tör té nõ meg szû né se ese tén já ró tá mo ga tás össze gét. Ha
a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás sal együtt já ró költ sé gek
meg ha lad ják a fel men tés vagy ren des fel mon dás ese tén já -
ró tá mo ga tás mér té két, ak kor a kor en ged mé nyes nyug dí ja -
zás ese tén is csak az az összeg il le ti meg az igény lõt, amely 
a fel men tés vagy ren des fel mon dás ese tén jár na.

Az igény lé sek el bí rá lá sá nak fo lya ma ta

7.  §

(1) Az igény lõ nek az igény lé sét a Ma gyar Köz tár sa ság
2011. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2010. évi CLXIX. tör -
vény (a to váb bi ak ban: költ ség ve té si tv.) 5. mel lék le té nek
7. pont ja sze rin ti ha tár idõ kig kell rög zí te nie az ebr42 in -
for má ci ós rend szer be és pa pír ala pon a do ku men tá ci ót
meg kül de nie az Igaz ga tó ság hoz két – egy ere de ti és egy
hi te les má so la ti – pél dány ban. Pa pír ala pú do ku men tá ció
pos tá ra adá sá nak ha tár ide je leg ké sõbb az elekt ro ni kus
rög zí tés ha tár ide jét kö ve tõ mun ka nap. A ha tár idõ el mu -
lasz tá sa jog vesz tõ.

(2) Az Igaz ga tó ság a ren del ke zé sé re ál ló ira tok, sa ját
nyil ván tar tá sa, il let ve hely szí ni vizs gá lat alap ján sza bály -
sze rû sé gi szem pont ból meg vizs gál ja a tá mo ga tá si igényt
és szük ség ese tén, leg fel jebb 7 na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel
hi ány pót lás ra, mó do sí tás ra hív ja fel az igény lõt. Ha
az igény lõ a fel hí vás nak a ki tû zött ha tár idõ ig nem tesz ele -
get, vagy nem meg fe le lõ en tel je sí ti azt, az Igaz ga tó ság
a tá mo ga tá si igényt nem to váb bít ja a mi nisz té ri um ba, és
er rõl ér te sí ti az igény lõt.

(3) Az Igaz ga tó ság az igény lé se ket pa pír ala pon, egy
ere de ti pél dány ban rész le tes vé le mé nyé nek és össze sí té sé -
nek (igény lõ, igé nyelt összeg, igény lés sel érin tett sze mé -
lyek szá ma) egy ide jû csa to lá sá val az el sõ ütem ben 2011.
má jus 10-éig, a má so dik ütem ben 2011. au gusz tus 10-éig,
a har ma dik ütem ben 2011. ok tó ber 21-éig köz vet le nül kül -
di meg a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter (a to -
váb bi ak ban: mi nisz ter) ré szé re. Ha a mi nisz ter az igé nyek
vizs gá la ta so rán to váb bi tá jé koz ta tást, il let ve do ku men tu -
mok meg kül dé sét tart ja szük sé ges nek, eze ket az igény lõk
– kü lön fel hí vás ra – kö te le sek ré szé re tel je sí te ni.
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8.  §

(1) A mi nisz ter az igé nyek el bí rá lá sá ra Bí rá ló Bi zott sá -
got hoz lét re, amely be a mi nisz ter két fõt, az ál lam ház tar tá -
sért fe le lõs,  az ok ta tá sért fe le lõs, a szo ci ál- és nyug díj po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, va la mint az Or szá gos Egész ség -
biz to sí tá si Pénz tár fõ igaz ga tó ja egy-egy fõt de le gál.

(2) Az igény lé sek rõl a Bí rá ló Bi zott ság ja vas la ta alap -
ján a mi nisz ter há rom ütem ben dönt.

A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra, fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyok

9.  §

(1) A mi nisz ter dön té sét kö ve tõ en, az igény lõk ré szé re
meg ítélt tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa:

a) a költ ség ve té si tv. 41.  § (2) be kez dé se alap ján,
az I. ütem ben a jú li u si, a II. ütem ben az ok tó be ri,
a III. ütem ben a de cem be ri net tó fi nan szí ro zás ke re té ben,

b) jog sza bály ál tal kö te le zõ en ki fi ze ten dõ fel men té si
idõ re já ró il let ménnyel és vég ki elé gí tés sel kap cso la tos,
az igény lõ nél a 2012. év ben je lent ke zõ kö te le zett ség tá -
mo ga tá sa ese té ben a fel men té si, il let ve ren des fel mon dá si
idõ le tel tét kö ve tõ en, az igény lõ ál tal – az Igaz ga tó sá gon
ke resz tül egy ere de ti és egy má so la ti pél dány ban – a ki fi -
ze tés iga zo lá sá ul szol gá ló do ku men tu mok kal együtt meg -
kül dött, 4. mel lék let sze rin ti táb lá zat ala pul vé te lé vel

tör té nik.
(2) Azok nál az igény lõk nél, ahol a lét szám csök ken tés -

sel érin tett köz tiszt vi se lõk a Ktv. 20/A.  §. (1) be kez dé se
alap ján tar ta lék ál lo má nyu kat töl tik az igény lés be nyúj tá sa
idõ pont já ban, a meg ítélt tá mo ga tás fo lyó sí tá sa csak iga zo -
lás után tel je sít he tõ. A tar ta lék ál lo mány meg szû né sé nek
iga zo lá sát az igény lõk a 3. mel lék let sze rin ti adat lap ki töl -
té sé vel, a ki fi ze tés iga zo lá sá ul szol gá ló do ku men tu mok
egy ide jû csa to lá sá val, egy ere de ti és egy hi te les má so la ti
pél dány ban az Igaz ga tó ság út ján kül dik meg a mi nisz té ri -
um ré szé re. Ha a 3. mel lék le ten sze rep lõ ki adá si összeg –
a jog sza bá lyi vál to zá sok ból adó dó an – ma ga sabb, mint
a ko ráb ban jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg, a fi nan szí ro zás 
so rán ezt kell fi gye lem be ven ni. A mi nisz té ri um az (1) be -
kez dés ben fog lal tak sze rint in téz ke dik a tá mo ga tás fo lyó -
sí tá sá ról.

10.  §

(1) Ha az igény lõ a tá mo ga tás ról  szóló dön tést kö ve tõ öt
éven be lül a meg szün te tett ál lás he lyet an nak el le né re vissza -
ál lít ja, hogy azt – he lyi ön kor mány za ti ren de le ten, vagy tár -
su lá si ta ná csi ha tá ro za ton kí vü li – jog sza bály vál to zás ból

adó dó, és azt az igény lõ szá má ra kö te le zõ en el lá tan dó több -
let fel ada tok nem te szik szük sé ges sé, ezen ál lás hely meg -
szün te té sé re jó vá ha gyott tá mo ga tás ról

a) a 2011. év ben kö te les ha la dék ta la nul le mon da ni és
er rõl az Igaz ga tó sá gon ke resz tül a mi nisz té ri u mot tá jé koz -
tat ni,

b) 2011. évet kö ve tõ en kö te les ha la dék ta la nul le mon da -
ni és a már fo lyó sí tott tá mo ga tást vissza fi zet ni.

(2) Ha a lét szám csök ken tés sel érin tett fog lal koz ta tot -
tak nál fenn áll nak a Ktv. 19.  § (9) be kez dé sé ben vagy a Kjt. 
37.  § (12) be kez dé sé ben vagy az Mt. 193/T.  § (5) be kez dé -
sé ben fog lalt kö rül mé nyek, az igény lõ az e fog lal koz ta tot -
tak után jó vá ha gyott tá mo ga tás azon ré szé rõl kö te les ha la -
dék ta la nul le mon da ni, amellyel össze füg gés ben 2011. év -
ben nem ke let ke zik tény le ges ki fi ze té si kö te le zett sé ge.
Eb ben az eset ben a 2011. évi utol só net tó fi nan szí ro zást
meg elõ zõ le mon dás ból adó dó vissza fi ze té si kö te le zett ség
nem mi nõ sül az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény sze rin ti
jog ta lan igény be vé tel nek. A 2011. évi utol só net tó fi nan -
szí ro zást kö ve tõ en ke let ke zett vissza fi ze té si kö te le zett sé -
gét az igény lõ a 2011. évi zár szám adás ke re té ben kö te les
ren dez ni, és er rõl az Igaz ga tó sá gon ke resz tül a mi nisz té ri -
u mot tá jé koz tat ni.

(3) A jog ta la nul igény be vett összeg után az igény lõ ka -
ma tot fi zet a jog ta lan igény be vé tel nap já tól – az (1) be kez -
dés sze rin ti ese tek ben a tá mo ga tás ról  való le mon dás el mu -
lasz tá sá nak nap já tól – a vissza fi ze tés nap já ig.

A tá mo ga tás el szá mo lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok

11.  §

(1) Az e ren de let sze rint meg ítélt tá mo ga tás 2011. év -
ben ese dé kes, a fog lal koz ta tott ré szé re tör té nõ tény le ges 
ki fi ze tés rõl az igény lõ kü lön el szá mo lás ke re té ben,
a tény le ges ki fi ze tést kö ve tõ en kö te les a 3. mel lék let
sze rint – elekt ro ni kus úton az ebr42 rend szer ben is –
az Igaz ga tó ság fe lé el szá mol ni. Az el szá mo lás sze mé -
lyen ként tör té nik, a sze mé lyen ként fel me rü lõ el té ré sek
nem össze von ha tók.

(2) Ha az (1) be kez dés alap ján el ké szí tett el szá mo lás so -
rán az adott sze mély ese té ben a fo lyó sí tott tá mo ga tá si
összeg

a) ki sebb mint, a tény le ges ki fi ze tés, úgy a kü lön bö zet
nem igé nyel he tõ meg,

b) na gyobb, mint a tény le ges ki fi ze tés, úgy a kü lön bö -
ze tet vissza kell fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés ré szé re.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti el szá mo lás hoz csa tol ni
szük sé ges a ki fi ze tés iga zo lá sá ra szol gá ló do ku men tu mo -
kat is.

9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 673



(4) Az igény lõ össze sí tett lét szá má nak ala ku lá sá ról a tá -
mo ga tás ról  szóló dön tést kö ve tõ öt évig – az év vé gi el szá -
mo lás ke re té ben az 5. mel lék let sze rin ti adat la pon elekt ro -
ni ku san az ebr42 rend szer ben és pa pír ala pon egy pél dány -
ban – éven te be szá mol az Igaz ga tó ság nak.

12.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) A he lyi ön kor mány za tok és a több cé lú kis tér sé gi tár -
su lá sok lét szám csök ken té si dön té se i vel kap cso la tos egy -
sze ri költ ség ve té si tá mo ga tás igény lé sé rõl, dön té si rend -
sze ré rõl, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rész le tes fel té -
te le i rõl  szóló 4/2010. (I. 26.) ÖM ren de let 2012. ja nu ár
1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Pin tér Sán dor s. k.,
bel ügy mi nisz ter

A belügyminiszter 7/2011. (III. 9.) BM rendelete
az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított

elõirányzatból származó támogatás igénybevételének
részletes feltételeirõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2011. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2010. évi CLXIX. tör vény 5. mel lék let 14. pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, az egyes mi nisz te rek, va la mint
a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 37.  §
p) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va –
az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve -
ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. ren de let 41.  § i) és k) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ében el já ró nem ze ti erõ for rás mi nisz ter,
73.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
nem zet gaz da sá gi mi nisz ter, va la mint 84.  § a) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró nem ze ti fej lesz té si
mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – a kö vet ke zõ ket
rendelem:

1. Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság 2011. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2010. évi CLXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: költ ség -

ve té si tör vény) 5. mel lék let 14. Ön kor mány za ti fel adat el -
lát ást szol gá ló fej lesz té sek elõ irány zat ból

a) a tár sult for má ban mû köd te tett, kö te le zõ ön kor mány -
za ti fel ada tot el lá tó in téz mé nyek fej lesz té sé nek, fel újí tá sá -
nak tá mo ga tá sá ra 4 350 mil lió fo rint, to váb bá

b) is ko lai és után pót lás sport inf ra struk tú ra-fej lesz té sé -
nek, fel újí tá sá nak tá mo ga tá sá ra 1 150 mil lió fo rint

hasz nál ha tó fel.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja alap ján az aláb bi fel ada to -
kat el lá tó in téz mé nyek inf ra struk tu rá lis fej lesz té se, fel újí -
tá sa tá mo gat ha tó:

a) böl csõ dei ne ve lés (a 10 000 fõ fe let ti te le pü lé se ken
lé võ in téz mé nyek ese té ben),

b) óvo dai ne ve lés,

c) nap pa li rend sze rû ál ta lá nos is ko lai ne ve lés, ok ta tás,

d) pe da gó gi ai szak szol gá lat,

e) szo ci á lis ét kez te tés, csa lád se gí tés.

(3) Pá lyá zó az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti tá mo ga tás
ese té ben az in téz mé nyi tár su lás szék hely ön kor mány za ta
vagy a több cé lú kis tér sé gi tár su lás, az (1) be kez dés
b) pont ja sze rin ti tá mo ga tás ese té ben a he lyi ön kor mány -
zat vagy a több cé lú kis tér sé gi tár su lás.

(4) A köz pon to sí tott elõ irány zat ból szár ma zó tá mo ga tás 
(a to váb bi ak ban: tá mo ga tás) ak kor nyújt ha tó az ál ta lá nos
for gal mi adó (a to váb bi ak ban: áfa) össze gét is tar tal ma zó
fej lesz té si össz költ ség alap ján, ha a pá lyá zó nak a tá mo ga -
tás ból meg va ló sí tott cél kap csán áfa-le vo ná si jo ga nincs.

(5) A tá mo ga tás for má ja vissza nem té rí ten dõ tá mo -
ga tás.

(6) A pá lyá zat be nyúj tá sa elõtt meg kez dett inf ra struk tu -
rá lis fej lesz tés hez tá mo ga tás nem nyújt ha tó. A pá lyá zó
a pá lyá zat ban meg je lölt cé lok ra más ha zai vagy uni ós pá -
lyá zat ból tá mo ga tás ban nem ré sze sül het.

(7) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás azon pá lyá zó ré szé re, aki,
vagy amely az eu ró pai unió ál tal társ fi nan szí ro zott pá lyá -
za ti rend szer ke re té ben a Ren de let ben rög zí tett cé lok te -
kin te té ben már ré sze sült tá mo ga tás ban.

(8) Egy pá lyá zó az (1) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti
cél ra is be nyújt hat egy ide jû leg pá lyá za tot, azon ban az igé -
nyel he tõ tá mo ga tás ma xi má lis össze ge összes sé gé ben
nem ha lad hat ja meg a költ ség ve té si tör vény 5. mel lék let
14. pont já ban meg ha tá ro zott ma xi má li san igé nyel he tõ tá -
mo ga tás össze gét.

(9) A pá lyá za ton igé nyel he tõ tá mo ga tás ma xi má lis mér -
té ke

a) a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont -
ból el ma ra dott, il let ve az or szá gos át la got je len tõ sen meg -
ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek jegy zé ké -
rõl  szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: R1.) mel lék le te alap ján a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf -
ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá gos
át la got je len tõ sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott
te le pü lé se ken meg va ló su ló inf ra struk tu rá lis fej lesz té sek
ese tén a fej lesz tés hez szük sé ges összeg 90%-a,
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b) az a) pont ba nem tar to zó te le pü lé se ken meg va ló su ló
inf ra struk tu rá lis fej lesz té sek ese tén a fej lesz tés hez szük sé -
ges összeg 80%-a.

(10) Az esz köz be szer zés re igé nyelt tá mo ga tás nem ha -
lad hat ja meg az igé nyelt tá mo ga tá si összeg 10%-át.

2. Tár sult for má ban mû köd te tett, kö te le zõ ön kor mány za -
ti fel ada tot el lá tó in téz mé nyek fej lesz té se, fel újí tá sa

2.  §

(1) Az 1.  § (2) be kez dé se sze rin ti fel ada tot, fel ada to kat
el lá tó in téz mé nyek ese té ben a tá mo ga tás az épü let fel újí tá -
sá ra, fej lesz té sé re, el sõ sor ban fû tés kor sze rû sí tés re, nyí lás -
zá ró cse ré re, hõ szi ge te lés re és e fel adat el lá tás hoz szük sé -
ges esz kö zök vagy be ren de zé sek be szer zé sé re, óvo dai fel -
ada tot el lá tó in téz mény ese té ben ka pa ci tás bõ ví tés re is igé -
nyel he tõ. Óvo dai ka pa ci tás bõ ví tés nem tör tén het a már
meg lé võ funk ci o ná lis he lyi sé gek ro vá sá ra.

(2) Óvo dai ne ve lést, ál ta lá nos is ko lai ok ta tást el lá tó in -
téz mény fej lesz té sét, fel újí tá sát cél zó pá lyá zat ese té ben
a pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te le, hogy

a) a fej lesz te ni kí vánt in téz mény után a Több cé lú kis tér -
sé gi tár su lás a költ ség ve té si tör vény 8. mel lék let,
III. Több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok tá mo ga tá sa jog cím,
2.2.1. Köz ok ta tá si in téz mé nyi fel ada tok sze rin ti tá mo ga -
tás ban ré sze sül, va la mint

b) a pá lyá zó ren del ke zik a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi 
LXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: köz ok ta tá si tör vény)
105.  §-a sze rin ti köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si
terv vel te le pü lé sen kén ti bon tás ban.

(3) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás

a) in téz mény ud va rá nak ki ala kí tá sá ra, át ala kí tá sá ra és
fel újí tá sá ra,

b) ke rí tés épí té sé re és ja ví tá sá ra,

c) ját szó té ri esz kö zök be szer zé sé re,

d) tan esz köz- vagy tor na ter mi esz köz be szer zés re,

e) kony hai esz kö zök be szer zé sé re a szo ci á lis ét kez te té si 
fel ada tot el lá tó in téz mé nyek ki vé te lé vel és

f) szá mí tás tech ni kai esz kö zök be szer zé sé re.

3.  §

(1) A tá mo ga tás össze gé nek meg ha tá ro zá sa az aláb bi
szem pon tok fi gye lem be vé te lé vel tör té nik:

a) az in téz mény hosszú tá vú fenn tart ha tó sá gá val kap -
cso la tos ada tok és ter vek, böl csõ dei, óvo dai és ál ta lá nos
is ko lai fel ada tok ese té ben gyer mek- és ta nu ló lét szám ala -
ku lá sa, a fé rõ hely hi ány  miatt el uta sí tott gyer me kek szá ma, 
mû köd te té si költ sé gek és azok ala ku lá sa,

b) a böl csõ dé be, óvo dá ba és ál ta lá nos is ko lá ba más te le -
pü lés rõl be já ró gyer me kek szá ma, ezen be lül az óvo da és
ál ta lá nos is ko la ese té ben a hát rá nyos hely ze tû és a hal mo -
zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek, ta nu lók szá ma,

c) a fel adat el lát ás ban részt ve võ te le pü lé sek szá ma és
azok la kos ság szá ma.

(2) Az el bí rá lás nál elõny ben ré sze sül az a pá lyá zat,
a) amely az in téz mény fenn tar tá si költ sé gek csök ken té -

sét cél zó fej lesz té sek, fel újí tá sok meg va ló sí tá sát szol gál ja,
aa) amely ener gia fel hasz ná lás és ter me lés kor sze rû sí -

tést is tar tal maz,
ab) ahol a fej lesz tés nyí lás zá ró cse rét és hõ szi ge te lés

kor sze rû sí té sét is tar tal maz,
b) amely a vis ma i or tá mo ga tás ból el nem is mert fej lesz -

tés re kí ván ja fel hasz nál ni a tá mo ga tást, vagy
c) böl csõ dei fel adat ese té ben, amely 10 000 és 50 000 fõ 

la kos ság szám kö zöt ti te le pü lé si ön kor mány zat te rü le tén
mû kö dõ in téz mény inf ra struk tu rá lis fej lesz té sét szol gál ja,

d) óvo dai és ál ta lá nos is ko lai fel ada to kat el lá tó in téz mé -
nyek fej lesz té se ese tén

da) amely ese té ben a meg va ló sí tan dó cé lok össz -
hangban van nak az ön kor mány za ti vagy a kis tér sé gi in téz -
ke dési terv vel, kü lö nös te kin tet tel az esély egyen lõ sé gi
szem pon tok ra,

db) amely ese té ben a pá lyá zó egy sé ges óvo da-böl csõ de
in téz mény, vagy az ál ta la fenn tar tott köz ok ta tá si in téz -
mény – 2000 fõ vagy az alat ti te le pü lé sen mû kö dõ – egy sé -
ges óvo dai-böl csõ dei fel ada tot el lá tó in téz mény egy sé gé -
nek fej lesz té sét kí ván ja meg va ló sí ta ni,

dc) amely ese té ben a pá lyá zó több cé lú, kö zös igaz ga tá -
sú in téz mény fej lesz té sét kí ván ja meg va ló sí ta ni,

dd) amely köz sé gi vagy nagy köz sé gi óvo dai ne ve lé si
vagy ál ta lá nos is ko lai fel ada tot el lá tó in téz mény fel adat el -
lát ási he lye inf ra struk tu rá lis fej lesz té sé nek meg va ló sí tá sát 
szol gál ja, vagy

de) amely iga zol tan a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû
gyer me kek nö vek võ be ó vo dá zá si ará nya, il let ve szá ma
 miatt ki ala kult fé rõ hely hi ány meg szün te té sét cé loz za, és
az inf ra struk tu rá lis fej lesz tés ered mé nye ként biz to sít ha tó
va la mennyi, a te le pü lé si ön kor mány zat (tár su lás ese tén
a tár su lás) te rü le tén élõ, hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû
gyer mek 3 éves ko rá tól tör té nõ óvo dáz ta tá sá nak tár gyi és
in téz mé nyi fel té te le.

4.  §

(1) A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell
a) az 1. mel lék let sze rin ti pá lyá za ti adat la pot – amely -

nek ré sze a meg va ló sí tan dó inf ra struk tu rá lis fej lesz tés cé -
lon kén ti rész le te zé se – és a 3. mel lék let sze rin ti össze sí tõt,

b) böl csõ dei ne ve lést, csa lád se gí tést, szo ci á lis ét kez te -
tést el lá tó in téz mény ese té ben a mû kö dé si en ge dély hi te le -
sí tett má so la tát,
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c) óvo dai ne ve lést, ál ta lá nos is ko lai ok ta tást el lá tó in -
téz mény fej lesz té se ese tén a köz ok ta tá si in téz mény egy sé -
ges szer ke zet be fog lalt, ha tá lyos ala pí tó ok ira tát, amely
tar tal maz za az in téz mény be fel ve he tõ ma xi má lis gyer -
mek- vagy ta nu ló lét szá mot,

d) óvo dai ne ve lést, ál ta lá nos is ko lai ok ta tást el lá tó in -
téz mény fej lesz té se ese tén elekt ro ni kus for má ban az ön -
kor mány za ti vagy a kis tér sé gi köz ok ta tá si in téz ke dé si ter -
vet,

e) a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a tá mo ga tás ból
meg va ló su ló be ru há zást a be ru há zás meg va ló sí tá sá tól szá -
mí tott 5 évig az ere de ti ren del te té sé nek meg fe le lõ en hasz -
no sít ja, a fel adat el lát ási he lyet nem szün te ti meg és nem
ad ja át az in téz mény fenn tar tói jo gát nem ál la mi fenn tar tó
ré szé re, ki vé ve, ha – he lyi ön kor mány za ti ren de le ten kí vü -
li – jog sza bály vál to zás ból adó dó an vál to zik az in téz mény
fenntartója,

f) a pá lyá zó in téz mé nyi tár su lás ese tén a tár su lás szék -
he lye sze rin ti ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek ha tá -
ro za tát, több cé lú kis tér sé gi tár su lás ese tén a tár su lá si ta -
nács ha tá ro za tát, vagy a kép vi se lõ-tes tü let költ ség ve té si
ren de le té be, több cé lú kis tér sé gi tár su lás ese tén a tár su lá si
ta nács ha tá ro za tá ba fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a pol gár -
mes ter vagy az el nök nyi lat ko za tát a szük sé ges ön erõ biz -
to sí tá sá ról és összegérõl,

g) a pá lyá za ti adat lap inf ra struk tu rá lis fej lesz té si cél ra
vo nat ko zó ada ta it alá tá masz tó ár aján la tot vagy ter ve zõi
költ ség ve tést és

h) az inf ra struk tu rá lis fej lesz tés sel érin tett épü let rõl,
épü let rész rõl ké szí tett fény kép-do ku men tá ci ót.

(2) A pá lyá za ti adat la pon a pá lyá zó nak az inf ra struk tu -
rá lis fej lesz té si cé lo kat, azok költ sé ge it és a kap cso ló dó tá -
mo ga tá si igényt kü lön-kü lön kell rész le tez nie és rang so -
rol nia.

3. Is ko lai és után pót lás sport inf ra struk tú ra-fej lesz tés,
fel újí tás

5.  §

(1) A költ ség ve té si tör vény 5. mel lék let 14. b) pont ja
sze rin ti tá mo ga tás a he lyi ön kor mány zat tu laj do ná ban, to -
váb bá a több cé lú kis tér sé gi tár su lás a tu laj do ná ban vagy
fenn tar tá sá ban lé võ sport lé te sít mény fej lesz té sé re, fel újí -
tá sá ra, aka dály men te sí tés re, esz köz be szer zés re igé nyel he -
tõ.

(2) Egy pá lyá zó leg fel jebb egy sport lé te sít mény inf ra -
struk tu rá lis fej lesz té sé re pá lyáz hat.

(3) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te le, hogy a pá lyá zó
he lyi ön kor mány zat vagy több cé lú kis tér sé gi tár su lás ren -
del kez zen a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény sze rin ti he -
lyi sport fej lesz té si kon cep ci ó val.

6.  §

(1) A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell

a) a 2. mel lék let sze rin ti pá lyá za ti adat la pot, amely nek
ré sze a meg va ló sí tan dó inf ra struk tu rá lis fej lesz tés cé lon -
kén ti rész le te zé se és a 3. mel lék let sze rin ti össze sí tõt,

b) elekt ro ni kus for má ban az adott sport lé te sít mény fej -
lesz té sé nek, fel újí tá sá nak in do kolt sá gát, hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó el kép ze lé se it,

c) 10 000 fõ la kos ság szám fe let ti ön kor mány za tok ese -
té ben a he lyi ön kor mány zat ren de le tét, 10 000 fõ la kos ság -
szám alat ti ön kor mány zat ese té ben a he lyi ön kor mány zat
ha tá ro za tát, több cé lú kis tér sé gi tár su lás ese té ben tár su lá si
ta ná csi ha tá ro za tot, mely tar tal maz za a sport tal kap cso la -
tos rész le tes fel ada to kat, kö te le zett sé ge ket, va la mint
a költ ség ve té sé bõl a sport ra for dí tan dó összeget,

d) a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a tá mo ga tás ból
meg va ló su ló be ru há zást a be ru há zás meg va ló sí tá sá tól szá -
mí tott 5 évig az ere de ti ren del te té sé nek meg fe le lõ en hasz -
no sít ja, a fel adat el lát ási he lyet nem szün te ti meg és nem
ad ja át az in téz mény fenn tar tói jo gát nem ál la mi fenn tar tó
részére,

e) in gat lan fej lesz tés ese tén a fej lesz te ni kí vánt in gat lan
30 nap nál nem ré geb bi hi te les vagy e-hi te les tu laj do ni lap -
já nak má so la tát,

f) amennyi ben a fej lesz te ni kí vánt ön kor mány za ti tu -
laj do nú lé te sít mény több cé lú kis tér sé gi tár su lás fenn tar -
tá sá ban van, úgy a tu laj do nos ön kor mány zat be le egye zõ 
nyi lat ko za tát vagy a bér le ti szer zõ dés hi te le sí tett má so -
la tát,

g) a pá lyá zó he lyi ön kor mány zat ese tén az ön kor mány -
zat kép vi se lõ-tes tü le té nek ha tá ro za tát, több cé lú kis tér sé gi
tár su lás ese tén a tár su lá si ta nács ha tá ro za tát, vagy a kép vi -
se lõ-tes tü let költ ség ve té si ren de le té be, több cé lú kis tér sé gi 
tár su lás ese tén a tár su lá si ta nács ha tá ro za tá ba fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján a pol gár mes ter vagy az el nök nyi lat ko za -
tát a szük sé ges ön erõ biz to sí tá sá ról és össze gé rõl,

h) a pá lyá za ti adat lap inf ra struk tu rá lis fej lesz té si cél ra
vo nat ko zó ada ta it alá tá masz tó ár aján la tot vagy ter ve zõi
költ ség ve tést, va la mint

i) az inf ra struk tu rá lis fej lesz tés sel érin tett lé te sít mény -
rõl ké szí tett fény kép-do ku men tá ci ót.

(2) A pá lyá za ti adat la pon a pá lyá zó nak az inf ra struk tu -
rá lis fej lesz té si cé lo kat, azok költ sé ge it és a kap cso ló dó tá -
mo ga tá si igé nye ket kü lön-kü lön kell rész le tez nie és rang -
so rol nia.

7.  §

Az el bí rá lás nál elõny ben ré sze sül az a pá lyá zat,

a) amely ese té ben a sport lé te sít mény fel újí tá si prog ram -
ban vál lal tak alap ján

aa) több te le pü lés ki szol gá lá sá ra al kal mas vagy vá lik al -
kal mas sá a sport lé te sít mény,
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ab) a sport lé te sít mény több sport ág be fo ga dá sá ra vá lik
al kal mas sá,

ac) meg va ló sul az épí té sze ti és kom mu ni ká ci ós aka -
dály men te sí tés,

b) amely le he tõ vé te szi, hogy az e pá lyá za ti tá mo ga tás -
ból meg va ló su ló lé te sít mény fej lesz tés sel érin tett sport lé -
te sít mény vo nat ko zá sá ban az adott ön kor mány zat vagy
több cé lú kis tér sé gi tár su lás ál tal fenn tar tott ne ve lé si-ok ta -
tá si in téz mé nyek gyer me kei, ta nu lói is rend sze re sen hasz -
nál has sák a sport lé te sít ményt, ez zel se gít ve a di ák sport és
az is ko lai sza bad idõ sport meg va ló su lá sát.

4. Pá lyá za ti el já rás

8.  §

(1) A pá lyá zó nak 2011. áp ri lis 1-jé ig kell a pá lyá za ti
adat la po kat az ebr42 in for má ci ós rend szer ben
(http://ebr42.otm.gov.hu/pa lya zat/) rög zí te ni, és

a) a köz ok ta tá si in téz mé nyek inf ra struk tu rá lis fej lesz té -
se pá lyá zat ese tén az ön kor mány za ti vagy a kis tér sé gi in -
téz ke dé si ter vet, az is ko lai vagy után pót lás sport inf ra -
struk tú ra fej lesz té se ese tén a sport lé te sít mény fej lesz té si
prog ram ját elekt ro ni kus úton,

b) a pá lyá za ti do ku men tá ci ót pa pír ala pon egy ere de ti és 
egy hi te le sí tett má so la ti pél dány ban

a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes igaz ga tó sá gá hoz
(a to váb bi ak ban: Igaz ga tó ság) be nyúj ta ni. A ki zá ró lag
pos tai úton be nyúj tott adat lap ér vény te len. Pa pír ala pú do -
ku men tá ció pos tá ra adá sá nak ha tár ide je leg ké sõbb
az elekt ro ni kus rög zí tés ha tár ide jét kö ve tõ mun ka nap.
A ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ.

(2) Ha szük sé ges, az Igaz ga tó ság leg fel jebb 7 na pos ha -
tár idõ ki tû zé sé vel hi ány pót lás ra vagy mó do sí tás ra hív ja
fel a pá lyá zót. Ha a pá lyá zó a fel hí vás nak 7 na pon be lül
nem tesz ele get, az Igaz ga tó ság az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 64/B.  § (3) be kez dé se alap ján 
jár el.

(3) A fe lül vizs gált pá lyá za tok ere de ti pél dá nyát az Igaz -
ga tó ság 2011. áp ri lis 26-áig pos tai úton to váb bít ja a he lyi
ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi -
nisz ter) ré szé re.

(4) Az Igaz ga tó ság az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti do -
ku men tu mo kat elekt ro ni ku san 2011. áp ri lis 5-éig to váb -
bít ja a mi nisz ter ré szé re.

(5) A mi nisz ter a pá lyá za ti adat la pon rög zí tett ada to kat
és az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti do ku men tu mo kat
elekt ro ni kus úton az ok ta tá sért, va la mint a sport po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter ré szé re 2011. áp ri lis 7-éig to váb bít ja.
Az ok ta tá sért, va la mint a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
a pá lyá za tok kal kap cso lat ban ki ala kí tott szak mai ál lás -
pont ját a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott for má ban elekt ro -
ni kus úton 2011. áp ri lis 26-áig kül di meg a mi nisz ter ré -
szé re.

9.  §

(1) A mi nisz ter a pá lyá za tok ról – a mi nisz ter ál tal ve ze -
tett mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: mi nisz té ri um) ön kor -
mány za ti ál lam tit ká rá ból, há rom kor mány tiszt vi se lõ jé bõl,
az ok ta tá sért, sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze -
tett mi nisz té ri um két (te rü le ten ként egy-egy il le té kes) kor -
mány tiszt vi se lõ jé bõl, az ál lam ház tar tá sért, a tár sa dal mi
fel zár kó zá sért, va la mint az ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz te rek ál tal ve ze tett mi nisz té ri u mok egy-egy kor mány -
tiszt vi se lõ jé bõl, to váb bá az or szá gos ön kor mány za ti ér -
dek kép vi se le ti szer vek ál tal kö zö sen de le gált egy fõ bõl ál -
ló bí rá ló bi zott ság ja vas la tát is fi gye lem be vé ve – 2011.
má jus 31-éig dönt.

(2) A mi nisz ter – a pá lyá zat ban meg je lölt mû sza ki tar ta -
lom egy ide jû csök ken té se mel lett, a pá lyá zó ál tal fel ál lí tott 
rang sor fi gye lem be vé te lé vel – az igé nyelt nél ala cso nyabb
össze gû tá mo ga tás meg íté lé sé re is jo go sult. A mi nisz ter
dön té sé vel kap cso lat ban jog or vos lat nak nincs he lye.

(3) A tá mo ga tás ban ré sze sí tett pá lyá zók (a to váb bi ak -
ban: ked vez mé nye zett) kö rét a mi nisz ter a Kor mány za ti
Por tá lon nyil vá nos ság ra hoz za. A tá mo ga tás ban nem ré -
sze sült pá lyá zók az el uta sí tás in do ká ról ér te sí tést kap nak.

10.  §

(1) A tá mo ga tás fel té te le a tá mo ga tá si szer zõ dés meg -
kö té se, ame lyet tá mo ga tá si cé lon ként a mi nisz ter 2011. jú -
ni us 17-éig köt meg a ked vez mé nye zet tel. E ha tár idõ ked -
vez mé nye zett nek fel ró ha tó ok ból tör té nõ el mu lasz tá sa
jog vesz tõ.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra egy al ka lom -
mal van le he tõ ség, azon ban a tá mo ga tá si összeg, va la mint
a tá mo ga tás in ten zi tá sa nem nõ het, a fel hasz ná lás vég sõ
ha tár ide je nem vál toz hat.

(3) Ha a ked vez mé nye zett a tá mo ga tás ról vagy an nak
egy ré szé rõl le mond, a mi nisz ter jo go sult – a be nyúj tott
pá lyá za tok kal kap cso lat ban – a ma rad vány és a dön tés sel
le nem kö tött összeg ter hé re új dön tést hoz ni.

5. A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa

11.  §

(1) A tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sa a 2011. év ben két
rész let ben tör té nik:

a) a tá mo ga tás 30%-a a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té -
sét kö ve tõ 10 na pon be lül elõ leg ként ke rül fo lyó sí tás ra,

b) a fenn ma ra dó tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sa a be ru -
há zás ki vi te le zõ jé vel kö tött szer zõ dés mi nisz ter hez tör té -
nõ be nyúj tá sát kö ve tõ 10 na pon be lül, a tá mo ga tá si in ten -
zi tás fi gye lem be vé te le mel lett tör té nik. Amennyi ben egy
pro jek ten be lül több ki vi te le zõ vel tör té nik írá sos kö te le -
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zett ség vál la lás, ab ban az eset ben a be ru há zás tel jes költ sé -
gét le fe dõ kö te le zett ség vál la lá so kat egy ide jû leg szük sé -
ges meg kül de ni a mi nisz ter ré szé re.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti összeg fo lyó sí tá -
sá nak fel té te le, hogy a ked vez mé nye zett a be ru há zás ki vi -
te le zõ jé vel kö tött szer zõ dést, an nak meg kö té sét kö ve tõ 30
na pon be lül, de leg ké sõbb 2011. no vem ber 30-áig meg kül -
di a mi nisz ter ré szé re.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõ el mu lasz tá sa jog -
vesz tõ.

(4) Ha a be nyúj tott ki vi te le zõi szer zõ dés ben a be ru há -
zás össz költ sé ge a tá mo ga tá si szer zõ dés ben sze rep lõ be ru -
há zá si össz költ ség hez ké pest ala cso nyabb, a ki fi zet he tõ
tá mo ga tá si össze get – fi gye lem be vé ve a már fo lyó sí tott
elõ le get is – a be ru há zá si össz költ ség csök ke né sé vel ará -
nyo san csök ken te ni kell.

(5) A tá mo ga tást a mi nisz té ri um utal vá nyo zá sa alap ján
a Ma gyar Ál lam kincs tár fo lyó sít ja.

12.  §

Amennyi ben a ked vez mé nye zett a 11.  § (2) be kez dé se
sze rint az alá írt ki vi te le zõi szer zõ dést 2011. no vem ber
30-ig nem kül di meg a mi nisz ter ré szé re, úgy a 11.  § (1) be -
kez dés a) pont ja sze rin ti elõ le get 30 na pon be lül vissza
kell fi zet nie a köz pon ti költ ség ve tés be.

6. A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak és el szá mo lá sá nak
 sza bá lyai

13.  §

(1) A tá mo ga tás fe lett a ked vez mé nye zett ren del ke zik,
és fe le lõs an nak jog sze rû fel hasz ná lá sá ért.

(2) A ked vez mé nye zett kö te les a tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sá ról el kü lö ní tett, nap ra kész nyil ván tar tást ve zet ni.

14.  §

A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak vég sõ ha tár ide je 2012.
jú ni us 30. Az e ha tár idõ ig fel nem hasz nált tá mo ga tás részt
vissza kell fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés be.

15.  §

(1) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról
tárgy év de cem ber 31-i for du ló nap pal, a min den ko ri zár -
szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te les el szá mol ni.

(2) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tás fel hasz ná lá sát kö -
ve tõ 30 na pon be lül, de leg ké sõbb 2012. jú li us 30-ig szak -
mai és pénz ügyi be szá mo lót küld a mi nisz ter ré szé re,
amely ben szö ve ges in do ko lás sal, pén zü gyi leg ren de zett
szám lák össze sí tõ jé vel, fény ké pes do ku men tá ci ó val alá tá -
masz tot tan be szá mol a tá mo ga tá si összeg nek a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben elõ írt cél nak meg fe le lõ és ren del te tés sze rû
fel hasz ná lá sá ról.

16.  §

A tá mo ga tás sal lét re ho zott in gat lan va gyon a be ru há zás
meg va ló sí tá sá tól szá mí tott 10 évig nem ide ge nít he tõ el,
ki vé ve, ha az el ide ge ní tést mû sza ki vagy szak mai okok te -
szik szük sé ges sé, és az ab ból szár ma zó el len ér té ket a ked -
vez mé nye zett a tá mo ga tá si cél sze rin ti to váb bi fel ada tok ra 
for dít ja. A tá mo ga tás sal lét re ho zott va gyon ké re lem re
csak a mi nisz ter jó vá ha gyá sá val ide ge nít he tõ el. A ked -
vez mé nye zett nek a 4.  § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti
5 éves ren del te tés sze rû hasz no sí tást biz to sí ta ni kell.

7. A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak el len õr zé se

17.  §

(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát – be le ért ve a vál lalt cé -
lok meg va ló sí tá sát – a mi nisz ter és a jog sza bály ban er re
fel jo go sí tott szer vek el len õriz he tik.

(2) A ked vez mé nye zett kö te les az el len õr zés re fel jo go -
sí tott szer vek meg ke re sé sé re az el len õr zés le foly ta tá sá hoz
szük sé ges tá jé koz ta tást meg ad ni, a kért do ku men tu mo kat
ren del ke zés re bo csá ta ni, a hely szí ni el len õr zést le he tõ vé
ten ni, mely so rán a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör -
vény ha tó sá gi el len õr zés re vo nat ko zó sza bá lya it kell al -
kal maz ni.

8. Zá ró ren del ke zés

18.  §

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

Dr. Pin tér Sán dor s. k.,

bel ügy mi nisz ter
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HATÁROZATOK

A köztársasági elnök 52/2011. (III. 4.)
KE határozata

kitüntetés adományozásáról

A Köz tár sa ság El nö ké nek Ér dem ér me és a Köz tár sa ság
El nö ké nek Dí szok le ve le Érem mel ki tün te té sek ala pí tá sá -
ról  szóló 223/2010. (IX. 2.) KE. ha tá ro zat 3. pont já ban
fog lal tak alap ján

a fel sõ ok ta tás ban vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként,
a szén hid ro gén-ipa ri el já rá sok ku ta tá sá ban el ért ered mé -
nye i ért

dr. De ák Gyu lá nak,

Ta pol ca vá ros fej lõ dé sé ért vég zett ál do za tos mun ká ja
el is me ré se ként

dr. Fe hér Ká roly né nak,

hely tör té ne ti ku ta tó- és do ku men tá ló te vé keny sé ge el is -
me ré se ként, Vár pa lo ta vá ros kul tu rá lis éle té ben  való ak tív
sze rep vál la lá sá ért

Le it ner Fe renc nek,
tör té ne ti ku ta tá sa i ért, va la mint az er dõ tör té net és az er -

dõ ren de zés te rén vég zett ki emel ke dõ mun ká já ért

Mé szá ros Gyu lá nak,

az élel mi szer ipar ban vég zett szak mai mun kás sá ga el is -
me ré sé ül, Pá pa vá ros kö zös sé gé nek szol gá la tá ért

Po lit zer Jó zsef Je nõ nek,

a ma gyar és a vi lág drá ma iro dal ma leg je le sebb sze re pe -
i nek em lé ke ze tes meg for má lá sá ért, mû vé szi élet út ja el is -
me ré se ként

Szo bosz lay Sán dor nak a

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK
DÍSZOKLEVELE ÉREMMEL

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2011. feb ru ár 24.

Schmitt Pál s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: VIII-5/00953/2011.

UTASÍTÁSOK

A nemzeti erõforrás miniszter 6/2011. (III. 1.)
NEFMI utasítása

miniszteri biztos kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2010.
évi XLIII. tör vény 38. § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján az aláb bi uta sí tást adom ki:

1. §

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2010.
évi XLIII. tör vény 38. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja alap -
ján az Új Nem ze dék Jö võ jé ért Prog ram vég re haj tá sá nak
elõ se gí té sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ra 2011. feb -
ru ár 1. nap já tól 2011. jú li us 31. nap já ig Mi ha lo vics Pé ter
Ár pá dot mi nisz te ri biz tos sá ne ve zem ki. 

2. §

A mi nisz te ri biz tos fel ada ta az Új Nem ze dék Jö võ jé ért
Prog ram 2012-2016 idõ szak ra szó ló cse lek vé si ter vét, a
cse lek vé si terv ben fog lal tak vég re haj tá sát tá mo ga tó dön -
tés-elõ ké szí tés ko or di ná lá sa. 

3. §

A mi nisz te ri biz tos
a) köz re mû kö dik a fel ada tá val össze füg gõ jog sza bá lyok 

elõ ké szí té sé ben,
b) gon dos ko dik az új nem ze dék élet le he tõ sé ge i nek bõ -

ví té sé re hi va tott in téz mény rend szer ki ala kí tá sá ról szó ló
dön té sek elõ ké szí té sé rõl.

4. §

A mi nisz te ri biz tos te vé keny sé gét a nem ze ti erõ for rás
mi nisz ter a köz igaz ga tá si ál lam tit kár út ján irá nyít ja. 

5. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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A nemzeti erõforrás miniszter 8/2011. ( III. 3.)
NEFMI utasítása 

miniszteri biztos kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2010.
évi XLIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ksztv.) 38. § (1) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi uta sí -
tást adom ki:

1. §

A Ksztv. 38. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján 2011.
már ci us 2. nap já tól – a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház fõ igaz ga -
tói ál lá sá nak be töl té sé re ki írt pá lyá zat ered mé nyes le foly -
ta tá sá ig, de leg fel jebb hat hó nap idõ tar tam ra – Hor váth
Ádá mot mi nisz te ri biz tos sá ne ve zem ki.

2. §

A mi nisz te ri biz tos fel ada ta a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház
ko ráb bi mû kö dé sé nek a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal
ál tal le foly ta tan dó vizs gá la tá ban va ló rész vé tel.

3. §

A mi nisz te ri biz tos

a) gya ko rol ja a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház ve ze tõ jé nek
fel adat- és ha tás kö rét, il let ve gya ko rol ja a mun kál ta tói jo -
go kat a dol go zók te kin te té ben,

b) a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház 2010. év ben kez dõ dött
pénz ügyi, gaz da sá gi át vi lá gí tá sa so rán tu do má sá ra ju tott
in for má ci ók, ada tok alap ján elem zé sek kel tá mo gat ja a
Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal mun ká ját.

4. §

A mi nisz te ri biz tos te vé keny sé gét a nem ze ti erõ for rás
mi nisz ter a kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár út ján irá nyít ja.

5. §

A mi nisz te ri biz tos a Ksztv. 38. § (7) be kez dé se sze rin ti
he lyet tes ál lam tit ká ri il let mény re és jut ta tá sok ra jo go sult.

6. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

A nemzeti erõforrás miniszter 9/2011. (III. 7.) 
NEFMI utasítása 

az Oktatási Hivatal 2/2007. (OK 9.)
OKM utasítással kiadott 

Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
módosításáról

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2010.
évi XLIII. tör vény 73. § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1. §

(1) Az Ok ta tá si Hi va tal Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tá nak (a to váb bi ak ban: Sza bály zat) I–V. ré szei he -
lyé be je len uta sí tás 1. szá mú mel lék le te lép.

(2) A Sza bály zat 1. szá mú mel lék le te he lyé be je len uta -
sí tás 2. szá mú mel lék le te lép.

2. §

(1) Je len uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
(2) Je len uta sí tás a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -

lyát vesz ti.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

1. szá mú mel lék let a 9/2011. (III. 7.) NEFMI uta sí tás hoz

I.

A HIVATAL JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI

1. A Hi va tal jog ál lá sa, alap ada tai
Az Ok ta tá si Hi va tal (a to váb bi ak ban: Hi va tal) a köz pon ti

ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az 
ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2010. évi XLIII. tör vény
sze rint mû kö dõ köz pon ti hi va tal, mely nek irá nyí tá sát a
Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter)
lát ja el. A Hi va tal szak mai fel ügye le tét a Nem ze ti Erõ for rás
Mi nisz té ri um ok ta tá sért fe le lõs ál lam tit ká ra lát ja el.

2. A Hi va tal alap ada tai:
Hi va ta los meg ne ve zé se: Ok ta tá si Hi va tal
An gol meg ne ve zé se: Edu ca ti o nal Aut ho rity
Meg ne ve zé sé nek hi va ta los rö vi dí té se: OH
Ala pí tó ok ira tá nak szá ma, kel te: 14653-1/2010., 2010.

de cem ber 23.
Szék he lye: 1054 Bu da pest, Bát ho ry ut ca 10.
Te lep he lyei: 
1221 Bu da pest XXII. ke rü let, Gyár ut ca. 15.;
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9022 Gyõr, Liszt Fe renc ut ca 40.
Pos ta cí me: 1363 Bu da pest, Pf. 19.
Adó szá ma: 15329729-1-41
Kincs tá ri elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la szá ma:

10032000-00282637-00000000
Be ru há zá si elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la szá -

ma: 10032000-00282637-00300007
Pe res ügyek mi att el kü lö ní tett szám la szá ma:

10032000-00282637-90000009
De vi za szám la szá ma: 10004885-10008016-01002531
La kás hi tel tá mo ga tá si szám la szá ma: 11705008-

20003940
Ál ta lá nos for gal mi adó ala nyi sá gá nak té nye: nem

ala nya
Tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó: 1458710
A Hi va tal hoz nem tar to zik rész ben ön ál ló an gaz dál ko -

dó költ ség ve té si szerv.
Köz pon ti te le fon szá ma: (06-1) 374-2100
Köz pon ti fax: (06-1) 374-2499
We bol da lá nak cí me:
www.ok ta ta si hi va tal.gov.hu;
www.edu ca ti o na la ut ho rity.gov.hu
E-ma il:
ve ze ték név.ke reszt név@ok ta ta si hi va tal.gov.hu; 
ke reszt név.ve ze ték név@edu ca ti o na la ut ho rity.gov.hu
ve ze ték név.ke reszt név@oh.gov.hu; 

II.

A HIVATAL TEVÉKENYSÉGE

A Hi va tal szak mai alap te vé keny sé gét az ok ta tá si ága za -
tot köz vet le nül vagy köz vet ve érin tõ jog sza bá lyok ha tá -
roz zák meg, így kü lö nö sen:

a) a köz ok ta tás ága za ti irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada -
tai te kin te té ben:

– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény ben,
– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.)

Korm. ren de let ben,
– az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról

szó ló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let ben,
b) köz hi te les nyil ván tar tá si fel ada ta te kin te té ben:
– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény ben,
– a szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény ben,
– a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény -

ben,
– a köz hasz nú szer ve ze tek rõl szó ló 1997. évi CLVI.

tör vény ben,
– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.)

Korm. ren de let ben,
– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény vég -

re haj tá sá ról szó ló 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let ben,
– a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény

egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szó ló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. ren de let ben,

c) ha tó sá gi, sza bály sér té si fel ada tai te kin te té ben (ha tó -
sá gi ha tá ro zat ho za tal, ha tó sá gi el len õr zés):

– a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény -
ben,

– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény ben,
– a szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény ben,
– a tan könyv pi ac rend jé rõl szó ló 2001. évi XXXVII.

tör vény ben,
– a sza bály sér té sek rõl szó ló 1999. évi LXIX. tör vény -

ben,
– a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl

szó ló 2001. évi C. tör vény ben,
– a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény

egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szó ló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. ren de let ben,

– a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i ról szó -
ló 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let ben

– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let ben,

– a fel sõ ok ta tá si alap- és mes ter kép zés rõl, va la mint a
szak in dí tás el já rá si rend jé rõl szó ló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. ren de let ben,

– az ide gen nyelv-tu dást iga zo ló ál la mi lag el is mert
nyelv vizs gáz ta tás ról és a kül föl dön ki ál lí tott, ide gen -
nyelv-tu dást iga zo ló nyelv vizs ga-bi zo nyít vá nyok Ma -
gyar or szá gon tör té nõ ho no sí tá sá ról szó ló 137/2008. (V.
16.) Korm. ren de let ben,

– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény vég -
re haj tá sá ról szó ló 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let ben,

– az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról
szó ló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let ben,

– az egyes sza bály sér té sek rõl szó ló 218/1999. (XII.
28.) Korm. ren de let ben,

– a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl
szó ló 2001. évi C. tör vény ha tá lya alá tar to zó ügyek ben el -
já ró ha tó sá gok ki je lö lé sé rõl, va la mint a nyi lat ko zat té te li
kö te le zett ség alá esõ szol gál ta tá sok fel so ro lá sá ról szó ló
33/2008. (II. 21.) Korm. ren de let

– a hall ga tói hi tel rend szer rõl és a Di ák hi tel Köz pont ról
szó ló 86/2006. (IV. 12.) Korm. ren de let ben,

– a szak mai vizs ga meg szer ve zé sé re vo nat ko zó en ge -
dély ki adá sá nak és a vizs ga szer ve zé si te vé keny ség el len -
õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 111/2010. (IV. 9.)
Korm. ren de let ben; 

– a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let ben,

– az Or szá gos Szak ér tõi, az Or szá gos Vizs gáz ta tá si, az
Or szá gos Szak mai Szak ér tõi és az Or szá gos Szak mai
Vizs ga el nö ki Név jegy zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé -
keny ség rõl szó ló 31/2004. (XI. 13.) OM ren de let ben,

– a köz ok ta tá si szak ér tõi te vé keny ség, va la mint az
érett sé gi vizs ga el nö ki meg bí zás fel té te le i rõl szó ló
38/2009. (XII. 29.) OKM ren de let ben,

– a ke ret tan terv ki adá sá nak és jó vá ha gyá sá nak rend jé -
rõl, va la mint egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról
szó ló 17/2004. (V. 20.) OM ren de let ben,
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– a tan könyv vé nyil vá ní tás, a tan könyv tá mo ga tás, és
az is ko lai tan könyv el lá tás rend jé rõl szó ló 23/2004.
(VIII.27.) OM ren de let ben,

d) szak mai el len õr zé si, mé ré si, ér té ke lé si fel ada tai te -
kin te té ben:

– a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény -
ben,

– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény ben,
– a szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény ben,
– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.)

Korm. ren de let ben,
e) a szak kép zés sel kap cso la tos fel ada tai te kin te té ben:
– a szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény ben,
– a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény -

ben
– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.)

Korm. ren de let ben,
– a szak mai vizs ga meg szer ve zé sé re vo nat ko zó en ge -

dély ki adá sá nak és a vizs ga szer ve zé si te vé keny ség el len -
õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 111/2010. (IV. 9.)
Korm. ren de let ben; 

– a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let ben,

– az Or szá gos Szak ér tõi, az Or szá gos Vizs gáz ta tá si, az
Or szá gos Szak mai Szak ér tõi és az Or szá gos Szak mai
Vizs ga el nö ki Név jegy zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé -
keny ség rõl szó ló 31/2004. (XI. 13.) OM ren de let ben,

– a köz ok ta tá si szak ér tõi te vé keny ség, va la mint az
érett sé gi vizs ga el nö ki meg bí zás fel té te le i rõl szó ló
38/2009. (XII. 29.) OKM ren de let ben,

– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény ben,
– a tan könyv vé nyil vá ní tás, a tan könyv tá mo ga tás, és az 

is ko lai tan könyv el lá tás rend jé rõl szó ló 23/2004. (VIII.
27.) OM ren de let ben,

f) a te rü let fej lesz tés sel kap cso la tos fel ada tok te kin te té -
ben:

– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény ben,
– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.)

Korm. ren de let ben,
g) pe da gó gi ai szol gál ta tó te vé keny sé gé vel össze füg gés -

ben:
– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény ben,
– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.)

Korm. ren de let ben,
h) pe da gó gus-to vább kép zés sel kap cso la tos fel ada ta i val

össze füg gés ben:
– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény ben,
– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.)

Korm. ren de let ben,
– a pe da gó gus-to vább kép zés rõl, a pe da gó gus-szak -

vizs gá ról, va la mint a to vább kép zés ben részt ve võk jut ta tá -
sa i ról és ked vez mé nye i rõl szó ló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. ren de let ben,

i) a nyelv vizs gáz ta tás sal és nyelv ok ta tás-fej lesz tés sel
kap cso la tos fel ada tai te kin te té ben:

– az ide gen nyelv-tu dást iga zo ló ál la mi lag el is mert
nyelv vizs gáz ta tás ról és a kül föl dön ki ál lí tott, ide gen -
nyelv-tu dást iga zo ló nyelv vizs ga-bi zo nyít vá nyok Ma -
gyar or szá gon tör té nõ ho no sí tá sá ról szó ló 137/2008. (V.
16.) Korm. ren de let ben,

– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let ben, 

j) a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé vel, 
va la mint a ha zai bi zo nyít vá nyok ról, ok le ve lek rõl és a ha -
zai szak mai gya kor lat ról szó ló ha tó sá gi bi zo nyít vá nyok
ki ál lí tá sá val kap cso la tos szak mai fel ada tai te kin te té ben:

– a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl
szó ló 2001. évi C. tör vény ben,

– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let ben,

k) az ok ta tás va la mennyi ága za tá hoz kap cso ló dó in for -
ma ti kai, nyil ván tar tá si, adat szol gál ta tá si fel ada tok te kin te -
té ben:

– a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény -
ben,

– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény ben,

– a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szó ló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. ren de let ben,

– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény vég -
re haj tá sá ról szó ló 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let ben,

– az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let ben,

– a di ák iga zol vány ról szó ló 17/2005. (II. 8.) Korm. ren -
de let ben

meg ha tá ro zott fel ada to kat lát ja el.

A Hi va tal alap te vé keny ség ként a kül föl di bi zo nyít vá -
nyok és ok le ve lek el is me ré sé ért fe le lõs ha tó ság, a vizs ga -
köz pont, a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nyil ván tar tá sát ve ze -
tõ szerv és a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer mû köd te -
té sé ért fe le lõs szerv, va la mint jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint a köz ok ta tá si fel adat kör ben el já ró ok ta tá si
hi va tal fel ada ta it lát ja el.

Az alap te vé keny ség és a vál lal ko zá si te vé keny ség ál -
lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti meg je lö lé se:

Az alap te vé keny ség 2010. ja nu ár 1-jé tõl ér vé nyes ál -
lam ház tar tá si szak fe la dat ren di be so ro lá sa:

841212 Ok ta tás köz pon ti igaz ga tá sa

841122 Köz pon ti ál ta lá nos vég re haj tó igaz ga tá si te vé -
keny ség

Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa:
856000 Ok ta tást ki egé szí tõ te vé keny ség
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III.

A HIVATAL VEZETÕI ÉS MUNKATÁRSAI

1. Ve ze tõk

1.1. Az el nök
1.1.1. A Hi va talt az el nök ve ze ti, akit stra té gi ai és szak -

mai fel ada ta i ban az ál ta lá nos el nök he lyet tes, ope ra tív fel -
ada tok ban a köz ok ta tá si és a gaz da sá gi el nök he lyet tes se -
gí te nek.

1.1.2. Az el nök a jog sza bá lyok ban meg ál la pí tott fel -
adat- és ha tás kö rét köz vet le nül vagy a Hi va tal szer ve ze te
út ján gya ko rol ja.

1.1.3. Meg ha tá roz za a Hi va tal szer ve ze ti fel épí té sét, az
ön ál ló szer ve ze ti egy sé gek fel ada ta it és mû kö dé sük fõbb
sza bá lya it.

1.1.4. Köz vet le nül irá nyít ja az el nök he lyet te sek és a
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat sze rint ál ta la köz vet le -
nül irá nyí tott szer ve ze ti egy sé gek te vé keny sé gét. Gya ko -
rol ja a Hi va tal al kal ma zot tai fe lett a mun kál ta tói jo go kat,
me lye ket a ki ne ve zés, fel men tés és a fe gyel mi jog kör ki vé -
te lé vel a Hi va tal más ve ze tõ be osz tá sú al kal ma zot ta i ra át -
ru ház hat. Ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik a gaz da sá gi el -
nök he lyet tes és a Bel sõ El len õr zé si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek
ki vé te lé vel – a ve ze tõi meg bí zás adá sa, il let ve
visszavonása.

1.1.5. Dönt a sze mé lyi jut ta tá sok kal, il let mény- és ju tal -
ma zá si ke ret tel, a sze mé lyi jut ta tá so kat ter he lõ egyéb ki fi -
ze té sek kel kap cso la tos kér dé sek ben.

1.1.6. A ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján el len õr zi a Hi va -
tal gaz dál ko dá sát. Gon dos ko dik a Hi va tal bel sõ el len õr zé -
si te vé keny sé gé nek meg szer ve zé sé rõl, mû kö dé sé rõl és
sza bá lyo zá sá ról, az éves el len õr zé si mun ka terv ben meg -
ha tá ro zott el len õr zé sek el vég zé sé rõl, va la mint el ren de li a
rend kí vü li vizs gá la to kat. Jó vá hagy ja a bel sõ el len õrök
éves kép zé si ter vét, az éves el len õr zé si ter vet. Fe le lõs az
éves el len õr zé si je len tés el ké szí té sé ért.

1.1.7. Irá nyít ja és a gaz da sá gi el nök he lyet tes út ján meg -
szer ve zi a Hi va tal gaz dál ko dá si rend jé nek és FEUVE-
rend sze ré nek ki ala kí tá sát, mû köd te té sét, fej lesz té sét. Az
éves költ ség ve té si be szá mo ló ke re té ben be szá mol a költ -
ség ve té si szerv fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve -
ze tõi el len õr zé sé nek, va la mint bel sõ el len õr zé sé nek mû -
köd te té sé rõl. Éves bon tás ban nyil ván tar tást ve zet a bel sõ
és kül sõ el len õr zé si je len té sek ben tett meg ál la pí tá sok, ja -
vas la tok vég re haj tá sá ról és hasz no su lá sá ról.

1.1.9. Ér vé nye sí ti a gaz dál ko dás so rán a szak mai ha té -
kony ság és gaz da sá gos ság kö ve tel mé nye it. Fe le lõs a ter -
ve zé si, be szá mo lá si, in for má ció szol gál ta tá si kö te le zett ség 
tel je sí té sé ért, a gaz dál ko dá si le he tõ sé gek és kö te le zett sé -
gek össz hang já nak meg te rem té sé ért, az in téz mény szám -
vi te li rend je, a szám vi te li po li ti ka, a szám la rend össze ál lí -
tá sá ért, kar ban tar tá sá ért, a szám vi te li po li ti ka jó vá ha gyá -
sá ért, an nak vég re haj tá sá ért, a nap ra kész könyv ve ze tés
helyességéért.

1.1.10. Fe le lõs a fel ada tai el lá tá sá hoz a költ ség ve té si
szerv va gyon ke ze lé sé be, hasz ná la tá ba adott va gyon ren -
del te tés sze rû igény be vé te lé ért, az ala pí tó ok irat ban elõ írt
te vé keny sé gek jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek nek meg fe le lõ el lá tá sá ért, a költ ség ve té si szerv gaz -
dál ko dá sá ban a szak mai ha té kony ság és a gaz da sá gos ság
kö ve tel mé nye i nek ér vé nye sí té sé ért, a ter ve zé si, be szá mo -
lá si, in for má ció szol gál ta tá si kö te le zett ség teljesítéséért. 

1.1.11. Fe le lõs az Ltv. 9. § (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott kö ve tel mé nyek tel je sí té sé ért, va la mint az ira tok szak -
sze rû és biz ton sá gos meg õr zé sé re al kal mas irat tár ki ala kí -
tá sá ért és mû köd te té sé ért, to váb bá az irat ke ze lés hez szük -
sé ges egyéb tár gyi, tech ni kai és sze mé lyi fel té te lek biz to -
sí tá sá ért, va la mint a meg fe le lõ ta nú sít vánnyal ren del ke zõ
irat ke ze lé si szoft ver hasz ná la tá ért.

1.1.12. Jó vá hagy ja a bel sõ sza bály za to kat, a stra té gi ai
ter ve ket, az éves ki kül de té si ter vet.

1.1.13. Jó vá hagy ja a ki tün te té sek, cí mek és dí jak ado -
má nyo zá sá ra, meg vo ná sá ra vo nat ko zó ja vas la to kat.

1.1.14. Irá nyít ja a tûz- és mun ka vé del mi fel ada tok el lá -
tá sát.

1.1.15. Az el nök a jog ál lá si tör vény sze rin ti köz pon ti hi -
va tal ve ze tõ je.

1.2. Az ál ta lá nos el nök he lyet tes

1.2.1. Az ál ta lá nos el nök he lyet tes az el nök irá nyí tá sa
alatt áll, ha tás kö ré nek gya kor lá sá ért fe le lõs ség gel tar to zik
az el nök nek.

1.2.2. Az ál ta lá nos el nök he lyet tes se gí ti és he lyet te sí ti
az el nö köt stra té gi ai és szak mai fel ada tai el lá tá sá ban. En -
nek ke re té ben fel ügye li a Ma gyar Ek vi va len cia Köz pon -
tot, az Akk re di tá ci ós Köz pon tot, to váb bá fel ügye li és irá -
nyít ja a Tan ügy-igaz ga tá si és Te rü le ti Ko or di ná ci ós Fõ -
osz tályt, az Adat szol gál ta tá si és Nyil ván tar tá si Osz tályt, a
Fel sõ ok ta tás-igaz ga tá si Fõ osz tályt.

1.2.3. Az ál ta lá nos el nök he lyet tes a jog ál lá si tör vény
sze rin ti köz pon ti hi va tal ve ze tõ jé nek he lyet te se.

1.3. A köz ok ta tás-szak mai el nök he lyet tes

1.3.1. A köz ok ta tás-szak mai el nök he lyet tes az el nök
irá nyí tá sa alatt áll, ha tás kö ré nek gya kor lá sá ért fe le lõs ség -
gel tar to zik az el nök nek, an nak tá vol lé té ben az ál ta lá nos
el nök he lyet tes nek.

1.3.2. A köz ok ta tás-szak mai el nök he lyet tes se gí ti az el -
nö köt a köz ok ta tá si mé ré si, érett sé gi, fel vé te li és ver seny -
szer ve zé si fel ada tok te kin te té ben. En nek ke re té ben fel -
ügye li és irá nyít ja a Köz ok ta tás-ér té ke lé si Prog ra mok Fõ -
osz tályt.

1.4. A gaz da sá gi el nök he lyet tes

1.4.1. A gaz da sá gi el nök he lyet tes az el nök irá nyí tá sa
alatt áll, ha tás kö ré nek gya kor lá sá ért fe le lõs ség gel tar to zik
az el nök nek. A gaz da sá gi el nök he lyet tes az ál lam ház tar tás 
mû kö dé si rend jé rõl szó ló 292/2009. (XII. 19.) Korm. ren -
de let sze rin ti gaz da sá gi szer ve zet ve ze tõ je.
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14.2. A gaz da sá gi el nök he lyet tes az Áht. és vég re haj tá si 
ren de le tei, va la mint a Hi va tal bel sõ sza bá lyai sze rin ti fel -
ada to kat lát ja el és azo kért fe le lõs, így kü lö nö sen

a) köz vet le nül ve ze ti és el len õri zi a Pénz ügyi és Szám -
vi te li Osz tályt,

b) a szak mai szer ve ze ti egy sé gek gaz da sá gi mun ká já -
hoz irány mu ta tást ad, el len õr zi azt,

c) gaz da sá gi in téz ke dé se ket hoz,
d) fe le lõs a ter ve zés sel, az elõ irány zat-fel hasz ná lás sal, a 

ha tás kö ré be tar to zó elõ irány zat-mó do sí tás sal, az üze mel -
te tés sel, fenn tar tás sal, mû köd te tés sel, be ru há zás sal, a va -
gyon hasz ná la tá val, hasz no sí tá sá val, a mun ka erõ-gaz dál -
ko dás sal, a kész pénz ke ze lés sel, a könyv ve ze tés sel és a be -
szá mo lá si, va la mint a FE U VE-i kö te le zett ség gel, az adat -
szol gál ta tás sal kap cso la tos össze fog la ló és a sa ját szer ve -
ze té re ki ter je dõ fel ada tok jog sza bá lyok nak meg fe le lõ el lá -
tá sá ért,

e) el len jegy zé se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély
el len jegy zé se nél kül a költ ség ve té si szer vet ter he lõ gaz da -
sá gi ki ha tá sú kö te le zett ség nem vál lal ha tó, kö ve te lés nem
ír ha tó elõ, és ilyen in téz ke dés nem te he tõ.

1.4.3. A gaz da sá gi el nök he lyet test a mi nisz ter bíz za
meg és von ja vissza meg bí zá sát. A gaz da sá gi el nök he lyet -
tes jog ál lá si tör vény sze rin ti köz pon ti hi va tal ve ze tõ jé nek
he lyet te se.

1.5. A fõ osz tály ve ze tõ
1.5.1. A fõ osz tály ve ze tõ a jog sza bá lyok nak és szak mai

kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en, az el nök, il le tõ leg a fel -
ügye le tét el lá tó el nök he lyet tes ren del ke zé sei alap ján ve ze -
ti a fõ osz tályt, dönt a ha tás kö ré be utalt ügyek ben, fe lel
azok ki ad má nyo zá sá ért.

1.5.1.1 Fe le lõs a ve ze té se alatt ál ló szer ve ze ti egy ség
mû kö dé sé ért, to váb bá a fel adat kö ré be utalt fel ada tok tel je -
sí té sé ért és el len õr zé sé ért. Meg szer ve zi, irá nyít ja és el len -
õr zi a fõ osz tály mun ká ját, en nek ke re té ben a FEUVE sza -
bály za ta i ban fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel meg ha tá roz za
a fõ osz tály mun ka ter vét és meg ál la pít ja a fõ osz tály idõ -
sza ki fel ada ta it. Rend sze re sen be szá mol tat ja a fõ osz tály
mun ka tár sa it, el len õr zi az ügy in té zés szak sze rû sé gét és a
ha tár idõk be tar tá sát.

1.5.1.2. A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat tal össz -
hang ban el ké szí ti a fõ osz tály ügy rend jét, és – an nak az el -
nök ál tal tör té nõ jó vá ha gyá sát kö ve tõ en – a mel lék le tét ké -
pe zõ mun ka kö ri le írá so kat. Ja vas la tot tesz a fõ osz tály lét -
szám-, sze mé lyi jut ta tá si és ju tal ma zá si ke re té vel va ló gaz -
dál ko dás ra, to váb bá ki tün te té sek, cí mek, dí jak ado má nyo -
zá sá ra.

1.5.1.3. A fel adat kö rét érin tõ kér dé sek ben kép vi se li a
fõ osz tályt, kü lön fel ha tal ma zás alap ján el jár a Hi va tal kép -
vi se le té ben.

1.5.1.4. Az el nök, az ál ta lá nos el nök he lyet tes, il let ve a
fel ügye le tét el lá tó el nök he lyet tes fo lya ma tos tá jé koz ta tá sa 
mel lett szak mai kap cso la tot tart a szak mai ha tó kö ré be tar -

to zó szak mai szer ve ze tek kel, ha tó sá gok kal, vé le mé nye zi a 
szak mai te rü le tét érin tõ jog sza bá lyok ter ve ze tét. 

1.5.2. A ve ze té se alatt ál ló szer ve ze ti egy ség, a fõ osz -
tály, el lát ja a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat IV. ré szé -
ben a fõ osz tály szá má ra meg ha tá ro zott szak mai fel ada to -
kat.

1.5.2.1. El ké szí ti a fõ osz tály fel adat kö ré be tar to zó fel -
ada tok egy sé ges vég re haj tá sa ér de ké ben szük sé ges irány -
mu ta tá sok, ja vas la tok szak mai ter ve ze te it.

1.5.2.2. Elõ ké szí ti a fõ osz tály szak mai te rü le tét érin tõ
költ ség ve té si elõ irány zat fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ja vas -
la tot.

1.5.2.3. Az el nök ál tal meg ha tá ro zott kör ben fe le lõs a
gaz dál ko dá si, kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si sza -
bály zat ban, a be szer zé si sza bály zat ban, a FEUVE sza bály -
za ta i ban és an nak mel lék le te i ben, to váb bá a Hi va tal egyéb
sza bály za ta i ban meg ha tá ro zott szak te rü le ti fel ada tok – így 
kü lö nö sen a ter ve zés sel, koc ká zat elem zés sel, elõ ké szí tés -
sel, vég re haj tás sal, nyil ván tar tá sok ve ze té sé vel, el len õr -
zés sel kap cso la tos te en dõk – el lá tá sá ért.

1.5.3. A fõ osz tály ve ze tõ te vé keny sé gé rõl be szá mol az
el nök nek, il le tõ leg a fel ügye le tét el lá tó el nök he lyet tes nek.

1.6. A fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes

1.6.1. A fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes se gí ti a fõ osz tály ve -
ze tõt fel ada ta i nak el lá tá sá ban, tá vol lé té ben he lyet te sí ti õt.

1.6.2. A fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes a fõ osz tály ügy rend -
jé ben meg ha tá ro zott kér dé sek ben irá nyít ja a fõ osz tály
mun ka tár sa it és kép vi se li a fõ osz tályt.

1.6.3. Kü lön fel ha tal ma zás alap ján el jár a Hi va tal kép -
vi se le té ben.

1.7. Az osz tály ve ze tõ

1.7.1. Az osz tály ve ze tõ ve ze ti az osz tályt, és fe le lõs an -
nak mû kö dé sé ért. Az osz tály ve ze té si fel ada to kon kí vül
vég zi az osz tály mun ká já ból az ügy rend ben és a mun ka -
terv ben rá ru há zott fel ada to kat.

1.7.2. Kü lön fel ha tal ma zás alap ján el jár a Hi va tal kép -
vi se le té ben.

1.8. A he lyet te sí tés rend je:

1.8.1. Az el nö köt tá vol lé té ben – a gaz da sá gi el nök he -
lyet tes fel adat kö ré be tar to zó kér dé sek ki vé te lé vel – az ál -
ta lá nos el nök he lyet tes tel jes jog kö rû en he lyet te sí ti.

1.8.2. Az el nö köt tá vol lé té ben – gaz da sá gi kér dé sek ben
– a gaz da sá gi el nök he lyet tes he lyet te sí ti.

1.8.3. Az el nök he lyet tes fel ada ta it tá vol lé té ben az el -
nök, vagy az ál ta la ki je lölt má sik el nök he lyet tes, il let ve
fõ osz tály ve ze tõ lát ja el.

1.8.4. A fõ osz tály ve ze tõ be so ro lá sú ve ze tõt a fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet tes vagy – an nak hi á nyá ban – az ügy rend ben
ki je lölt osz tály ve ze tõ be so ro lá sú ve ze tõ he lyet te sí ti.
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2. Mun ka tár sak

2.1. A re fe rens
2.1.1. A re fe rens ér de mi dön tés re elõ ké szí ti, il let ve

ilyen irá nyú fel ha tal ma zás ese tén ki ad má nyoz za a mun ka -
kö ré be utalt ügye ket. Fel ada ta min den olyan ügy fe le lõs -
ség tel jes és ön ál ló vég zé se, ame lyet a mun ka kö ri le írá sa,
to váb bá a hi va ta li fe let te se ese ten ként vagy idõ sza ko san a
fel adat kö ré be utal.

2.1.2. Fel ada ta it alap ve tõ en ön ál ló an, kez de mé nye zõ -
en, il le tõ leg a fe let te sé tõl ka pott út mu ta tá sok, to váb bá a
tény ál lás és az ér de kel tek ál lás pont já nak tisz tá zá sa alap ján 
– a jog sza bá lyok és az ügy vi te li sza bá lyok meg tar tá sá val – 
kö te les vég re haj ta ni.

2.1.3. Az ered mé nyes mun ka ér de ké ben ta nul má nyoz -
nia és is mer nie kell min den olyan jog sza bályt, szak mai
elõ írást és egyéb ren del ke zést, amely a szín vo na las ügy in -
té zés hez, il le tõ leg a vég re haj tás meg szer ve zé sé hez és el -
len õr zé sé hez szük sé ges.

2.1.4. A re fe rens fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szo nyá -
ra a kor mány-tiszt vi se lõi tör vény ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.

2.2. Az ügy ke ze lõ
2.2.1. Az ügy ke ze lõ gon dos ko dik az ad mi niszt rá ci ós

fel ada tok el lá tá sá ról, kü lö nö sen a be ér ke zõ ügy ira tok át -
vé te lé rõl, nyil ván tar tá sá ról, a ki ad mány ter ve zet nek fe let -
te se út mu ta tá sai sze rint tör té nõ gé pe lé sé rõl, sok szo ro sí tá -
sá ról, to váb bí tá sá ról.

2.2.2. El lát ja azo kat az ügy vi te li jel le gû fel ada to kat,
ame lyek kel a hi va ta li fe let te se meg bíz za.

2.2.3. Az ügy ke ze lõ fel ada ta it az ügy vi te li sza bá lyok,
az irat ke ze lé si sza bá lyok és a mi nõ sí tett ira tok ke ze lé sé re
vo nat ko zó ren del ke zé sek be tar tá sá val lát ja el. A mun ka -
kö ri le írá sá ban meg ha tá ro zott mó don el lát ja mind azo kat
az ügy vi te li jel le gû fel ada to kat, ame lyek kel az adott szer -
ve ze ti egy ség ve ze tõ je vagy a ki ad má nyo zá si jog jo go sult -
ja megbízza.

2.2.4. Az ügy ke ze lõ fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szo -
nyá ra a kor mány-tiszt vi se lõi tör vény ren del ke zé se it kell
al kal maz ni.

2.3. Az egyéb al kal ma zott
2.3.1. Az egyéb al kal ma zott ki se gí tõ mun kát vé gez, el -

lát ja a hi va ta li épü le tek üze mel te té sé vel, fenn tar tá sá val
kap cso la tos fel ada to kat.

2.3.2. A Köz ok ta tás-ér té ke lé si Prog ra mok Fõ osz tály ál -
lo má nyá ba tar tó zó egyéb al kal ma zott el lát ja to váb bá a kö -
zép is ko lai fel vé te li, az érett sé gi és az or szá gos és nem zet -
kö zi mé ré sek kel kap cso la tos cso ma go lá si, anyag moz ga tá -
si és ex pe di á lá si fel ada to kat.

2.3.3. Az egyéb al kal ma zott mun ka vi szo nyá ra a Mun ka
Tör vény köny vé nek ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

2.3.4. Az egyéb al kal ma zot ti mun ka kör ben dol go zó a
mun ka kö ri le írá sa és a köz vet len ve ze tõ uta sí tá sa sze rint
lát ja el a fel ada tát.

IV.

A HIVATAL SZERVEZETE

1. A Hi va tal szer ve ze ti fel épí té se

1.1. A Hi va tal fel adat kö ré be tar to zó hi va ta li fel ada to kat 
a kö vet ke zõ szer ve ze ti egy sé gek lát ják el:

El nök
 Jo gi, Igaz ga tá si és Be szer zé si Fõ osz tály
 In for ma ti kai Fej lesz té si és Üze mel te té si Fõ osz tály
  Üze mel te té si Osz tály 
  Pro jekt Iro da
  Kül de mény ke ze lõ Iro da
 Hu mán po li ti kai Osz tály
 Kom mu ni ká ci ós Iro da
 Bel sõ El len õr zé si Fõ osz tály
Ál ta lá nos el nök he lyet tes
 Tan ügy-igaz ga tá si és Te rü le ti Ko or di ná ci ós Fõ osz -

tály
  Tan ügy-igaz ga tá si Osz tály
  Adat szol gál ta tá si és Nyil ván tar tá si Osz tály
  Ok ta tá si Iga zol vá nyok Cso port
 Fel sõ ok ta tás-igaz ga tá si Fõ osz tály
  Fel vé te li és Hall ga tói Osz tály
  En ge dé lye zé si és Nyil ván tar tá si Osz tály
  Fel sõ ok ta tá si El len õr zé si Osz tály
 Akk re di tá ci ós Köz pont
  Köz ok ta tá si Akk re di tá ci ós Osz tály
 Ma gyar Ek vi va len cia és In for má ci ós Köz pont
Köz ok ta tás-szak mai el nök he lyet tes
  TÜK Iro da
 Köz ok ta tás-ér té ke lé si Prog ra mok Fõ osz tály 
  Érett sé gi és Ver seny szer ve zé si Osz tály
   Érett sé gi Cso port
   Ver seny szer ve zé si Cso port
  Köz ok ta tá si Mé ré si Ér té ke lé si Osz tály
  Lo gisz ti kai Osz tály
Gaz da sá gi el nök he lyet tes
  Pénz ügyi és Szám vi te li Osz tály

1.2. A Hi va tal fel épí té sé nek szer ve ze ti áb rá ját a je len
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat 1. szá mú mel lék le te
tar tal maz za.

2. A szer ve ze ti egy sé gek fel ada tai

2.1. Az el nök köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti
egy sé gek:

2.1.1.  Jo gi, Igaz ga tá si és Be szer zé si Fõ osz tály
2.1.1.1. A Jo gi, Igaz ga tá si és Be szer zé si Fõ osz tály az el -

nök köz vet len irá nyí tá sa alatt ál ló ön ál ló szer ve ze ti egy -
ség, amely el lát ja a hi va ta li szer ve zet jo gi fel ada ta it, a hi -
va ta li szer ve zet be szer zé se i vel kap cso la tos jo gi fel ada to -
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kat, to váb bá a Hi va tal mû köd te té sé hez kap cso ló dó, jo gi
vo nat ko zá sú igaz ga tá si fel ada to kat. 

2.1.1.2. A fõ osz tály a ki ad má nyo zás elõtt kö te le zõ jo gi
szak mai kont rollt gya ko rol a ki emelt je len tõ sé gû ügyek -
ben szü le tett be ad vá nyok ese tén, így kü lö nö sen az or szág -
gyû lé si biz to sok tól, az Al kot mány bí ró ság tól, ügyész ség -
tõl, rend õr ség tõl ér ke zõ meg ke re sé sek re ké szí tett vá lasz -
ter ve ze tek kel kap cso lat ban.

2.1.1.3. Jo gi szem pont ból fe lül vizs gál ja és vé le mé nye -
zi, el len jegy zé sé vel lát ja el, il let ve fel ké rés re el ké szí ti a
kö ten dõ szer zõ dé sek ter ve ze te it, meg ke re sés re részt vesz a 
kap cso ló dó tár gya lá so kon, to váb bá nyil ván tart ja a Hi va tal 
ál tal kö tött szer zõ dé se ket.

2.1.1.4. A fõ osz tály lát ja el a Hi va tal pe res és nem pe res
kép vi se le tét.

2.1.1.5. A fõ osz tály meg ke re sés re jo gi ta nács adást nyújt 
a Hi va tal szer ve ze ti egy sé gei szá má ra, jog sza bály vál to zás
ese tén irat min ták el ké szí té sé vel se gí ti az egy sé ges jog al -
kal ma zást.

2.1.1.6. A fõ osz tály mun ka jo gi ta nács adás sal se gí ti a
Hu mán po li ti kai Osz tályt. 

2.1.1.7. A fõ osz tály ké szí ti el a Hi va tal ha tás kö ré be tar -
to zó má sod fo kú ha tá ro za tok ter ve ze te it a szak te rü le tek be -
vo ná sá val.

2.1.1.8. A fõ osz tály a köz be szer zé si sza bály zat ban fog -
lal tak sze rint el lát ja a Hi va tal köz be szer zés sel kap cso la tos
fel ada ta it.

2.1.1.9. A fõ osz tály – az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló
307/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 5. § (2) be kez dés d)
pont já ban fog lal tak alap ján – el lát ja a sza bály sér té si
ügyek kel kap cso la tos fel ada to kat.

2.1.1.10. A fõ osz tály vé le mé nye zi a Hi va tal ba ér ke zõ
jog sza bály ter ve ze te ket, il let ve szük ség ese tén jog sza -
bály-mó do sí tást kez de mé nyez. A fõ osz tály el ké szí ti a Hi -
va tal sza bály za ta it, il let ve jo gi szak mai kont rollt az egyes
szer ve ze ti egy sé gek ál tal el ké szí tett el já rás rend ter ve ze -
tek, il let ve ügy rend ter ve ze tek felett.

2.1.1.11. A Fõ osz tály az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel
együtt mû köd ve gon dos ko dik a hi va ta los la pok ban tör té nõ
köz zé té te li kö te le zett ség tel je sí té sé rõl. 

2.1.2. Infor ma ti kai Fej lesz té si és Üze mel te té si Fõ osz -
tály

2.1.2.1. A fõ osz tály fel ada tai:

– el len õr zé si, ko or di ná ci ós fel ada tok ke re té ben a fõ -
osz tály biz ton sá gi ke ret rend szert mû köd tet, gon dos ko dik
az IT-biz ton sá gi sza bály za tok ban le ír tak be tar tá sá ról, el -
len õr zé sé rõl. A fõ osz tály gon dos ko dik a meg kö tött in for -
ma ti kai fej lesz té si és üze mel te té si szer zõ dé sek IT-biz ton -
sá gi fe lül vizs gá la tá ról, a szer zõ dés ben le ír tak el len õr zé sé -
rõl,

– a fõ osz tály köz re mû kö dik az ok ta tá si ága zat hoz tar -
to zó in for ma ti kai fej lesz té sek kon cep ci ó ja rész le tes meg -
ter ve zé sé nek és ki vi te le zé sé nek össze han go lá sá ban és ko -
or di ná lá sá ban, be le ért ve a Hi va tal egy sé ge it is,

– a fõ osz tály köz re mû kö dik az ok ta tá sért fe le lõs mi -
nisz té ri um és hát tér in téz mé nyei, il let ve az ok ta tá si in téz -
mé nyek, va la mint az egyéb kor mány szer vek kö zöt ti fej -
lesz té si és üze mel te té si együtt mû kö dés ben az in for ma ti kai 
te rü le ten,

– irá nyít ja az elekt ro ni kus irat ke ze lés rend sze ré nek
mû köd te té sé vel és fej lesz té sé vel össze füg gõ fel ada to kat,

– el lát ja a Hi va tal in fo kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák -
hoz kö tõ dõ fel ada ta it.

2.1.2.2. Üze mel te tés sel kap cso la tos fel ada tai ke re té ben
– gon dos ko dik a Hi va tal mint gaz dál ko dó szerv üze -

mel te té sé rõl, mû köd te té sé rõl, va la mint inf ra struk tú rá já -
nak ren del te tés sze rû mû kö dé sét biz to sí tó üze mel te té si és
va gyon vé del mi fel ada tok el lá tá sá ról, 

– vég zi és szer ve zi a hi va ta li fel ada tok el lá tá sát szol gá -
ló kész le tek, esz kö zök be szer zé sé vel, be ru há zá sok le bo -
nyo lí tá sá val és szol gál ta tá sok meg ren de lé sé vel kap cso la -
tos ope ra tív fel ada to kat,

– a Hi va tal bel sõ in for ma ti kai fel ada ta i nak el lá tá sa ér -
de ké ben fo lya ma to san mû köd te ti, kar ban tart ja és fej lesz ti
az in fo kom mu ni ká ci ós esz kö zö ket és a bel sõ szá mí tó gé -
pes há ló za tot, köz re mû kö dik és ko or di nál ja az in fo kom -
mu ni ká ci ós esz kö zök és szol gál ta tá sok be szer zé sét,

– el lát ja a Hi va tal za var ta lan mû kö dé sé hez szük sé ges
fenn tar tá si, kar ban tar tá si és fel újí tá si mun kák meg szer ve -
zé sét, ko or di ná lá sát,

– kap cso la tot tart az épü let üze mel te tõ jé vel,
– gon dos ko dik a Hi va tal dol go zó i nak hasz ná la tá ban

lé võ esz kö zök mû kö dé se so rán ta pasz talt hi ba be je len té sek 
fo ga dá sá ról, re giszt rá lá sá ról, a hi bák ki vizs gá lá sá ról,
szük ség sze rin ti in téz ke dé sek meg té te lé rõl,

– ko or di nál ja a be lé põ és ki lé põ dol go zók esz köz el lá tá -
sát, jo go sult sá ga i nak be ál lí tá sát, il let ve az esz kö zök
vissza szol gál ta tá sát.

2.1.2.3. A Pro jekt Iro da
– szer ve zi és ko or di nál ja, egyes ese tek ben irá nyít ja a

Hi va tal rész vé te lét a ha zai és eu ró pai uni ós in for ma ti kai
pro jek tek hez kap cso ló dó fel ada tok ban,

– el lát ja az EKOP-, TÁMOP- stb. prog ram mal kap cso -
la tos fel ada to kat.

2.1.2.4. A Kül de mény ke ze lõ Iro da
– a fõ osz tály mû köd te ti a köz pon ti irat tá rat,
– gon dos ko dik az Irat ke ze lé si Sza bály zat ban meg ha tá -

ro zot tak be tar tá sá ról,
– ügy ke ze lés-fel ügye le ti fel ada tai ke re té ben el lát ja a

nyílt irat ke ze lés szak mai fel ügye le tét, to váb bá gon dos ko -
dik az irat ke ze lé si te vé keny ség hez szük sé ges esz kö zök
be szer zé sé rõl,

– el lát ja az elekt ro ni kus irat ke ze lés rend sze ré nek mû -
köd te té sé vel és fej lesz té sé vel össze füg gõ fel ada to kat.

2.1.3.  Kom mu ni ká ci ós Iro da
A Kom mu ni ká ci ós Iro da az el nök köz vet len irá nyí tá sa

alatt ál ló ön ál ló szer ve ze ti egy ség. A Kom mu ni ká ci ós Iro -
da ha tás kö ré be tar toz nak:

686 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám



– a Hi va tal te vé keny sé gé vel kap cso la tos kom mu ni ká -
ci ós fel ada tok,

– a Hi va tal bel sõ és kül sõ kap cso lat tar tá sá val össze -
függõ te vé keny sé gé nek ko or di ná ci ó ja,

– a Hi va tal ál ta lá nos ügy fél szol gá la ti és tá jé koz ta tó te -
vé keny sé gé nek el lá tá sa, a Hi va tal ügy fél szol gá la ti te vé -
keny sé gé nek meg szer ve zé se és mû köd te té se,

– az iro da az érin tett szer ve ze ti egy sé gek köz re mû kö -
dé sé vel gon dos ko dik a hi va ta li hon lap szer kesz tõ sé gi fel -
ada ta i nak el lá tá sá ról.

2.1.4. Hu mán po li ti kai Osz tály
A Hu mán po li ti kai Osz tály az el nök köz vet len irá nyí tá sa 

alatt ál ló ön ál ló szer ve ze ti egy ség. Fel ada tai:
– ko or di nál ja a Hi va tal em be ri erõ for rás-gaz dál ko dá si

és -fej lesz té si ter vei ki dol go zá sát, mely nek so rán köz re -
mû kö dik a lét szám- és bér gaz dál ko dá si el vek ki ala kí tá sá -
ban, a mun ka kö rök el lá tá sá ra al kal mas sze mély ki vá lasz -
tá si mód sze re i nek ki dol go zá sá ban, kép zé si, to vább kép zé -
si terv el ké szí té sé ben, a Hi va tal sze mé lyi ál lo má nya el is -
me ré si rend sze ré re vo nat ko zó ter vek ki ala kí tá sá ban, a
köz szol gá la ti jog vi szonnyal össze füg gõ bel sõ sza bály za -
tok ki dol go zá sá ban, vé le mé nye zé sé ben,

– el lát ja a sze mé lyi ál lo mány ki vá lasz tá sá val, jog vi -
szo nyá nak lét re ho zá sá val, mó do sí tá sá val és meg szûn te té -
sé vel, a mun ka idõ-nyil ván tar tás sal, ad mi niszt rá ci ó já val
kap cso la tos mun ka ügyi fel ada to kat,

– in té zi az el nök mun kál ta tói jog kö ré be tar to zó sze -
mély ze ti ügye ket, szak mai tá mo ga tást nyújt a mun kál ta tói
jog kö rök gya kor lá sá hoz,

– ter ve zi és szer ve zi a kor mány tiszt vi se lõk köz igaz ga -
tá si és szak mai to vább kép zé sét, a ve ze tõ kép zést,

– részt vesz a sze mé lyi jut ta tá sok biz to sí tá sá ban, a ca -
fe té ri a rend szer rel kap cso la tos ad mi niszt rá ci ós fel ada tok
el lá tá sá ban, a szo ci á lis, jó lé ti és ke gye le ti ügyek in té zé sé -
ben,

– kép vi se li a mun kál ta tót az ér dek egyez te té sek so rán,
– ko or di nál ja az el nök ál tal ja va sol ha tó, il let ve ado má -

nyoz ha tó ál la mi, ága za ti ki tün te té sek kel, dí jak kal kap cso -
la tos elõ ké szí tõ te vé keny sé get,

– mû köd te ti a mi nõ sí té si, a tel je sít mény ér té ke lé si és el -
is me ré si rend szert.

– vég zi a köz szol gá la ti nyil ván tar tás hoz tar to zó és a
más szer vek ál tal elõ írt, il let ve a Hi va tal ve ze tõ i nek igé -
nye in ala pu ló mun ka ügyi sta tisz ti kai adat szol gál ta tá so kat,

– õr zi és ke ze li a köz szol gá la ti jog vi szony ke re té ben
fog lal koz ta tot tak sze mé lyi anya ga it, a va gyonnyi lat ko za -
to kat, és a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök kel kap cso la tos
do ku men tu mo kat.

2.1.5. Bel sõ El len õr zé si Fõ osz tály
2.1.5.1. A Bel sõ El len õr zé si Fõ osz tály (je len al fe je zet

al kal ma zá sá ban: Fõ osz tály) az el nök köz vet len irá nyí tá sa
alatt ál ló ön ál ló szer ve ze ti egy ség, mely el lát ja a Hi va tal
bel sõ el len õr zé si te vé keny sé gét.

2.1.5.2. A Fõ osz tály te vé keny sé gét a vo nat ko zó jog sza -
bá lyok, a nem zet kö zi bel sõ el len õr zé si stan dar dok, az ál -
lam ház tar tá sért fe le lõ mi nisz ter ál tal köz zé tett mód szer ta -
ni út mu ta tók és ké zi könyv min ta alap ján, a Bel sõ El len õr -
zé si Ké zi könyv sze rint vég zi. Az el len õr zé si fel ada tok ra,
te vé keny ség re a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl 
szó ló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban:
Ber.) az irány adó.

2.1.5.3. A bel sõ el len õr zé si te vé keny ség ki ter jed a sza -
bály sze rû sé gi, pénz ügyi, rend szer- és tel je sít mény-el len -
õr zé sek re, il let ve in for ma ti kai rend szer el len õr zé sek re.

2.1.5.4. A Fõ osz tály
– vizs gál ja és ér té ke li a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és

utó la gos ve ze tõi el len õr zé si rend sze rek ki épí té sé nek, mû -
kö dé sé nek jog sza bá lyok nak és sza bály za tok nak va ló meg -
fe le lé sét,

– vizs gál ja és ér té ke li a pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr -
zé si rend sze rek mû kö dé sé nek sza bá lyos sá gát, gaz da sá -
gos sá gát, ha té kony sá gát és ered mé nyes sé gét, a ren del ke -
zé sé re ál ló erõ for rá sok kal va ló gaz dál ko dást, a va gyon
meg óvá sát és gya ra pí tá sát, va la mint az el szá mo lá sok, be -
szá mo lók meg bíz ha tó sá gát,

– a vizs gált fo lya ma tok kal kap cso lat ban meg ál la pí tá -
so kat és aján lá so kat tesz, va la mint elem zé se ket, ér té ke lé -
se ket ké szít az el nök szá má ra a Hi va tal mû kö dé se ered mé -
nyes sé gé nek nö ve lé se, va la mint a fo lya mat ba épí tett, elõ -
ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zé si, és a bel sõ el len õr zé si
rend sze rek ja ví tá sa, to vább fej lesz té se ér de ké ben,

– aján lá so kat és ja vas la to kat fo gal maz meg a koc ká za ti 
té nye zõk, hi á nyos sá gok meg szün te té se, ki kü szö bö lé se ér -
de ké ben,

– nyo mon kö ve ti az el len õr zé si je len té sek alap ján meg -
tett in téz ke dé se ket, ele get tesz az éves be szá mo lá si kö te le -
zett ség nek, az ál ta la el vég zett el len õr zé sek rõl rend sze re -
zett nyil ván tar tást ve zet,

– el vég zi a bel sõ el len õr zé si te vé keny ség mi nõ ség ér té -
ke lé sét,

– el lát ja a költ ség ve té si szer ven be lül a nem zet kö zi bel -
sõ el len õr zé si stan dar dok és a bel sõ el len õr zé si ké zi könyv -
ben rög zí tet tek sze rint a ta nács adá si te vé keny sé get,

– kap cso la tot tart a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um
Bel sõ El len õr zé si Fõ osz tá lyá val, és más el len õr zé si szer -
vek kel, va la mint a tár cák el len õr zé si fel ada ta it el lá tó szer -
ve ze ti egy sé gek kel, szük ség sze rint el lát ja a Hi va tal kép vi -
se le tét a bel sõ el len õr zés sel kap cso la tos bi zott sá gok ban,
ta nács ko zá so kon,

– fi gye lem mel kí sé ri a kül sõ szer vek Hi va tal nál foly ta -
tott vizs gá la ta it, a vizs gá la tok össze fog la ló je len té se i nek
meg ál la pí tá sa i ra és ja vas la ta i ra tett in téz ke dé se ket.

2.1.5.5. A Fõ osz tály ve ze tõ jét a nem ze ti erõ for rás mi -
nisz ter az el nök ja vas la tá ra ne ve zi ki, men ti fel, he lye zi át.
A Fõ osz tály ve ze tõ je ese té ben a fõ osz tály ve zet õre vo nat -
ko zó elõ írá so kat is al kal maz ni kell.

2.2. Az ál ta lá nos el nök he lyet tes irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egy sé gek:
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2.2.1. Tan ügy-igaz ga tá si és Te rü le ti Ko or di ná ci ós Fõ -
osz tály

2.2.1.1. A Tan ügy-igaz ga tá si és Te rü le ti Ko or di ná ci ós
Fõ osz tály a Tan ügy-igaz ga tá si Osz tály ból, az Adat szol -
gál ta tá si és Nyil ván tar tá si Osz tály ból, va la mint az Ok ta tá -
si Iga zol vá nyok Cso port ból áll. A Fõ osz tály ezen szer ve -
ze ti egy sé ge in ke resz tül az ügy rend jé ben meg ha tá ro zot tak 
sze rint az aláb bi fel ada to kat lát ja el:

2.2.1.2. A Fõ osz tály
– ko or di nál ja, il let ve fel ügye li az ága za ti ok ta tá si adat -

bá zis rend sze rek, azo no sí tá si rend sze rek, va la mint a köz -
ok ta tás hoz és fel sõ ok ta tás hoz kö tõ dõ va la mennyi in for -
má ci ós rend szer mû köd te té sét,

– részt vesz az in fo kom mu ni ká ci ós rend sze rek ál tal ke -
zelt szak mai adat va gyon ko he ren ci á já nak meg te rem té sé -
ben és meg õr zé sé ben,

– ko or di nál ja az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz té ri um és hát -
tér in téz mé nyei, il let ve az ok ta tá si in téz mé nyek, va la mint
az egyéb kor mány szer vek kö zöt ti stra té gi ai és ope ra tív
együtt mû kö dést,

– el lát ja a Hi va tal ál tal akk re di tált érett sé gi vizs ga el nö -
ki to vább kép zé sek meg tar tá sá val kap cso la tos ko or di ná ci -
ós fel ada to kat,

– mû köd te ti az Ok ta tás ügyi Szak mai Kol lé gi u mot, el -
lát ja a tit ká ri te en dõ ket,

– elõ ké szí ti a fõ vá ro si, me gyei kor mány hi va ta lok kal
kö ten dõ szak mai meg ál la po dá so kat,

– tá jé koz ta tó kat, kon fe ren ci á kat szer vez a fõ vá ro si,
me gyei kor mány hi va ta lok kal kap cso la tos fel ada tok el lá tá -
sá ra vo nat ko zó an,

– szak mai tá jé koz ta tó anya go kat ké szít – il let ve a szak -
mai szem pont ból érin tett fõ osz tállyal ké szít tet – a fõ vá ro -
si, me gyei kor mány hi va ta lok szá má ra,

– köz re mû kö dik a fõ osz tály fel ada ta i hoz kap cso ló dó
jog sza bály ter ve ze tek elõ ké szí té sé ben, vé le mé nye zé sé ben;

2.2.1.3. Tan ügy-igaz ga tás sal kap cso la tos fel ada tai te -
kin te té ben:

– Szak mai el len õr zés ke re té ben 
• meg szer ve zi az or szá gos, me gyei, fõ vá ro si szin tû

szak mai el len õr zé se ket, a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi -
va ta lok kal köz re mû köd ve ko or di nál ja a fo lya ma tot,

• ki dol goz za a szak mai el len õr zés szak mai kö ve tel -
mény rend sze rét, 

• ki vá laszt ja és fel ké ri – a fõ vá ro si, me gyei kor mány hi -
va ta lok kal együtt mû köd ve – a szak mai el len õr zé se ket
vég zõ szak ér tõ ket,

• a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény 107.
§-a alap ján a fenn tar tó, a köz ok ta tá si in téz mény, a te le pü -
lé si ki sebb sé gi ön kor mány zat, to váb bá az or szá gos ki -
sebb sé gi ön kor mány zat meg ren de lé sé re – a meg ren de lõ
költ sé gé re – me gyei, fõ vá ro si, te le pü lé si, in téz mé nyi szin -
tû szak mai el len õr zést vé gez,

• az or szág gyû lé si biz tos meg ke re sé sé re – a köz ok ta -
tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény 107. §-ában fog lal -
tak meg tar tá sá val vizs gá la tot (szak mai el len õr zést) vé gez,

• fel dol goz za és nyil ván tart ja az el len õr zé sek, ér té ke lé -
sek ered mé nye it, és be szá mol azok ról a mi nisz ter nek, az
ered mé nye ket a fenn tar tó nak meg kül di.

– A szak mai vizs gák kal kap cso lat ban:
• el sõ fo kú dön tést hoz a szak mai vizs ga meg szer ve zé -

sé re vo nat ko zó en ge dély ki adá sá ról,
• rend sze re sen el len õr zi a szak mai vizs ga vizs ga szer -

ve zé si fel ada ta i nak el lá tá sát,
• szak mai se gít ség nyúj tás sal köz re mû kö dik a má sod fo -

kú dön tés meg ho za ta lá ban a szak kép zést foly ta tó in téz mé -
nyek ben, il let ve a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott ta -
nul má nyok szak ké pe sí tést nyúj tó szak kép zés ben elõ írt kö -
ve tel mé nyé nek tel je sí té sé be tör té nõ be szá mí tá sa irán ti ké -
re lem nél a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ jé nek
dön té se el len be nyúj tott fel leb be zés tárgyában.

– Egyéb ha tó sá gi fel ada tai kö zött
• köz re mû kö dik a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -

zott ha tó sá gi el len õr zé sek ben,
• el lát ja a szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi zott sá gok szak -

vé le mé nyé nek fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos fel ada to kat,
• a szak ér tõi te vé keny ség gya kor lá sá nak idõ tar ta ma

alatt le foly ta tott ha tó sá gi el len õr zés ke re té ben el len õr zi,
hogy a köz ok ta tá si szak ér tõ bün tet len elõ éle tû-e, és nem
áll-e a köz ok ta tá si szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sát ki zá ró 
fog lal ko zás tól el til tás ha tá lya alatt,

• szak mai se gít ség nyúj tás sal köz re mû kö dik a fõ vá ro si,
me gyei kor mány hi va ta lok ál tal a köz ok ta tás ról szó ló
1993. évi LXXIX. tör vény ha tá lya alá tar to zó ügyek ben el -
sõ fo kon ho zott dön té se i nek má sod fo kon tör té nõ el bí rá lá -
sá ban,

• in do kolt eset ben kez de mé nye zi a Ma gyar Ál lam -
kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá gá nál a nem he lyi ön kor mány -
za ti in téz mény fenn tar tó ré szé re meg ál la pí tott nor ma tív
költ ség ve té si tá mo ga tás fe lül vizs gá la tát, fo lyó sí tá sá nak
fel füg gesz té sét, kez de mé nye zé sé rõl ér te sí tést küld a szék -
hely sze rint il le té kes jegy zõ, fõ jegy zõ ré szé re,

• fo lya ma tos tá jé koz ta tást ad tan ügy-igaz ga tá si kér dé -
sek ben.

2.2.1.4. Adat szol gál ta tás sal és nyil ván tar tás sal kap cso -
la tos fel ada tai ke re té ben:

– biz to sít ja a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott adat szol -
gál ta tá si kö te le zett sé gek tel je sí té sét a Köz ok ta tá si In for -
má ci ós Rend szer és a Fel sõ ok ta tá si Igaz ga tá si Rend szer
adat tar tal ma alap ján;

– az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár nak az
egész ség ügyi szol gál ta tás ra va ló jo go sult ság ér vé nye sí té -
sé hez a köz ok ta tá si tör vény ha tá lya alá tar to zó kö zép fo kú
ok ta tá si in téz mé nyek ta nu ló i ról, il let ve a fel sõ ok ta tá si tör -
vény ha tá lya alá tar to zó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hall ga -
tó i ról a ta nu lói, il let ve hall ga tói jog vi szony meg ha tá ro zott
ada tai vo nat ko zá sá ban;

– a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság nak az ár va el lá tás fo -
lyó sí tá sá hoz is ko lai ta nul má nyok cí mén;

– a Ma gyar Ál lam kincs tár nak az is ko láz ta tá si tá mo ga -
tás fo lyó sí tá sá hoz;
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– adat szol gál ta tást vé gez a kor mány hi va ta lok fel ada ta -
i nak el lá tá sá hoz;

– el lát ja a szak mai vizs ga szer ve zõk kel kap cso la tos –
jog sza bály ban meg ha tá ro zott – adat szol gál ta tá si és nyil -
ván tar tá si kö te le zett ség gel kap cso la tos fel ada to kat;

– sta tisz ti kai cé lú adat szol gál ta tást vé gez az ága za ti in -
for má ci ós rend sze rek nyil ván tar tá sa i hoz tar to zó an és más
szer vek ál tal elõ ír tak, va la mint a hi va tal ve ze tõ i nek igé -
nyei alap ján;

– el lát ja a köz ér de kû ada tok ke ze lé sé vel, köz zé té te lé -
vel kap cso la tos fel ada to kat;

– el lát ja a mi nõ sí tett alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz -
mé nyek nyil ván tar tá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

– Az in for ma ti kai rend sze rek szak mai ko or di ná lá sá nak 
ke re té ben

• meg ha tá roz za a köz- és fel sõ ok ta tás hoz és adat szol -
gál ta tás hoz kö tõ dõ in for ma ti kai rend sze rek kel szem ben
tá masz tott kö ve tel mé nye ket a szak te rü le tek köz re mû kö -
dé sé vel,

• ki ala kít ja a köz- és fel sõ ok ta tás hoz és adat szol gál ta -
tás hoz kö tõ dõ in for ma ti kai rend sze rek fej lesz té sé nek
szak mai kon cep ci ó ját és rész le tes tar tal mát a szak te rü le tek 
be vo ná sá val,

• együtt mû kö dik az in for ma ti kai fej lesz té se ket ko or di -
ná ló és fel ügye lõ hi va ta li szer ve ze ti egy ség gel a fej lesz té -
sek meg va ló sí tá sá ban.

– A köz ok ta tá si in for má ci ós rend szer te kin te té ben
• nyil ván tart ja a vo nat ko zó jog sza bá lyok ál tal elõ írt

adat kö rö ket,
• el lát ja a köz ok ta tá si in for ma ti kai rend sze rek mû köd -

te té sé vel kap cso la tos fel ada to kat,
• el lát ja a köz ok ta tás in for má ci ós rend sze ré vel kap cso -

la tos ha tó sá gi ügy in té zé si fel ada to kat.
– el lát ja a di ák iga zol vá nyok, az ok ta tói és pe da gó gus

iga zol vá nyok elõ ál lí tá sá val kap cso la tos, a Hi va talt érin tõ
fel ada to kat.

2.2.2. Fel sõ ok ta tás-igaz ga tá si Fõ osz tály 
2.2.2.1. A Fel sõ ok ta tás-igaz ga tá si Fõ osz tály (je len al fe -

je zet al kal ma zá sá ban: Fõ osz tály) ön ál ló szer ve ze ti egy -
ség. A Fõ osz tály a Fel vé te li és Hall ga tói Osz tály ból, az
En ge dé lye zé si és Nyil ván tar tá si Osz tály ból, va la mint a
Fel sõ ok ta tá si El len õr zé si Osz tály ból áll. A Fõ osz tály ezen
szer ve ze ti egy sé ge in ke resz tül az ügy rend jé ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint az aláb bi fel ada to kat lát ja el:

2.2.2.2. Az en ge dé lye zé si és nyil ván tar tá si, va la mint a
fel vé te li és hall ga tói fel ada tok te kin te té ben:

– a fel sõ ok ta tá si in téz mény lé te sí té sé vel, át ala ku lá sá -
val (egye sü lés, szét vá lás, ki vá lás, csat la ko zás, be ol va dás), 
meg szün te té sé vel,

– a fel sõ ok ta tá si in téz mény mû kö dé sé nek en ge dé lye -
zé sé vel,

– az alap- vagy mes ter kép zés, szak irá nyú to vább kép -
zés, fel sõ fo kú szak kép zés, dok to ri is ko la in dí tá sá val, kar
ala pí tá sá val,

– a fel sõ ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok ira tá nak mó do sí -
tá sá val,

– a fel sõ ok ta tá si in téz mény ma xi má lis hall ga tói lét szá -
má nak meg ál la pí tá sá val,

– kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mény ma gyar or szá gi mû -
kö dé sé nek en ge dé lye zé sé vel, kép zé se i nek nyil ván tar tás ba 
vé te lé vel,

– a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sá val,
– a fel sõ ok ta tá si di ák ott ho nok kal,
– a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság el já -

rá sa i nak fe lül bí rá la tá val kap cso la tos fel ada to kat.
2.2.2.3. A Fõ osz tály ve ze ti
– a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nyil ván tar tá sát,
– a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hall ga tó i nak, ok ta tó i nak, 

ku ta tó i nak, ta ná ra i nak nyil ván tar tá sát,
– a fel sõ ok ta tá si fel vé te li el já rás köz pon ti nyil ván tar tá -

sát,
– a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal ki adott ok le ve lek,

bi zo nyít vá nyok, dok to ri fo ko za tok nyil ván tar tá sát,
– a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek köz hasz nú sá gi nyil ván -

tar tá sát,
– a di ák ott ho nok nyil ván tar tá sát.
2.2.2.4. A Fõ osz tály
– fe le lõs a fel sõ ok ta tá si ha tó sá gi el len õr zé si fel ada tok

ter ve zé sé ért, irá nyí tá sá ért,
– el lát ja a fel sõ ok ta tá si ha tó sá gi el len õr zé si fel ada to -

kat: a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ha tó sá gi el len õr zé si el já -
rá sá nak szak mai elõ ké szí té sét, le bo nyo lí tá sát, ér té ke lé sét,

– ki dol goz za a fel sõ ok ta tá si ha tó sá gi el len õr zé sek
szak mai kö ve tel mény rend sze rét,

– elõ ké szí ti a Hi va tal fel sõ ok ta tá si el len õr zé si mun ka -
ter vét és el len õr zi an nak vég re haj tá sát,

– nyil ván tart ja a fel sõ ok ta tá si ha tó sá gi el len õr zé sek so -
rán ho zott ha tá ro za to kat, fo lya ma to san vizs gál ja a ha tó sá -
gi el len õr zé sek do ku men tu ma it,

– köz re mû kö dik a nem ál la mi, va la mint a kül föl di fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nyek fe let ti tör vény es sé gi el len õr zé si
el já rás ban; ha tó sá gi el len õr zést foly tat,

– az or szág gyû lé si biz tos meg ke re sé sé re vizs gá la tot
foly tat,

– el lát ja a fel sõ ok ta tá si ha tó sá gi el len õr zés re vo nat ko -
zó sza bá lyo zás ko di fi ká lá sá nak elõ ké szí té sé vel kap cso la -
tos fel ada to kat, gon dos ko dik az eh hez szük sé ges do ku -
men tu mok el ké szí té sé rõl.

2.2.2.5. A Fõ osz tály
– elõ ké szí ti a Hi va tal fel sõ ok ta tás sal kap cso la tos for -

ma nyom tat vá nya i nak min tá ját és meg ha tá roz za azok tar -
tal mát,

– el lát ja a fel sõ ok ta tás ban hasz nált for ma nyom tat vá -
nyok kal kap cso la tos fel ada to kat, va la mint a köz pon ti lag
elõ ál lí tott ok ira tok ki bo csá tói fel ada ta it,

– kap cso la tot tart a fel sõ ok ta tá si szer ve ze tek kel, ve ze ti
azok ról a jog sza bály ban elõ írt nyil ván tar tást,

– szak mai szem pont ból köz re mû kö dik a fel sõ ok ta tá si
in for ma ti kai rend sze rek kel szem ben tá masz tott kö ve tel -
mé nyek meg ha tá ro zá sá ban együtt mû köd ve az Adat szol -
gál ta tá si és Nyil ván tar tá si Osz tállyal.
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2.2.3. Akk re di tá ci ós Köz pont
2.2.3.1. Az Akk re di tá ci ós Köz pont (je len al fe je zet al -

kal ma zá sá ban: Köz pont) ön ál ló szer ve ze ti egy ség, mely re
a fõ osz tá lyok ra, ve ze tõ i re a fõ osz tály ve zet õre, osz tály ve -
ze tõ re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

2.2.3.2. A Köz pont
– akk re di tá ci ós el já rá so kat foly tat le és ki ad ja az el sõ -

fo kú akk re di tá ci ós ha tá ro za to kat,
– az akk re di tált vizs ga köz pon to kat és rend sze re ket leg -

alább két éven te fe lül vizs gál ja,
– mû köd te ti a Nyelv vizs gát Akk re di tá ló Tes tü le tet (a

to váb bi ak ban: Tes tü let),
– a Tes tü let be vo ná sá val ki dol goz za és ki ad ja az Akk -

re di tá ci ós Ké zi köny vet,
– a nyelv vizs ga köz pon tok ren del ke zé sé re bo csát ja és

gon doz za a nyelv vizs gák elekt ro ni kus anya köny vi fe lü le -
tét; a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat tal egyet ér té sé ben
ki je lö li azt a nyom dát, ame lyik a nyelv vizs ga-bi zo nyít vá -
nyo kat nyom tat ja,

– az elekt ro ni kus anya köny vek alap ján az ar ra ki je lölt
nyom dá val bi zo nyít ványt nyom tat tat,

– in té zi a kül föl di nyelv vizs ga-bi zo nyít vá nyok ho no sí -
tá sá val kap cso la tos ügye ket,

– ha tá ro za tot hoz a nyelv vizs gák kal kap cso lat ban be -
nyúj tott má sod fo kú fe lül vizs gá la ti ké rel mek ügyé ben,

– ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki a rész vizs ga-bi zo nyít -
vá nyok egye sít he tõ sé gé rõl,

– ha tó sá gi iga zol ványt ál lít ki az el ve szett bi zo nyít vá -
nyok ról az elekt ro ni kus anya könyv alap ján,

– az elekt ro ni kus anya könyv alap ján nyelv vizs ga bi zo -
nyít vá nyok hi te les sé gi vizs gá la tát vég zi,

– a tárgy évet meg elõ zõ év ben nyelv vizs gáz ta tás sal
kap cso la to san be folyt be vé tel egy ré szét a nyelv ok ta tás,
nyelv vizs gáz ta tás fej lesz té sé re for dít ja,

– kon fe ren ci át szer vez a nyelv ok ta tá si szak ma szá má ra 
a nyelv vizs gáz ta tás és az érint ke zõ te rü le tek új don sá ga i -
ról,

– a fel vé te li el já rás ban ada tot szol gál tat az elekt ro ni kus 
anya köny vek alap ján; 

– köz re mû kö dik a nyelv vizs gáz ta tás rend jét sza bá lyo -
zó jog sza bá lyi hát tér mun ká la tok ban,

– kép vi se li a ma gyar nyelv vizs gák ügyét ma gyar or szá -
gi és nem zet kö zi fó ru mo kon.

2.2.3.3. Köz ok ta tá si akk re di tá ci ó val kap cso la tos fel -
ada tai ke re té ben el lát ja:

– a ke ret tan terv jó vá ha gyá sa cél já ból in dí tott,
– az egye di érett sé gi vizs ga tár gyak akk re di tá ci ó já val

kap cso la tos,
– a tan könyv vé nyil vá ní tás sal, tan könyv vé nyil vá ní tás

meg szün te té sé vel a tan könyv jegy zék re tör té nõ fel vé tel lel
és a tan könyv jegy zék rõl tör té nõ tör lés sel kap cso la tos,

– a pe da gó gus-to vább kép zé sek akk re di tá ci ó já val kap -
cso la tos,

–  a jó vá ha gyott ke ret tan ter vek nyil ván tar tá sá val kap -
cso la tos,

– a tan könyv jegy zék kel kap cso la tos,

– a jó vá ha gyott pe da gó gus-to vább kép zé si prog ra mok -
kal és az in dí tott to vább kép zé sek kel kap cso la tos,

– a pe da gó gus-to vább kép zé sek szer ve zõ i nek el len õr -
zé sé vel kap cso la tos,

– az or szá gos szak ér tõi, az or szá gos vizs ga el nö ki és az
or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék kel kap cso la -
tos,

– az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó 
szak ké pe sí té sek te kin te té ben az or szá gos szak mai szak ér -
tõi név jegy zék kel és az or szá gos szak mai vizs ga el nö ki
név jegy zék kel kap cso la tos fel ada to kat,

– a Pe da gó gus-to vább kép zé si Akk re di tá ci ós Tes tü let
mel lett a tit kár sá gi te en dõ ket.

2.2.3.4. Köz re mû kö dik

– a köz ok ta tá si in for má ci ós rend sze rek kel szem ben tá -
masz tott szak mai kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sá ban,

– a Ke ret tan ter vi Bi zott ság fel ada ta i nak el lá tás ban.

2.2.4. Ma gyar Ek vi va len cia és In for má ci ós Köz pont

2.2.4.1. A Ma gyar Ek vi va len cia és In for má ci ós Köz -
pont (je len al fe je zet al kal ma zá sá ban: Köz pont) ön ál ló
szer ve ze ti egy ség, mely re a fõ osz tá lyok ra, ve ze tõ i re a fõ -
osz tály ve zet õre, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes re vo nat ko zó
sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

2.2.4.2. A Köz pont el lát ja a Hi va tal

– ál ta lá nos is ko lai és kö zép is ko lai bi zo nyít vá nyok, va -
la mint a fel sõ fo kú ok le ve lek és tu do má nyos fo ko za tok ál -
tal ta nú sí tott vég zett sé gi szint, to váb bá az alap-, kö zép- és
fel sõ fo kú szak ké pe sí té sek és – az ál ta la mû köd te tett szak -
bi zott sá gok köz re mû kö dé sé vel – a fel sõ fo kú vég zett ség -
hez kap cso ló dó szak kép zett sé gek el is me ré sé vel kap cso la -
tos,

– bi zo nyít vá nyok (kül föl di nyelv vizs ga-bi zo nyít vá -
nyok és egyéb vizs gák) nyelv vizs ga-egyen ér té kû sé gé vel
kap cso la tos,

– bel- és kül föl di szer vek és sze mé lyek szá má ra a kül -
föl di ok ta tá si rend sze rek rõl, a kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek rõl, a fel sõ fo kú vég zett sé get ta nú sí tó ok le ve lek
meg szer zé sé nek fel té te le i rõl szó ló tá jé koz ta tás sal kap cso -
la tos,

– a ma gyar ok ta tá si rend szer rõl tör té nõ hi va ta los in for -
má ció szol gál ta tá sá val és a kül föl di ha tó sá gok, szak mai
szer ve ze tek a ma gyar bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek meg -
szer zé sé nek fel té te le i rõl tör té nõ tá jé koz ta tá sá val kap cso -
la tos,

– a kül föl di hi va ta los el já rás ban va ló fel hasz ná lás cél -
já ból a ha zai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben foly ta tott ta -
nul má nyok ról, il le tõ leg ha zai fel sõ fo kú vég zett sé get ta nú -
sí tó ok le ve lek rõl va ló ha tó sá gi bi zo nyít vány ki ál lí tá sá val
kap cso la tos,

– az ENIC- és NA RIC-há ló za ti tag ság ból adó dó,

– a más ál la mok és nem zet kö zi szer ve ze tek ek vi va len -
cia ügyek kel fog lal ko zó köz pont ja i val va ló kap cso lat tar -
tás sal és együtt mû kö dés sel kap cso la tos fel ada to kat.
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2.2.4.3. Köz re mû kö dik a kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ma gyar or szá gi mû kö dé sé nek en ge dé lye zé si el já rá sa
so rán.

2.2.4.4. A ma gyar fel sõ ok ta tás meg is mer te té sé vel kap -
cso la tos ki adói (pub li ká ci ós) te vé keny sé get lát el. Ha zai és 
nem zet kö zi kon fe ren ci á kat, tan fo lya mo kat és ko or di ná ci -
ós ér te kez le te ket szer vez.

2.2.4.5. Be töl ti az eu ró pai kö zös sé gi jog alap ján a mun -
ka vál la lás cél já ból tör té nõ el is me rés nem ze ti in for má ci ós
köz pont já nak sze re pét. Ve ze tõ je el lát ja a szak kép zett sé -
gek el is me ré sé re vo nat ko zó eu ró pai uni ós irány el vek
nem ze ti ko or di ná to ri te en dõ it.

2.3. A köz ok ta tás-szak mai el nök he lyet tes irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze ti egy sé gek:

2.3.1. Tit kos Ügy irat ke ze lõ Iro da
2.3.1.1. A Tit kos Ügy irat ke ze lõ Iro da ön ál ló szer ve ze ti

egy ség, mely a köz ok ta tás-szak mai el nök he lyet tes irá nyí -
tá sa alá tar to zik.

2.3.1.2. A Tit kos Ügy irat ke ze lõ Iro da:
– át ve szi és nyil ván tar tás ba ve szi a Lo gisz ti kai Osz tály

ál tal ve ze tett nyil ván tar tá so kat és szál lí tá si jegy zé ke ket,
– a Tit kos Ügy ke ze lé si Sza bály zat nak meg fe le lõ en ke -

ze li az érett sé gi vizs gák kal kap cso la tos fel adat la po kat és
egyéb tit kos ügy ira to kat,

– együtt mû kö dik a Köz ok ta tás-ér té ke lé si Prog ra mok
Fõ osz tállyal,

2.3.2. Köz ok ta tás-ér té ke lé si Prog ra mok Fõ osz tály 
A Köz ok ta tás-ér té ke lé si Prog ra mok Fõ osz tály (je len al -

fe je zet al kal ma zá sá ban: Fõ osz tály) ön ál ló szer ve ze ti egy -
ség, mely az Érett sé gi és Ver seny szer ve zé si Osz tály ból, az 
Érett sé gi Cso port ból, a Ver seny szer ve zé si Cso port ból, a
Köz ok ta tá si Mé ré si Ér té ke lé si Osz tály ból és a Lo gisz ti kai
Osz tály ból áll. A Fõ osz tály ezen szer ve ze ti egy sé ge in ke -
resz tül az ügy rend jé ben meg ha tá ro zot tak szerint:

– El lát ja a kö zép fo kú ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek
fel vé te li el já rá sá val kap cso la tos fel ada to kat, en nek ke re té -
ben

• el ké szít te ti a köz pon ti írás be li vizs gák vizs ga anya gait,
egyéb szak mai anya go kat, mû köd te ti a fel adat lap ké szí tõ
bi zott sá go kat és gon dos ko dik az ez zel kap cso la tos lo gisz -
ti kai fel ada tok el lá tá sá ról.

– El lát ja az érett sé gi vizs gák kal kap cso la tos fel ada to -
kat, en nek ke re té ben kü lö nö sen

• meg ter ve zi, fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri és el -
len õr zi az érett sé gi vizs gák le bo nyo lí tá sá nak fo lya ma ta it,
mû köd te ti a té tel ké szí tõ bi zott sá go kat,

• el ké szít te ti az érett sé gi vizs ga anya go kat, és a Tit kos
Ügy ke ze lé si Sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak sze rint ke ze -
li azo kat, el ké szít te ti és köz zé te szi az érett sé gi vizs gák hoz
kap cso ló dó egyéb szak mai anya go kat,

• ki dol goz za a vizs ga köz pon tok te vé keny sé gé vel és a
vizs gáz ta tás sal kap cso la tos szak mai stan dar do kat és köz -
re mû kö dik a pénz ügyi stan dar dok ter ve zé sé ben,

•  el lát ja a fõ vá ro si, me gyei kor mány hi va ta lok ál tal mû -
köd te tett vizs ga bi zott sá gok kal kap cso la tos hi va ta li fel ada -
to kat,

• gon dos ko dik a bi zo nyít vány nyom tat vány ki ál lí tá sá -
nak alap já ul szol gá ló nyom tat vá nyok en ge dé lye zé sé nek
elõ ké szí té sé rõl és a bi zo nyít vá nyok elõ ál lí tá sá ról,

• kez de mé nye zi az érett sé gi vizs ga meg szer ve zé sé vel
össze füg gõ mi nisz te ri in téz ke dés meg té te lét, ha an nak el -
ma ra dá sa mi att or szá gos szin ten ve szély be ke rül het az
érett sé gi vizs ga jog sza bá lyok sze rin ti le bo nyo lí tá sa,

• kez de mé nye zi a vizs ga sza bály zat ban, il let ve a tan év
rend jé ben fog lal tak tól va ló el té rést, ha ar ra az érett sé gi
vizs ga meg szer ve zé se vagy a rend kí vü li szü net el ren de lé -
se mi att, a tan év meg szer ve zé se ér de ké ben szük ség van,

• kez de mé nye zi az érett sé gi vizs ga, il let ve – a szak ké -
pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel – a szak mai
vizs ga meg szer ve zé si jo gá nak meg vo ná sát, az érett sé gi bi -
zo nyít vány, il let ve a szak mai vizs gá ról ki ál lí tott bi zo nyít -
vány ér vény te len né nyil vá ní tá sát, a vizs gán el ért ered -
mény meg sem mi sí té sét, ha be bi zo nyo so dik, hogy az is ko -
la a vizs gát jog el le ne sen szer vez te meg, il let ve a bi zo nyít -
ványt jog el le ne sen ál lí tot ta ki.

– El lát ja az or szá gos, tér sé gi, me gyei, fõ vá ro si szin tû
mé rés-ér té ke lé si fel ada to kat, en nek ke re té ben

• meg ter ve zi, fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri és el -
len õr zi az or szá gos mé ré sek fo lya ma ta it, gon dos ko dik a
mé rés le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges ada tok be gyûj té sé rõl,

• el ké szít te ti az or szá gos mé ré sek mé rõ esz kö ze it, a mé -
ré sek hez kap cso ló dó szak mai anya go kat és gon dos ko dik a 
mé rés-ér té ke lés hez kap cso ló dó lo gisz ti kai fel ada ta tok el -
lá tá sá ról,

• gon dos ko dik a kó do lás, az adat rög zí tés és az adat fel -
dol go zás fo lya ma ta i ról,

• el ké szí ti a mé ré sek kel kap cso la tos je len té se ket, elem -
zé se ket, és gon dos ko dik azok köz zé té te lé rõl együtt mû -
köd ve a Tan ügy-igaz ga tá si és Te rü le ti Ko or di ná ci ós Fõ -
osz tállyal,

• gon doz za a mé ré sek fo lya mán fel hal mo zó dott adat -
va gyont együtt mû köd ve az Adat szol gál ta tá si és Nyil ván -
tar tá si Osz tállyal.

– A nem zet kö zi mé ré si rend sze rek sza bá lyai sze rint
tel jes kö rû en el lát ja a köz ok ta tás nem zet kö zi mé ré se i vel
kap cso la tos fel ada to kat.

– Meg szer ve zi az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi
Ver se nye ket (OKTV), va la mint az ok ta tá sért fe le lõs mi -
nisz té ri um ál tal meg hir de tett egyéb or szá gos köz ok ta tá si
ta nul má nyi ver se nye ket, en nek ke re té ben

• meg ter ve zi, mû köd te ti, fo lya ma to san fi gye lem mel kí -
sé ri és el len õr zi az OKTV és az egyéb ver se nyek fo lya ma -
ta it, mû köd te ti az OKTV, va la mint az egyéb ver se nyek
ver seny bi zott sá ga it,

• a kö zép is ko lák és a fõ vá ro si, me gyei kor mány hi va ta -
lok köz re mû kö dé sé vel meg szer ve zi az OKTV és az egyéb
ver se nyek for du ló it,

• el lát ja az OKTV-vel kap cso la tos lo gisz ti kai fel ada to -
kat.
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– Szak mai szem pont ból köz re mû kö dik a köz ok ta tá si
in for ma ti kai rend sze rek kel szem ben tá masz tott kö ve tel -
mé nyek meg ha tá ro zá sá ban együtt mû köd ve a Tan -
ügy-igaz ga tá si és Te rü le ti Ko or di ná ci ós Fõ osz tállyal.

– Köz re mû kö dik a Fõ osz tály fel ada ta i hoz kap cso ló dó
jog sza bály ter ve ze tek elõ ké szí té sé ben, vé le mé nye zé sé ben.

– El lát ja a Hi va tal más te rü le te in szük sé ges cso ma go lá -
si fel ada to kat.

2.4. A gaz da sá gi el nök he lyet tes irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egy sé gek:

2.4.1. A gaz da sá gi el nök he lyet tes az el nök irá nyí tá sa
alatt áll, ha tás kö ré nek gya kor lá sá ért fe le lõs ség gel tar to zik
az el nök nek. A gaz da sá gi el nök he lyet tes az ál lam ház tar tás 
mû kö dé si rend jé rõl szó ló 292/2009. (XII.19.) Korm. ren -
de let sze rin ti gaz da sá gi szer ve zet ve ze tõ je.

2.4.2. A gaz da sá gi el nök he lyet tes az Áht. és vég re haj tá -
si ren de le tei, va la mint a Hi va tal bel sõ sza bá lyai sze rin ti
fel ada to kat lát ja el és azo kért fe le lõs, így kü lö nö sen

– köz vet le nül ve ze ti és el len õri zi a Pénz ügyi és Szám -
vi te li Osz tályt,

– a szak mai szer ve ze ti egy sé gek gaz da sá gi mun ká já -
hoz irány mu ta tást ad, el len õr zi azt,

– gaz da sá gi in téz ke dé se ket hoz,
– fe le lõs a ter ve zés sel, az elõ irány zat-fel hasz ná lás sal, a 

ha tás kö ré be tar to zó elõ irány zat-mó do sí tás sal a va gyon
hasz ná la tá val, hasz no sí tá sá val, a mun ka erõ-gaz dál ko dás -
sal, a kész pénz ke ze lés sel, a könyv ve ze tés sel és a be szá -
mo lá si, va la mint a FE U VE-i kö te le zett ség gel, az adat szol -
gál ta tás sal kap cso la tos össze fog la ló és a sa ját szer ve ze té re 
ki ter je dõ fel ada tok jog sza bá lyok nak meg fe le lõ ellátásáért,

– el len jegy zé se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély
el len jegy zé se nél kül a költ ség ve té si szer vet ter he lõ gaz da -
sá gi ki ha tá sú kö te le zett ség nem vál lal ha tó, kö ve te lés nem
ír ha tó elõ, és ilyen in téz ke dés nem te he tõ.

2.4.3. A gaz da sá gi el nök he lyet test a mi nisz ter bíz za
meg és von ja vissza meg bí zá sát. A gaz da sá gi el nök he lyet -
tes jog ál lá si tör vény sze rin ti köz pon ti hi va tal ve ze tõ jé nek
he lyet te se.

2.4.4. Pénz ügyi és Szám vi te li Osz tály
2.4.4.1. A Pénz ügyi és Szám vi te li Osz tály (je len al fe je -

zet al kal ma zá sá ban to váb bi ak ban: Osz tály) a gaz da sá gi el -
nök he lyet tes köz vet len irá nyí tá sa alatt ál ló ön ál ló szer ve -
ze ti egy ség. Az Osz tály a Hi va tal gaz da sá gi szer ve ze te.

2.4.4.2. Az Osz tály fel ada ta a Hi va tal költ ség ve té sé nek
ter ve zé sé vel, vég re haj tá sá val és a be szá mo lás sal kap cso -
la tos fel ada tok el lá tá sa.

2.4.4.3. Az el len õr zé si nyom vo nal ban fog lal tak sze rint
az Osz tály ké szí ti elõ az éves költ ség ve tés rõl szó ló terv ja -
vas la tot.

2.4.4.4. Gon dos ko dik a Hi va tal gaz dál ko dás sal kap cso -
la tos sza bály za ta i nak el ké szí té sé rõl, fe le lõs a sza bály za -
tok ban az Osz tály nak meg ál la pí tott könyv ve ze té si, nyil -
ván tar tá si, pénz ügyi-szám vi te li, költ ség ve té si be szá mo lá -
si, adat szol gál ta tá si fel ada tok el vég zé sé ért, va la mint mû -
köd te ti a há zi pénz tárt.

V.

A HIVATAL MÛKÖDÉSE

1.  Ér te kez le tek

A Hi va tal ve ze tõ és ta nács adó tes tü le tei az el nök sé gi ér -
te kez let, a ve ze tõi ér te kez let és az össz dol go zói ér te kez let. 
A kor mány hi va ta lok kal Ok ta tás ügyi Szak mai Kol lé gi u -
mot mû köd tet.

1.1. Fel sõ ve ze tõi ér te kez le tek
1.1.1. Az el nök sé gi ér te kez let a Hi va tal stra té gi ai és

ope ra tív irá nyí tá sát se gí tõ, dön tés-elõ ké szí tõ fel ada tú ér te -
kez let.

1.1.2. A ve ze tõi ér te kez let a Hi va tal in téz mé nyi mû kö -
dé sét, il let ve az egy sé ges hi va ta li gya kor lat ki ala kí tá sát
érin tõ el vi je len tõ sé gû kér dé se ket, a költ ség ve té si ter ve -
zés sel és an nak vég re haj tá sá val kap cso la tos alap ve tõ je -
len tõ sé gû do ku men tu mo kat tár gyal ja meg, egy ben a Hi va -
tal egé szét érin tõ kér dé se ket is mer te tõ, il let ve a gyor sabb
in for má ció áram lást biz to sí tó értekezlet.

1.1.3. Az ér te kez let dön té se alatt az ér te kez let ve ze tõ je
dön té sét kell ér te ni.

1.1.4. A fel sõ ve ze tõi ér te kez le tek meg szer ve zé sé vel, az
ér te kez le ten tör té nõ rész vé tel lel, az em lé kez te tõ ké szí té sé -
vel és az ér te kez let részt ve võ i nek meg kül dé sé vel, va la -
mint az ér te kez le tek irat tá ri anya gá nak ke ze lé sé vel kap -
cso la tos rész let sza bá lyo kat kü lön el nö ki uta sí tás ha tá roz za 
meg. Az ér te kez le tek dön té se i nek vég re haj tá sa az em lé -
kez te tõ ben meg je lölt sze mély feladata. 

1.1.5. Az ér te kez le tek tag ja it, fel adat kö rét és mû kö dé si
rend jét az el nök ha tá roz za meg. Az ér te kez le tek ülé sei és
elõ ter jesz té sei nem nyil vá no sak.

1.1.6. A fel sõ ve ze tõi ér te kez le tek ülé se i re a Bel sõ El -
len õr zé si Fõ osz tály ve ze tõ jét meg kell hív ni.

1.2. Össz dol go zói ér te kez let
1.2.1. Az össz dol go zói ér te kez let a Hi va tal tel jes ál lo -

má nyá nak tá jé koz ta tá sát szol gá ló ér te kez let.

1.3. Mun ka bi zott sá gok, pro jekt fel ada tok
1.3.1. Egyes fel ada tok el lá tá sá ra, a te vé keny sé gek ko or -

di ná lá sá ra az el nök uta sí tá sá ban mun ka bi zott sá got hoz hat
lét re.

1.3.2. A mun ka bi zott sá got lét re ho zó uta sí tás ban meg
kell ha tá roz ni a mun ka bi zott ság fel adat- és ha tás kö rét,
össze té te lét, a ve ze té sé vel és a tit kár sá gi fel ada tok el lá tá -
sá val kap cso la tos kér dé se ket.

1.3.3. A mun ka bi zott sá gok – ve ze tõ jük út ján – rend sze -
re sen be szá mol nak az el nök nek mun ká juk ról.

1.3.4. A mun ka bi zott sá gok ülé sei és elõ ter jesz té sei nem 
nyil vá no sak.

1.3.5. A mun ka bi zott sá gok ülé se i re az el nö köt vagy az
ál ta lá nos el nök he lyet test meg kell hív ni.
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2. A költ ség ve tés ter ve zé se

A Hi va tal költ ség ve té si ja vas la tá nak össze ál lí tá sa so rán 
a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um ál tal ki adott ter ve zé si
kör irat ren del ke zé se in kí vül szo ro san tá masz kod ni kell a
stra té gi ai ter vek elõ írá sa i ra is. En nek alap ján a ren del ke -
zés re ál ló és ter vez he tõ köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tá -
sok, va la mint – az ál lam ház tar tá son be lül rõl és az ál lam -
ház tar tá son kí vül rõl ér ke zõ – ter vez he tõ be vé te lek ke re tei
kö zött ma rad va kell meg ha tá roz ni a stra té gi ai ter vek ben
meg ha tá ro zott cél ki tû zé sek el éré sé hez szük sé ges, a költ -
ség ve té si év ben meg va ló sí tan dó fel ada tok for rás igé nyét.
A költ ség ve té si ter ve zés el já rá si lé pé se it a kü lön el nö ki
uta sí tás sal ki adott el len õr zé si nyom vo nal tar tal maz za.

3. Az ügy in té zés sza bá lyai

3.1. Az ope ra tív ter ve zés, a Hi va tal mun kat er ve
3.1.1. A jó vá ha gyott stra té gi ai ter vek ben sze rep lõ és a

tárgy évi költ ség ve tés ter ve zé se so rán fi gye lem be vett cél -
ki tû zé se ket az el nök uta sí tás ban te szi köz zé. 

3.1.2. A jó vá ha gyott tárgy évi ki emelt cél ki tû zé sek meg -
va ló sí tá sá hoz szük sé ges fel ada tok terv sze rû vég re haj tá sa
ér de ké ben a fel ada tok vég re haj tá sért fe le lõs szak mai, il let -
ve funk ci o ná lis fel ügye le ti te rü le tek ve ze tõ i nek ja vas la ta
alap ján az el nök éven ként mun ka ter vet ál la pít meg.

3.2. A be szá mol ta tás
3.2.1. Az éves mun ka terv ben és a fel sõ ve ze tõi ér te kez -

le tek em lé kez te tõ i ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj -
tá sa a fe le lõs ként meg je lölt ve ze tõ fel ada ta. 

3.2.2. A fe le lõ sök kö te le sek fi gye lem mel kí sér ni az ál -
ta luk irá nyí tott szer ve ze ti egy ség re há ru ló te en dõ ket és
gon dos kod ni a vég re haj tás ra elõ írt ha tár idõk be tar tá sá ról.

3.3. Az ügy in té zés ál ta lá nos sza bá lyai
3.3.1. A Hi va tal hoz, il let ve a ve ze tõk höz in té zett le ira -

to kat, át ira to kat, fel ter jesz té se ket, be ad vá nyo kat a jel le -
gük nek és tar tal muk nak meg fe le lõ jog sza bá lyi ren del ke -
zé sek sze rint, ér dem ben – ese ten ként köz ben sõ in téz ke dés
be ik ta tá sá val (pl. aka dály köz lés) –, a fe let tes ve ze tõ út mu -
ta tá sai alap ján, az elõ írt ha tár idõ re kell el in téz ni.

3.3.2. Ügy in té zé si ha tár idõ ként a 30 na pos ügy in té zé si
ha tár idõt kell irány adó nak te kin te ni ab ban az eset ben, ha
jog sza bály, a meg ke re sõ szerv vagy a ve ze tõ a tel je sí tés
ha tár ide jét nem ír ja elõ. Az or szág gyû lé si kép vi se lõk meg -
ke re sé se it – amennyi ben le het sé ges – 5 na pon be lül meg
kell vá la szol ni.

3.3.3. A „Sür gõs” (S) je lö lés sel el lá tott ira tok so ron kí -
vü li sé get él vez nek, füg get le nül at tól, hogy e jel le gü ket a
meg ke re sõ kül sõ szerv ál la pí tot ta meg, avagy a há zon be -
lü li ügy in té zés so rán va la mely szer ve ze ti egy ség ál ta li mi -
nõ sí tés rõl van szó. A so ron kí vü li ség azt je len ti, hogy

ezek ben az ügyek ben az ép pen fo lya mat ban lé võ ügye ket
meg elõz ve kell in téz ked ni. A „Sür gõs” je lö lés sel el lá tás ról 
az el nök, az el nök he lyet te sek és a fõ osz tály ve ze tõk dönt -
het nek.

3.3.4. A szer ve ze ti egy sé gek ben a mun kát úgy kell meg -
szer vez ni, hogy az ügyek ha tár idõ re tör té nõ el in té zé sé ért,
il le tõ leg an nak el mu lasz tá sá ért fe le lõs sze mély meg ál la -
pít ha tó le gyen.

3.3.5. Ha az in téz ke dés elõz mé nyei ma gá ból az ügy irat -
ból nem ál la pít ha tók meg, azok ról írás be li össze fog la lót
kell ké szí te ni és azt az ügy irat hoz csa tol ni, vagy ún. „pro
do mo”-ként az ügy irat ra rá ve zet ni. Az ügy ér de mi el in té -
zé sé vel össze füg gõ – köz vet len mun ka kap cso lat ke re té -
ben lét re jött – meg ál la po dá so kat, ha azok ról jegy zõ könyv, 
fel jegy zés vagy em lé kez te tõ nem ké szült, ugyan így kell
rög zí te ni.

3.3.6. Más szerv ha tás kö ré be tar to zó ügy ben ér ke zett
ira tot ké se de lem nél kül meg kell kül de ni az il le té kes
szerv hez. Az át té tel rõl az ér de kel tet egy ide jû leg ér te sí te ni
kell.

3.3.7. Ab ban az eset ben, ha a be ad vány tár gya tá jé koz -
ta tás ké ré se, be je len tés vagy pa nasz, a vá lasz le vél ben meg
kell je löl ni, hogy mely jog sza bály pon to san me lyik és mi -
lyen tar tal mú ren del ke zé se alap ján szü le tett a vá lasz, il le -
tõ leg a dön tés.

3.4. A ha tó sá gi ügyek in té zé se

3.4.1. Köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy nek kell te kin te ni
min den olyan ügyet, amely ben a Hi va tal az ügy fe let érin tõ
jo got vagy kö te le zett sé get ál la pít meg, ada tot, tényt vagy
jo go sult sá got iga zol, ha tó sá gi nyil ván tar tást ve zet vagy
ha tó sá gi el len õr zést vé gez.

3.4.2. A ha tó sá gi ügyek in té zé sé nek ál ta lá nos sza bá lya it 
a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény és vég re haj tá si
ren de le tei, va la mint az adott ügy tí pus ra vo nat ko zó spe ci á -
lis el já rá si sza bá lyok tar tal maz zák.

3.4.3. A ha tó sá gi ügyek in té zé sé rõl a Hi va tal a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott tar ta lom mal elekt ro ni kus tá jé koz -
ta tó szol gál ta tást nyújt az in ter ne tes hon lap ján.

3.4.4. A Hi va tal fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó ha tó sá gi 
ügyek ben az el já rá si cse lek mé nyek elekt ro ni kus úton is
gya ko rol ha tó ak, ha azt kü lön tör vény, vagy kor mány ren -
de let nem zár ja ki. Az elekt ro ni kus ügy in té zés rész le tes el -
já rá si sza bá lya it a ha tá lyos jog sza bá lyok, a bel sõ irat ke ze -
lé si sza bály zat, il let ve ezek ren del ke zé se i re ala po zott el -
nö ki uta sí tás ha tá roz za meg.

3.4.5. A ha tó sá gi ügyek in té zé se so rán meg ho zott va la -
mennyi in téz ke dést – ide ért ve az ér de mi dön tés nek nem mi -
nõ sü lõ el já rás ve ze tõ vég zé se ket, ér te sí té se ket – az ügy fél lel 
a bel sõ irat ke ze lé si sza bály zat sze rint el ké szí tett pa pír ala pú, 
il let ve – ha az ügy fél ezt ké ri és a ha tá lyos jog sza bá lyok
nem tilt ják – elekt ro ni kus ki ad mánnyal kell kö zöl ni.
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3.4.6. A ha tó sá gi ügyek in té zé se so rán a ki ad má nyo zá si
jog kör gya kor ló ja az el nök ál tal uta sí tás ban meg je lölt ve -
ze tõ, ügy in té zõ. A ha tó sá gi ügyek ki ad má nyo zá sa kor – az
el nök ál ta li ki ad má nyo zás ese tét ki vé ve – fel kell tün tet ni,
hogy a ki ad má nyo zás ra az el nök ne vé ben és meg bí zá sá ból 
ke rül sor. Ha tó sá gi ügye ket le zá ró ha tá ro zat vagy vég zés
ki ad má nyo zó ja az el nök, az ál ta lá nos el nök he lyet tes, a fõ -
osz tály ve ze tõ lehet.

3.4.7. Az egyes szer ve ze ti egy sé gek ha tás kö ré be tar to zó 
ügye ket az el nök uta sí tás ban ha tá roz za meg.

3.5. Vé le mény nyil vá ní tás ra, il le tõ leg adat szol gál ta tás ra 
irá nyu ló kül sõ meg ke re sés ese tén kö ve ten dõ el já rás

3.5.1. A meg ke re sés cím zett je, il let ve az ál ta la er re ki je -
lölt szer ve ze ti egy ség vagy sze mély – az ügy in té zés re ren -
del ke zés re ál ló ha tár idõ alap ján – szó ban, vagy – a meg ke -
re sés in do kát, a kért in for má ci ók pon tos kö rét és a vá lasz -
adás ra ren del ke zés re ál ló ha tár idõt meg je lö lõ fel jegy zés
út ján – írás ban egyez tet a tárgy sze rint érin tet tek kel.

3.5.2. Amennyi ben az egyez te tés szó ban tör té nik, az
egyez te tés meg tör tén tét az ügy ira ton meg fe le lõ en rög zí te -
ni kell.

3.5.3. A kül sõ meg ke re sés re adott vá lasz ról az érin tet te -
ket – kü lö nö sen, ha az egyez te tés ben részt ve võk ál lás -
pont ja nem volt tel je sen egye zõ – tá jé koz tat ni kell.

3.5.4. A jog sza bá lyok vég re haj tá sá ról adott szak mai vé -
le mény ki adá sa kor az ügy fe le ket tá jé koz tat ni kell ar ról,
hogy az Al kot mány bí ró ság 60/1992. (XI. 17.) AB ha tá ro -
za tá ban ki fej tet te, hogy a mi nisz té ri u mi és egyéb köz pon ti
ál la mi szer vek tõl szár ma zó jo gi irány mu ta tást tar tal ma zó
le ira tok, kör le ve lek, út mu ta tá sok, ál lás fog la lá sok és egyéb 
in for má lis jog ér tel me zé sek ki adá sa és az azok kal tör té nõ
irá nyí tás gya kor la ta al kot mány el le nes, ezért ah hoz sem -
mi fé le jog ha tás nem fû zõ dik és ar ra bí ró ság vagy más ha -
tó ság elõtt hi vat koz ni nem lehet.

3.6. A pá lyáz ta tá si el já rás ke re té ben tör té nõ ügy in té zés
sa já tos sza bá lyai

3.6.1. Az el nök ha tás kö ré be tar to zó pénz ügyi for rá sok
pá lyá za ti for má ban tör té nõ el jut ta tá sa a ked vez mé nye zet -
tek hez fõ sza bály sze rint az el nök ál tal uta sí tás ban ki je lölt
szer ve zet fel ada ta az aláb bi ki vé te lek kel

– a Hi va tal ál tal meg va ló sí tan dó köz be szer zé sek re ki írt 
pá lyá za tok;

– ame lye ket jog sza bály, il let ve egyéb kö te le zõ elõ írás
et tõl el té rõ en sza bá lyoz.

3.6.2. A Hi va tal ál tal le bo nyo lí tott pá lyáz ta tá si el já rást
az adott ügy re vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok ban fog lal -
tak alap ján kell le bo nyo lí ta ni. A fo lya mat ban részt ve võ
szer ve ze ti egy sé gek mun ka vég zé sé nek meg könnyí té se ér -
de ké ben a pá lyá zat ki író ja min den eset ben kö te les:

– a pá lyá za ti ki írás szö ve gé ben elõ ír ni, hogy a pá lyá za -
tot tar tal ma zó bo rí té kon sze re pel jen a pá lyá za tot ki író
szer ve ze ti egy ség és/vagy az ügy ik ta tó szá ma, il let ve ha
van ilyen, a pá lyá zat meg ne ve zé se,

– a pá lyá zat ki írá sá val egy idõ ben ér te sí te ni a Kül de -
mény ke ze lõ Iro dát meg je löl ve a pá lyá za ti ha tár idõt, az il -
le té kes szer ve ze ti egy sé get, ügy in té zõt.

3.7. A köz ér de kû ké rel mek kel, pa na szok kal és be je len -
té sek kel kap cso la tos el já rás

3.7.1. Köz ér de kû ké rel met, pa naszt, be je len tést (je len
al fe je zet al kal ma zá sá ban a to váb bi ak ban: be ad vány) sze -
mé lye sen, il let ve te le fo non le het elõ ter jesz te ni. A szó ban
elõ ter jesz tett be ad ványt írás ba kell fog lal ni és a sze mé lye -
sen meg je lent be adó val alá kell írat ni.

3.7.2. Az írás ba fog lalt, il let ve az írás ban (pos tán, elekt -
ro ni kus úton, fa xon) ér ke zett be ad vá nyo kat a be je len tés sel 
érin tett szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek kell to váb bí ta ni.
Amennyi ben az érin tett szer ve ze ti egy ség nem ál la pít ha tó
meg, vagy a be ad vány több szer ve ze tet egy for mán érint, a
be ad ványt az el nök höz kell to váb bí ta ni.

3.7.3. A be ad vány in té zé se so rán az ügy in té zés ál ta lá -
nos sza bá lya it kell al kal maz ni az eu ró pai uni ós csat la ko -
zás sal össze füg gõ egyes tör vény mó do sí tá sok ról, tör vé nyi
ren del ke zé sek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes 
tör vé nyi ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról szó ló 2004. évi
XXIX. tör vény 141–143. §-ai ban meg ál la pí tott el té ré sek -
kel.

3.8. A sza bály ta lan sá gok ke ze lé se
A hi va ta li ügy in té zés so rán ész lelt sza bály ta lan sá go kat

a Sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé re vo nat ko zó el nö ki uta sí tás
elõ írá sai sze rint kell ke zel ni.

3.9. A szer ve ze ti egy sé gek együtt mû kö dé sé nek sza bá -
lyai

3.9.1. Amennyi ben egy ügy tí pus el in té zé se több szer ve -
ze ti egy ség rend sze res együtt mû kö dé sét igény li, a szer ve -
ze ti egy sé gek – a fel adat el lá tá sa szem pont já ból – egy más -
sal mel lé ren delt sé gi kap cso lat ban áll nak. Együtt mû kö dé -
sük alap el ve, hogy fel ada ta ik meg ol dá sa so rán az ügy kö -
re ik érint ke zé si te rü le te in egy mást tá jé koz tat va, se gít ve,
in téz ke dé se i ket össze han gol va jár nak el. Az együtt mû kö -
dés tar tal mát, mód ját, il le tõ leg a fel ada tok el ha tá ro lá sát az
ér de kelt fel ügye le ti te rü le tek, il let ve fõ osz tá lyok ve ze tõi
kö zö sen ál la pít ják meg. Az ügy ren dek ben, il let ve a mun -
ka kö ri le írá sok ban ki kell je löl ni azt az ügy in té zõt, aki az
együtt mû kö dés ke re té ben szük sé ges sé vá ló egyez te té sek
felelõse.

3.10. A ki ad má nyo zá si jog gya kor lá sa
3.10.1. A ki ad má nyo zás jo ga az adott ügy ben dön té si

jog kör rel ren del ke zõ sze mélyt il le ti meg. Az in téz ke dés -
ter ve zet a ki ad má nyo zás sal vá lik hi va ta los in téz ke dés sé.
A ki ad má nyo zás ma gá ban fog lal ja az ér de mi dön té sen kí -
vül az ügy irat irat tár ba he lye zé sé nek jo gát is. Ha tó sá gi el -
já rás ese té ben irat tár ba he lye zés re a jog erõ re emel ke dést
kö ve tõ en ke rül het sor.

3.10.2. Az el nök ad ja ki a sze mé lyes ha tás kö ré be tar tozó,
to váb bá a ma gá hoz vont in téz ke dé se ket. A mi nisz té ri um,
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a kor mány hi va tal, a köz pon ti hi va tal ve ze tõ i hez cím zett
át ira tok ki ad má nyo zá si jo ga az el nö köt vagy az ál ta lá nos
el nök he lyet test il le ti meg.

3.10.3. A ki ad má nyo zá si jog át ru há zá sá nak rend jét a
szer ve ze ti egy ség – el nök ál tal jó vá ha gyott – ügy rend je
sza bá lyoz za.

3.10.4. Az el nök he lyet te sek – az el nök ál tal ma gá hoz
vont in téz ke dé se ket ki vé ve – az ál ta luk irá nyí tott, ve ze tett
szer ve zet ügye i ben gya ko rol ják a ki ad má nyo zás jo gát,
ame lyet az el nök he lyet te sek fel ügye le ti te rü le tük leg alább
fõ osz tály-ve ze tõi be so ro lá sú ve ze tõ i re ru ház hat nak át. 

3.10.5. A fõ osz tály ve ze tõk a fel adat kö rük be tar to zó
ügyek ben az in téz ke dé sek ki ad má nyo zá si jo gát az ál ta luk
irá nyí tott szer ve ze ti egy sé gek osz tály ve ze tõ i re ru ház hat -
ják. 

3.10.6. Gaz dál ko dá si jel le gû vagy ilyen ki ha tá sú ügyek -
ben a ki ad má nyo zá si, il le tõ leg a kö te le zett ség vál la lá si,
utal vá nyo zá si, el len jegy zé si, ér vé nye sí tõ jog a Hi va tal kü -
lön sza bály za ta i ban fog lalt elõ írá sok sze rint gya ko rol ha tó.

3.11. A bel sõ kont roll rend sze re

A Hi va tal bel sõ kont roll rend sze re a ha tá lyos jog sza bá -
lyok alap ján két pil lér bõl épül fel. A fo lya mat ba épí tett,
elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zés (FEUVE), to váb bá
a füg get le ní tett bel sõ el len õr zés, amely a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok elõ írá sai, a nem zet kö zi bel sõ el len õr zé si stan -
dar dok, a pénz ügy mi nisz ter ál tal köz zé tett mód szer ta ni út -
mu ta tók alap ján és az el nök ál tal jó vá ha gyott Bel sõ El len -
õr zé si Ké zi könyv elõ írá sai sze rint mû kö dik.

4. Az irá nyí tás és a szak mai fel ügye let esz kö zei

4.1. A bel sõ irá nyí tás esz kö zei

4.1.1. A Hi va tal, mint köz pon ti köz igaz ga tá si szerv bel -
sõ irá nyí tá sá nak esz kö zei:

– sza bály za tok,

– el nö ki uta sí tás,

– kör le vél, tá jé koz ta tó.

4.1.2. Az el nö ki uta sí tás az el nök ál tal ki adott, mun kál -
ta tói, il let ve a mû kö dés szem pont já ból re le váns in téz ke -
dést tar tal maz, amely csak a Hi va tal bel sõ szer ve ze té re vo -
nat ko zik.

4.1.3. A kör le vél az el nök, az el nök he lyet tes ál tal ki -
adott, az el nö ki uta sí tás sal azo nos tár gyi, il let ve szer vi ha -
tá lyú nor ma tív ren del ke zés, amely csak a ha tá lyos sza -
bály za tok kal össz hang ban ál ló ren del ke zést tar tal maz hat,
an nak ki egé szí té sét, pon to sí tá sát szol gál ja.

4.1.4. A tá jé koz ta tó az el nök, az el nök he lyet tes ál tal ki -
adott köz ér dek lõ dés re szá mot tar tó in for má ci ó kat tar tal -
ma zó in téz ke dés, amely nek cím zett je a hi va ta li szer ve zet
egé sze.

4.2. Az irá nyí tás szem pont já ból re le váns egyéb kap cso -
la tok

4.2.1. Az el nök fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó ága zat ha tó -
kö ré ben mû kö dõ köz tes tü le tek kel, tes tü le tek kel, to váb bá a 
kü lön bö zõ ci vil szer ve ze tek kel va ló kap cso lat tar tás rend -
jét a vo nat ko zó jog sza bá lyok, a kap cso lat tar tók sze mé lyét
az el nök egye di meg bí zá sai ha tá roz zák meg.

4.2.2. Ága za ti fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben a Hi va tal
részt vesz a kü lön bö zõ ál lan dó, il let ve ad hoc mi nisz té ri u -
mi, tár ca kö zi vagy szak mai bi zott sá gok mun ká já ban. 

5. A Hi va tal kép vi se le te

5.1. A Hi va tal kép vi se le tét az el nök, il let ve az el nö köt
he lyet te sí tõ jog kö ré ben a ha tás kör rel ren del ke zõ el nök he -
lyet tes lát ja el tel jes jog kör rel. Az egyéb ve ze tõk és mun -
ka tár sak a je len Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ban, az
el nök ál tal ki adott egyéb bel sõ sza bály za tok ban, il let ve az
ese ti jel leg gel egye di leg meg ha tá ro zott ügyek cso port já ra
ki adott fel ha tal ma zás alap ján kép vi se lik a Hi va talt. A kép -
vi se let re adott fel ha tal ma zás to vább nem ru ház ha tó.

5.2. A Hi va tal kép vi se le te bí ró ság és más ha tó sá gok
elõtt

5.2.1. A Hi va tal pe res és nem pe res kép vi se le tét – szük -
ség ese tén az ér de kelt szer ve ze ti egy ség be vo ná sá val – az
el nök ál tal adott meg ha tal ma zás ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint a Jo gi, Igaz ga tá si és Be szer zé si Fõ osz tály lát ja el. Az e
pont ban meg ha tá ro zott fel ada tok az el nök ál tal meg bí zott
ügy véd ál tal is el lát ha tók. Eb ben az eset ben a jo gi kép vi se -
let el lá tá sá hoz szük sé ges ira to kat és ada to kat a Jo gi, Igaz -
ga tá si és Be szer zé si Fõ osz tály bo csát ja az el já ró ügy véd
ren del ke zé sé re.

5.2.2. A Jo gi, Igaz ga tá si és Be szer zé si Fõ osz tály az ér -
de kelt szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jét min den eset ben tá jé -
koz tat ja a tár gya lá sok ered mé nyé rõl, az ér de mi dön tést
tar tal ma zó ira tot pe dig ré szé re meg kül di.

6. A kap cso lat tar tás rend je

6.1. A kap cso lat tar tás sza bá lyai kül sõ szer vek kel
6.1.1. A fõ osz tá lyok min den olyan ügy ben, amely ben a

Hi va tal kép vi se le te nincs ki zá ró lag egy szer ve zet ré szé re
fenn tart va, bár mely ál la mi vagy tár sa dal mi szerv vel köz -
vet le nül tart hat ják a kap cso la tot. 

6.1.2. Kül sõ szer vek kel ter ve zett ér de mi tár gya lás, ha az 
más szer ve ze ti egy ség ügy kö rét is érin ti, csak ak kor kezd -
he tõ meg, ha a hi va ta li szer ve ze ten be lül min den rész let re
vo nat ko zó an egyet ér tés ala kult ki, vagy a kér dés ben dön -
tés re jo go sult ve ze tõ az eset le ges vi tát el dön töt te. A tár -
gya lá sok ról em lé kez te tõt kell ké szí te ni, és azt meg kell
kül de ni mind azok nak, akik nek ügy kö rét a tár gya lá son el -
hang zot tak érin tik.
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6.1.3. A szak mai szak szer ve ze tek kel és ci vil szer ve ze -
tek kel (szö vet sé gek kel) az il le té kes szer ve ze tek tart ják a
kap cso la tot, az el nök fo lya ma tos tá jé koz ta tá sa mel lett.

6.1.4. Az ál la mi szám ve võ szé ki, a kor mány za ti és a fe -
je ze ti el len õr zé si ügyek ben az Ál la mi Szám ve võ szék kel, a 
Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal lal és a Nem ze ti Erõ for -
rás Mi nisz té ri um El len õr zé si Fõ osz tá lyá val a kap cso lat -
tar tást a bel sõ el len õr zés ko or di nál ja.

6.2. A saj tó val va ló kap cso lat tar tás rend je
6.2.1. A nem köz vet le nül a Hi va tal mû kö dé sé vel kap -

cso la tos saj tó meg ke re sé se ket a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz -
té ri um Saj tó iro dá já hoz (je len al fe je zet ben: Saj tó iro da)
kell irá nyí ta ni.

6.2.2. A Hi va tal mû kö dé sé vel kap cso la tos saj tó meg ke -
re sé sek re az el nök, il let ve az ál ta la ki je lölt ve ze tõ jo go sult
vá la szol ni. Ezek rõl a meg ke re sé sek rõl a Kom mu ni ká ci ós
Iro dát tá jé koz tat ni kell.

6.2.3. A Kom mu ni ká ci ós Iro dát a Hi va tal te vé keny sé -
gé vel kap cso la tos ese mé nyek rõl, ada tok ról fo lya ma to san
tá jé koz tat ni kell, a Kom mu ni ká ci ós Iro da meg ke re sé se i re
a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül vá la szol ni kell. 

6.2.4. A Hi va tal saj tó kap cso la ta it a Kom mu ni ká ci ós
Iro da in té zi.

6.3. A nem zet kö zi kap cso lat tar tás rend je
6.3.1. Az ok ta tá si dip lo má ci át érin tõ nem zet kö zi ügyek -

ben – a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um ál tal kez de mé -
nye zett rész vé tel ki vé te lé vel – a szer ve ze ti egy sé gek kül sõ 
szer vek kel a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um nem zet kö zi
fel ügye le ti te rü let elõ ze tes egyet ér té sé vel, il le tõ leg tá jé -
koz ta tá sá val jár nak el. A kül föl di ki kül de té se ket az el nök
en ge dé lye zi. 

6.3.2. A nem zet kö zi kap cso la to kat érin tõ ha zai és nem -
zet kö zi fó ru mo kon, bi zott sá gok ban és ér te kez le te ken a
Hi va tal kép vi se le té rõl az el nök dönt, il let ve a dön tés rõl tá -
jé koz tat ja a kül föl di part nert.

6.3.3. A kül föl di uta zá sok ról uta zá si je len tést kell ké szí -
te ni.

6.3.4. A kül föl di uta zá sok ról éves ki kül de té si ter vet kell 
ké szí te ni, me lyet az el nök hagy jó vá. A jó vá ha gyott ki kül -
de té si terv ben fog lalt uta zá so kat az el nök ál tal en ge dé lye -
zett nek kell te kin te ni.

7. Az ügy fél fo ga dás rend je

Az ügy fél fo ga dás rend jét az el nök kü lön uta sí tás ban
sza bá lyoz za.

8. A szer ve ze ti egy sé gek ügy rend jei, va la mint a mun ka -
kö ri le írá sok ké szí té se

8.1. Az ügy ren dek el ké szí té se az el nök he lyet te sek, fõ -
osz tály ve ze tõk fel ada ta. Az ügy ren de ket – a Jo gi, Igaz ga -
tá si és Be szer zé si Fõ osz tály el len jegy zé sét kö ve tõ en – az
el nök hagy ja jó vá. 

8.2. Az ügy ren dek ben – a ha tá lyos jog sza bá lyok kal és a
Hi va tal bel sõ sza bály za ta i val össz hang ban – meg kell ha -
tá roz ni

– a szer ve zet eset le ges bel sõ szer ve ze ti fel épí té sét;

– a ve ze tõ és be osz tott dol go zók fel ada ta it, meg je löl ve
a fel ada tok for rá sá ul szol gá ló jog sza bá lyo kat, jog sza bály -
nak nem mi nõ sü lõ egyéb nor ma tív jel le gû ha tá ro za to kat,
dön té se ket;

– az egyes fel ada tok vég re haj tá sa kor irány adó, al kal -
ma zan dó jog sza bá lyo kat és bel sõ sza bály za to kat;

– a bel sõ szer ve ze ti egy sé gek lét szá mát, il let ve an nak
meg osz tá sát;

– a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ban, va la mint a
bel sõ sza bály za tok ban meg ál la pí tott egyéb kér dé se ket, to -
váb bá az ezek el lá tá sá ért fe le lõs sze mé lye ket.

8.3. Az ügy ren dek ben a fel ada to kat a kor mány tiszt vi se -
lõk kö zött – az eset le ges bel sõ ta go zó dás fi gye lem be vé te -
lé vel – ará nyo san, szak kép zett sé gük nek és szak mai gya -
kor la tuk nak meg fe le lõ en, le he tõ leg ügy kö rön ként kell
meg osz ta ni.

8.4. A fel ada to kat sze mély re szó ló mun ka kö ri le írá sok -
ba kell fog lal ni, ame lyek nek tar tal maz ni uk kell az adott te -
vé keny sé gi kör re vo nat ko zó ké pe sí té si és jár tas sá gi kö ve -
tel mé nye ket, to váb bá a ki ad má nyo zá si jog gya kor lá sá ra
vo nat ko zó jo go sult sá got. A mun ka kö ri le írá sok el ké szí té -
sé hez a Jo gi, Igaz ga tá si és Be szer zé si Fõ osz tály for ma -
nyom tat ványt biz to sít.

8.5. A Hi va tal Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá -
nak mó do sí tá sa it kö ve tõ en a mó do sí tás sal érin tett szer -
ve ze ti egy ség ve ze tõ je kö te les ha la dék ta la nul az ügy -
ren dek és a mun ka kö ri le írá sok tel jes kö rû sé gé nek és ak -
tu a li tá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben a szük sé ges mó do sí -
tá so kat át ve zet ni.

9. Kép zett sé gi pót lé kok, cí mek, mun kál ta tói jog kö rök

A kép zett sé gi pót lé kok ról, az ado má nyoz ha tó cí mek rõl
és a mun kál ta tói jog kö rök gya kor lá sá ról a Köz szol gá la ti
Sza bály zat ren del ke zik.
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KÖZLEMÉNYEK

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye az Szjtv. szerinti díjszabásokról

A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájának 
(MSZSZ-EJI) díjszabása az elõadás-sugárzás vagy a nyilvánossághoz történõ átvitel céljára készült

rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeirõl

Az MSZSZ-EJI, a szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: „Szjt.”) 74. § (2) be kez dé sé nek el sõ
for du la tá ban, 27. § (3) be kez dé sé ben, va la mint 90. § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alap ján, az aláb bi ak sze rint
ál la pít ja meg az elõ adás su gár zás vagy a nyil vá nos ság hoz tör té nõ át vi tel cél já ra ké szült rög zí té sé nek [26. § (6) bek.] dí ját 
és a fel hasz ná lás egyéb fel té te le it:

1. A díj sza bás tár gyi ha tá lya 
1.1. A díj sza bás ha tá lya a te le ví zió-szer ve zet és a sa ját te le ví zió-mû sort ve ze ték út ján a nyil vá nos ság hoz köz ve tí -

tõ (a to váb bi ak ban együtt: „fel hasz ná ló”) ál tal su gár zás vagy a nyil vá nos ság hoz tör té nõ át vi tel (a to váb bi ak ban együtt:
„su gár zás”) cél já ra rög zí tett elõ adás (a to váb bi ak ban: „fel vé tel”) el sõ su gár zá sát kö ve tõ is mé telt su gár zá sá nak díj ára és
fel hasz ná lá si fel té te le i re terjed ki.

1.2. A díj sza bás ha tá lya ki ter jed azok ra a fel vé te lek re is, ame lye ket más sze mé lyek a fel hasz ná ló meg ren de lé sé re
és a mû so rá ban tör té nõ su gár zá sa cél já val rög zí tet tek, ha a fel hasz ná ló az ilyen fel vé tel su gár zá sá ra an nak bár mely más
fel hasz ná lá sát meg elõ zõ ki zá ró la gos jo got szer zett.

2. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke
2.1. A fel hasz ná ló a fel vé tel el sõ su gár zá sát kö ve tõ is mé telt su gár zá sá ért az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott elõ adó mû -

vé szi jog dí jat kö te les fi zet ni.
2.2. A jog dí jat a fel hasz ná ló nak a mû sor szol gál ta tás jel le gé tõl és vé tel kör ze té tõl, to váb bá az is mé tel ten su gár zott 

A mûsorszolgáltatás jellege és vételkörzete A jogdíj mértéke percenként

a) köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók

aa) or szá gos mû sor szol gál ta tás ese tén 7 580 Ft

ab) kör ze ti mû sor szol gál ta tás ese tén 2 330 Ft

ac) he lyi mû sor szol gál ta tás ese tén 1 170 Ft

b) nem köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók

ba) or szá gos mû sor szol gál ta tás ese tén 11 660 Ft

bb) kör ze ti mû sor szol gál ta tás ese tén 3 500 Ft

bc) he lyi mû sor szol gál ta tás ese tén 1 750 Ft

2.3. Az ere de ti leg ide gen nyel vû elõ adás ma gyar nyel vû szink ron ját tar tal ma zó fel vé tel is mé telt su gár zá sa ese tén
a jog díj mér té ke a 2.2. pont ban meg ha tá ro zott jog díj mér ték 25 (hu szon öt) %-a.

2.4. A 2.2. és 2.3. pon tok ban meg ha tá ro zott jog dí ja kat a fel hasz ná ló nak nem kell meg fi zet nie
a) a fel vé tel el sõ su gár zá sá nak nap ját kö ve tõ egy éven be lü li, egy sze ri is mé telt su gár zá sá ért;
b) a fel vé tel rész le té nek két per cet meg nem ha la dó ter je de lem ben tör té nõ is mé telt su gár zá sá ért, fel té ve, hogy a rész let 

idõ tar ta ma ezen be lül sem ha lad ja meg az el sõ íz ben su gár zott fel vé tel tel jes idõ tar ta má nak tíz szá za lé kát;
c) a fel vé tel rész le té nek mû sor elõ ze tes cél já ra tör té nõ is mé telt su gár zá sá ért, har minc má sod per cet meg nem ha la dó

ter je de lem ben.
2.5. A fel hasz ná ló nak a jog dí jat a 2.2.–2.4. pon tok ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint kell meg fi zet nie ak kor is,

ha a fel vé tel is mé telt su gár zá sá ra más fel hasz ná ló nak ad en ge délyt. Ilyen eset ben azon ban az is mé telt su gár zást en ge dé -
lye zõ fel hasz ná ló nak a fi ze ten dõ jog díj mér té két nem a sa ját, ha nem an nak mû sor szol gál ta tá si jel le ge és vé tel kör ze te
alap ján kell meg ál la pí ta nia és meg fi zet nie, aki nek (amely nek) a fel vé tel is mé telt su gár zá sát en ge dé lyez te. A je len pon tot 
meg fe le lõ en al kal maz ni kell ak kor is, ha a fel hasz ná ló kül föl di mû sor su gár zó szer ve zet nek ad en ge délyt a fel vé tel is mé -
telt sugárzására. 

A fel vé telt is mé telt su gár zá sá ra át adó és azt át ve võ fel hasz ná ló meg ál la po dá sa alap ján az e pont ban meg ha tá ro zott dí -
jat az át ve võ fel hasz ná ló is vi sel he ti. En nek fel té te le, hogy a fel hasz ná lók kö zött lét re jött meg ál la po dás ról, va la mint az
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át adott fel vé tel ada ta i ról az át adó fel hasz ná ló az MSZSZ-EJI-t a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le it tar tal ma zó szer zõ dés -
ben (3.1. pont) meg je lölt mó don tá jé koz tas sa.

2.6. A nem köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók ra meg ha tá ro zott jog dí jak [2.2.b) pont] mér sék lé sé re – leg fel jebb a
köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók ra meg ál la pí tott jog díj [2.2.a) pont] mér té ké ig – ab ban az eset ben ke rül het sor, ha

a) a nem köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tó a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés ben kö te le zõ en elõ írt nál ma ga sabb arány ban
vál lal ja köz szol gá la ti mû so rok su gár zá sát, to váb bá

b) az ilyen ön ként vál lalt köz szol gá la ti mû sor arány meg fe le lõ mé ré sé rõl és nyil ván tar tá sá ról a fel hasz ná lás rész le tes
fel té te le it tar tal ma zó szer zõ dés ben (3.1. pont) az MSZSZ-EJI-vel meg ál la po dik és

c) az MSZSZ-EJI-vel szem ben há rom hó nap nál ré geb ben le járt jog díj tar to zá sa nem áll fenn és adat szol gál ta tá si kö te -
le zett sé gé nek ha tár idõ ben ele get tett.

2.7. A je len díj sza bás ban meg ha tá ro zott jog dí jak te kin te té ben az MSZSZ-EJI és a fel hasz ná ló a fel hasz ná lás rész -
le tes fel té te le it tar tal ma zó szer zõ dés ben (3.1. pont) áta lány összeg ben is meg ál la pod hat. 

2.8. A je len díj sza bás ban meg ha tá ro zott jog dí jak nem tar tal maz zák az ál ta lá nos for gal mi adót, azt a fel hasz ná ló -
nak a meg ál la pí tott jog dí jon fe lül, a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fe le lõ en kell meg fi zet nie.

3. A fel hasz ná lás egyéb fel té te lei

3.1. A fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl az MSZSZ-EJI és a fel hasz ná ló szer zõ dés ben ál la po dik meg. Az
MSZSZ-EJI a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl szó ló szer zõ dés ben a fel hasz ná lók kö zött in do ko lat lan meg kü lön böz te -
tést nem al kal maz hat, azo nos fel té te lek mel lett azo nos ked vez mé nye ket biz to sít.

3.2. A fel hasz ná ló – a 2.4. pont ban meg ha tá ro zott ese te ket ki vé ve – kö te les az MSZSZ-EJI ré szé re a www.pla y -
list.hu in ter ne tes ol dal meg fe le lõ ûr lap já nak ki töl té sé vel ada to kat szol gál tat ni az is mé tel ten su gár zott fel vé te lek rõl. 

Ha a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl szó ló szer zõ dés más képp nem ren del ke zik, az adat szol gál ta tás nak tar tal maz -
nia kell leg alább a kö vet ke zõ ket:

a) a fel vé tel cí mét és perc hosszát, fel vé tel rész le té nek is mé telt su gár zá sa ese tén emel lett a rész let perc hosszát is;

b) a fel vé te len, il let ve fel vé tel rész le ten sze rep lõ elõ adó mû vé szek ne vét, a fõ sze rep lõ, il let ve sze rep lõ be so ro lás fel -
tün te té sé vel.

A fel hasz ná lás mód já ra és mér té ké re vo nat ko zó adat szol gál ta tás nak di gi tá lis for má tum ban kell ele get ten ni.

3.3. Ha a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl szó ló szer zõ dés más képp nem ren del ke zik, a jog díj és az adat szol gál ta -
tás nap tá ri fél éven ként, a fé lé vet kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé kes.

3.4. Az MSZSZ-EJI a fel vé tel je len díj sza bás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sá nak mód ját és mér té két a hely szí -
nen is el len õriz he ti.

4. A díj sza bás idõ be li ha tá lya

A fen ti jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2011. ja nu ár 1. nap já tól de cem ber 31. nap já ig ér vé nye sek.*

MSZSZ-EJI

* * *

A díj sza bást az Szjt. 90. § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

A NEFMI SZMSZ-rõl szó ló 6/2010. (X. 19.) NEFMI uta sí tás alap ján a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ne vé ben el jár va: 

Bu da pest, 2011. ja nu ár 31.

Szõcs Gé za s. k.,
kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár
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* Az Szjt. 90. §-ának (10) be kez dé se sze rint a díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást kö ve tõ en a Hi va ta los Ér te sí tõ ben nyil vá nos ság ra hoz za.
En nek meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Hi va ta los Ér te sí tõ ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell
al kal maz ni ak kor is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ köz ben le járt.



A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájának 
(MSZSZ-EJI) díjszabása a rögzített elõadás nyilvánosság számára lehívásra történõ 

hozzáférhetõvé tétele engedélyezésének feltételeirõl

Az MSZSZ-EJI a szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjt.) 73. § (1) be kez dé se e) pont já -
ban, 74. § (2) be kez dé sé ben, to váb bá 90. § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alap ján az aláb bi ak sze rint ál la pít ja
meg a rög zí tett elõ adás nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé tétele engedélyezésének feltételeit:

1. A díj sza bás tár gyi ha tá lya 
1.1. A nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té tel a rög zí tett elõ adá sok nak, vagy azok rész le te i nek (a 

to váb bi ak ban együtt: elõ adás) ve ze ték út ján, vagy bár mely más esz köz zel vagy mó don tör té nõ olyan nyil vá nos hoz zá -
fér he tõ vé té te le, amely nek so rán a nyil vá nos ság tag jai a hoz zá fé rés he lyét és ide jét egyé ni leg vá laszt hat ják meg (to váb -
bi ak ban: „lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétel” vagy „felhasználás”). 

1.2. A le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té tel meg va ló sul te kin tet nél kül ar ra, hogy a nyil vá nos ság tag jai a le hí vott elõ -
adá so kat szá mí tó gép re, vagy bár mely hordozóra letölthetik-e.

1.3. Az elõ adás le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lé hez az elõ adó mû vész en ge dé lyét ki zá ró lag a je len díj sza bás ban 
em lí tett fel hasz ná lá sok ra le het meg adott nak te kin te ni, és ki zá ró lag ab ban az eset ben, ha a szol gál ta tó [7. a) pont] tel je sí ti
a jelen díjszabásban foglalt feltételeket.

1.4. Szer zõi mû elõ adá sa, to váb bá a hang fel vé tel ben vagy film al ko tás ban rög zí tett elõ adás ese tén a le hí vás ra tör té nõ
hoz zá fér he tõ vé té tel hez az MSZSZ-EJI en ge dé lyén kí vül az érin tett jo go sul tak engedélye is szükséges.

2.  El szá mo lás a rög zí tett elõ adás elõ ál lí tó ja útján
2.1. A szol gál ta tó a 6.1. pont sze rint meg kö tött fel hasz ná lá si szer zõ dé se alap ján nem kö te les a je len díj sza bás ban meg -

ha tá ro zott jog dí jat meg fi zet ni azon rög zí tett elõ adá sok után, ame lyek re néz ve tel je sül nek az alábbi együttes feltételek:
a) a szol gál ta tó és a rög zí tett elõ adás elõ ál lí tó ja írás ban egy be hang zó nyi lat ko za tot tesz nek az MSZSZ-EJI-nek ar ról,

hogy a jog dí jat az érin tett elõ adó mû vé szek nek a rög zí tett elõ adás elõ ál lí tó ja köz vet le nül fi ze ti meg; e nyi lat ko zat nak a
rög zí tett elõ adás olyan ada ta it kell tar tal maz nia, amely alap ján a rögzített elõadás egyedileg azonosítható;

b) az MSZSZ-EJI a szol gál ta tót an nak 6.3. pont sze rint tel je sí tett adat szol gál ta tá sa alap ján az a) pont sze rin ti nyi lat ko -
zat tal érin tett rög zí tett elõ adás kö ré rõl meg fe le lõ en tájékoztatja.

2.2. Amennyi ben a le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té tel csak rész ben a 2.1. pont sze rin ti nyi lat ko zat kö ré be nem tar -
to zó elõ adá so kat érint, a je len díj sza bás ren del ke zé se it – az em lí tett nyi lat ko zat tal érin tett, il let ve azon túl fel hasz nált
hang fel vé tel ben rög zí tett elõ adá sok ará nyá ra is figyelemmel – megfelelõen kell alkalmazni.

2.3. Amennyi ben a szol gál ta tó és a rög zí tett elõ adás elõ ál lí tó ja ál tal tett nyi lat ko za tok tar tal ma – bár mely a szol gál ta tó
vagy az elõ ál lí tó ér dek kö ré be tar to zó ok mi att – nem egy be hang zó, a fel hasz ná lás el le né ben fi ze ten dõ díj ese dé kes sé vá -
lik. A szol gál ta tó nem kö te les a díj fi ze té si ér te sí tõ ben meg ha tá ro zott dí jat meg fi zet ni, ha a nyi lat ko za tok kö zöt ti el lent -
mon dást meg szün te ti és en nek té nyé rõl leg ké sõbb a díj fi ze té si ér te sí tõ ben meg ha tá ro zott fi ze té si ha tár idõ utol só nap ján
az MSZSZ-EJI-t írás ban tá jé koz tat ja. Az MSZSZ-EJI jo go sult a fel hasz ná lá si engedélyt a nyilatkozatok közötti eltérés
megszüntetése napjáig, de legfeljebb harminc napra felfüggeszteni, ha

a) a szol gál ta tó a dí jat a jog díj fi ze té si ér te sí tõn meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül nem fizeti meg és 
b) a szol gál ta tó, il let ve az elõ ál lí tó a nyi lat ko za tok kö zöt ti el lent mon dást sem szünteti meg.
A szol gál ta tó a fel hasz ná lá si en ge dély fel füg gesz té se ide je alatt kö te les szol gál ta tá sát szüneteltetni.

3. Üz let sze rû nek nem mi nõ sü lõ fel hasz ná lás
3.1. A je len díj sza bás al kal ma zá sa szem pont já ból üz let sze rû nek nem mi nõ sü lõ fel hasz ná lá sért a szol gál ta tó nem kö te -

les elõ adó mû vé szi jogdíjat fizetni. 
3.2. A je len díj sza bás al kal ma zá sa szem pont já ból a fel hasz ná lás nem mi nõ sül üz let sze rû nek az aláb bi fel té te lek

együt tes fennállása esetén:
a) a szol gál ta tó a fel hasz ná lás sal nem ér el be vé telt, és a fel hasz ná lás jö ve de lem szer zés vagy jö ve de lem fo ko zás cél ját

köz vet ve sem szolgálja;
b) a szol gál ta tó – a hoz zá fé rést biz to sí tó he lyek szá má tól füg get le nül – össze sen leg fel jebb tíz, hang fel vé tel ben vagy

film al ko tás ban rög zí tett elõ adás rész le tét te szi lehívásra hozzáférhetõvé;
c) a szol gál ta tó az elõ adás rész le te ket olyan mû sza ki fel té te lek kel te szi le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé, amely az át la gos fel -

hasz ná ló szá má ra csu pán azok ér zé ke lé sét (pél dá ul ún. „re al au dio” tí pu sú meg hall ga tá sát) te szi le he tõ vé, a le töl té sü ket
(tartós másolatkészítést) azonban nem;

d) a szol gál ta tó a fel hasz ná lás meg kez dé sét meg elõ zõ en az MSZSZ-EJI-vel fel hasz ná lá si szer zõ dést köt, és an nak fel -
té te le it a fel hasz ná lá si szer zõ dés tar ta ma alatt mind vé gig hiánytalanul teljesíti.

700 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám



3.3. A 3.2. pont ban meg ha tá ro zott fel té te lek bár me lyi ké nek meg nem fe le lõ fel hasz ná lás a je len díj sza bás al kal ma zá sa 
szem pont já ból üzletszerûnek minõsül.

4. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke
Ha a fel hasz ná lás a je len díj sza bás al kal ma zá sa szem pont já ból üz let sze rû nek mi nõ sül [3.3. pont], a szol gál ta tó az

aláb bi elõ adó mû vé szi jogdíjat köteles fizetni.
4.1. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke hang fel vé tel ben rög zí tett elõ adás ese tén, ha a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz

kap cso ló dó an nem ér el bevételt
4.1.1. Ha a szol gál ta tó az elõ adást olyan mû sza ki fel té te lek kel te szi le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé, amely az át la gos fel -

hasz ná ló szá má ra csu pán an nak ér zé ke lé sét (pél dá ul ún. „re al au dio” tí pu sú meg hall ga tá sát) te szi le he tõ vé, a le töl tést
(tar tós má so lat ké szí tést) azon ban nem, akkor az elõadómûvészi jogdíj mértéke a következõ:

Hangfelvételek száma Jogdíj mértéke

1–10 rész let  2 125 Ft/hó

11–100 rész let  10 730 Ft/hó

101–1000 rész let   31 890 Ft/hó

1–10 rész let nek nem mi nõ sü lõ vagy tel jes elõ adás   10 730 Ft/hó

11–100 rész let nek nem mi nõ sü lõ vagy tel jes elõ adás  31 890 Ft/hó

101–1000 rész let nek nem mi nõ sü lõ vagy tel jes elõ adás    64 840 Ft/hó

4.1.2. Ha a le hív ha tó elõ adás rész le tek szá ma meg ha lad ja az 1000-et, ak kor a 4.1.1. pont ban fog lalt dí jon túl, az
1000-en fe lü li min den egyes elõ adás rész let után 2 Ft/hó. A je len pont alap ján meg ál la pí tott – a 4.1.1. pon ton túl fi ze ten -
dõ – ha vi jog díj nem ha lad hat ja meg a ha vi 26 570 Ft-ot.

4.1.3. Ha az elõ adás ból le hív ha tó tar tam az elõ adás rész le tét meg ha lad ja, vagy tel jes elõ adá sok hív ha tók le, és ezek
szá ma együt te sen meg ha lad ja az 1000-et, ak kor 4.1.1. pont ban fog lalt dí jon túl, az 1000-en fe lü li min den egyes elõ adás
után 22 Ft/hó. A je len pont alap ján meg ál la pí tott – a 4.1.1. pon ton túl fi ze ten dõ – ha vi jog díj nem haladhatja meg a havi
287 000 Ft-ot.

4.1.4. Fel hasz ná ló a 4.1.1.–4.1.3. pon tok ban meg ha tá ro zott jog dí jon fe lül, az elõ adás rész le té nek min den le hí vá sa
után 5 Ft, tel jes elõ adás és az elõ adás rész le tét [7. ba) pont] meg ha la dó tar ta má nak min den le hí vá sa után pe dig 10 Ft
jogdíjat köteles fizetni.

4.1.5. A szol gál ta tó a le töl tést (tar tós má so lat ké szí té sét) is le he tõ vé té võ ún. „down lo ad” tí pu sú fel hasz ná lá sért a
4.1.1.– 4.1.3. pont sze rin ti jog dí jon fe lül, le hí vott elõ adá son ként  31 Ft elõ adó mû vé szi jogdíjat köteles fizetni.

4.1.6. A szol gál ta tó a 4.1.5. pont ban meg ha tá ro zott elõ adó mû vé szi jog dí jat kö te les meg fi zet ni ab ban az eset ben is, ha
az elõ adást, il let ve an nak rész le tét olyan – le töl tést (tar tós má so lat ké szí té sét) is le he tõ vé té võ – mó don te szi hoz zá fér he -
tõ vé, amely a le töl tött elõ adás, il let ve elõ adás rész le te ér zé kel he tõ vé té te lén túl, va la mely szá mí tás tech ni kai, il let ve te le -
kom mu ni ká ci ós esz köz mû kö dé sé nek vagy szol gál ta tá sá nak fi gyel mez te tõ, meg kü lön böz te tõ jel zé sé re is alkalmas (pl.
távbeszélõ eszközre érkezõ hívás, üzenet, illetve bármely más adat jelzése).

4.2. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke hang fel vé tel ben rög zí tett elõ adás ese tén, ha a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz
kap cso ló dó an bevételt ér el 

4.2.1. Ha szol gál ta tó az elõ adást olyan mû sza ki fel té te lek kel te szi le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé, amely az át la gos fel hasz -
ná ló szá má ra csu pán an nak ér zé ke lé sét (pél dá ul ún. „re al au dio” tí pu sú meg hall ga tá sát) te szi le he tõ vé, a le töl tést (tar tós
má so lat ké szí tést) azon ban nem, ak kor a fel hasz ná lá sért költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1%ának, to váb bá a kö zön ség tag ja ál -
tal fi ze tett díj be vé te le 2,5%-ának, va la mint rek lám- és szpon zo rá ci ós, va la mint a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben ke let -
ke zett egyéb be vé te lei [7. c) pont] 6%ának meg fe le lõ együt tes össze gû, de valamennyi esetben legalább a 4.1.1.–
4.1.4. pont szerinti elõadómûvészi jogdíjat köteles fizetni.

4.2.2. A szol gál ta tó le töl tést (tar tós má so lat ké szí té sét) is le he tõ vé té võ ún. „down lo ad” tí pu sú fel hasz ná lá sért a nyil -
vá nos ság tag ja ál tal a le hí vás fe jé ben fi ze tett díj 12%-ának, ilyen díj be vé tel hi á nyá ban (a le töl tés in gye nes en ge dé se ese -
tén) rek lám- és szpon zo rá ci ós, va la mint a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben ke let ke zett egyéb be vé te lei [7. c) pont]
6%-nak meg fe le lõ, de va la mennyi eset ben legalább a 4.1.5. pont szerinti elõadómûvészi jogdíjat köteles fizetni.

4.2.3. A szol gál ta tó a 4.2.2. pont ban meg ha tá ro zott elõ adó-mû vé szi jog dí jat kö te les meg fi zet ni ab ban az eset ben is, ha 
az elõ adást, il let ve an nak rész le tét olyan – le töl tést (tar tós má so lat ké szí té sét) is le he tõ vé té võ – mó don te szi hoz zá fér he -
tõ vé, amely a le töl tött elõ adás, il let ve elõ adás rész le te ér zé kel he tõ vé té te lén túl, va la mely szá mí tás tech ni kai, il let ve te le -
kom mu ni ká ci ós esz köz mû kö dé sé nek vagy szol gál ta tá sá nak fi gyel mez te tõ, meg kü lön böz te tõ jel zé sé re is alkalmas
(például távbeszélõ eszközre érkezõ hívás, üzenet, illetve bármely más adat jelzése).
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4.3. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke vi deo klip ben rög zí tett elõ adás esetén

Vi deo klip ben rög zí tett elõ adás ese tén a szol gál ta tó az elõ adás 4.1.1.–4.1.5., 4.2.1., 4.2.2. pon tok sze rin ti fel hasz ná lá sa 
ese tén az em lí tett pon tok sze rint fi ze ten dõ jog dí jon fe lül, an nak 50%-át is köteles megfizetni.

4.4. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke elõ fi ze té ses tar ta lom szol gál ta tás esetén

A 4.1.–4.3. pon tok tól el té rõn elõ fi ze té ses ze nei tar ta lom szol gál ta tás ese tén – a 4.1.1. – 4.1.3. pon tok ban meg ha tá ro -
zott jog dí jon fe lül – az aláb bi elõ adó mû vé szi jogdíj fizetendõ.

4.4.1. Amennyi ben a szol gál ta tó ha vi (vagy más idõ egy ség re szó ló) kü lön elõ fi ze té si díj el le né ben le töl tést (tar tós má -
so lat ké szí té sét) nem en ge dõ for má ban elõ re meg ha tá ro zat lan szá mú le hí vás ra tesz hoz zá fér he tõ vé hang fel vé tel ben, il -
let ve vi deo klip ben rög zí tett elõ adást, a szol gál ta tó elõ fi ze tõn ként az elõ fi ze té si díj 25%-ának meg fe le lõ, de leg alább
elõfizetõnként 200 Ft/hó elõadómûvészi jogdíjat köteles fizetni.

4.4.2. Amennyi ben a szol gál ta tó ha vi (vagy más idõ egy ség re szó ló), más szol gál ta tás ra (pél dá ul in ter net- vagy mo bil -
táv köz lé si szol gál ta tás ra) szó ló elõ fi ze tés hez csa tol tan, el kü lö nít he tõ díj nél kül tesz le töl tést (tar tós má so lat ké szí té sét)
nem en ge dõ for má ban elõ re meg ha tá ro zat lan szá mú le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé hang fel vé tel ben, il let ve vi deo klip ben rög -
zí tett elõ adást, a szol gál ta tó érintett elõfizetõnként 200 Ft/hó elõadómûvészi jogdíjat köteles fizetni.

4.4.3. Amennyi ben a szol gál ta tó a 4.4.1. vagy a 4.4.2. pon tok sze rin ti szol gál ta tá sa ré sze ként hang fel vé tel ben, vi deo -
klip ben rög zí tett elõ adás le töl té sét (tar tós má so lat ké szí té sét) is le he tõ vé te szi, a szol gál ta tó 4.4.1., il let ve a 4.4.2. pont
szerinti jogdíjon felül 

a) ha bi zo nyos szá mú le töl tés (tar tós má so lat ké szí té se) az elõ fi ze tés ré sze ként áll az elõ fi ze tõ ren del ke zé sé re, le töl tött 
hang fel vé tel ben és vi deo klip ben rögzített elõadás esetén 5 Ft,

b) ha a szol gál ta tó a le töl tést (tar tós má so lat ké szí té sét) kü lön díj el le né ben te szi le he tõ vé, a kü lön díj 25%-ának meg -
fe le lõ, de leg alább le töl tött hang fel vé tel ben és vi deo klip ben rögzített elõadásonként 10 Ft 

elõ adó mû vé szi jog dí jat is kö te les meg fi zet ni.

4.5.1. Az elõ adó-mû vé szi jog díj mér té ke film al ko tás ban rög zí tett elõ adás ese tén, ha a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz
kap cso ló dó an nem ér el bevételt

4.5.1.1. Ha leg fel jebb 10 elõ adás rész let hív ha tó le, a le hí vá sok szá má tól füg get le nül 14 390 Ft/hó.

4.5.1.2. Ha a le hív ha tó elõ adás rész le tek szá ma 10-nél több, de a 100-at nem ha lad ja meg, a le hí vá sok szá má tól füg get -
le nül 72 045 Ft/hó.

4.5.1.3.  Ha a le hív ha tó elõ adás rész le tek szá ma meg ha lad ja a 100-at, ak kor az 4.5.1.2. pont ban meg ha tá ro zott dí jon
túl, a 100-on fe lü li min den egyes elõ adás után, a le hí vá sok szá má tól füg get le nül 712 Ft/hó. A je len pont sze rin ti jog díj
össze ge nem haladhatja meg a 143 505 Ft-ot.

4.5.1.4.  Ha az elõ adás ból le hív ha tó tar tam az elõ adás rész le tét meg ha lad ja, vagy tel jes elõ adá sok hív ha tók le a
4.5.1.1.–4.5.1.3. pont sze rin ti jog dí jon fe lül le hí vá son ként to váb bi 71 Ft jogdíj fizetendõ.

4.5.2. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke film al ko tás ban rög zí tett elõ adás ese tén, ha a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz
kap cso ló dó an bevételt ér el

Költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1%-ának, to váb bá a kö zön ség tag ja ál tal fi ze tett díj be vé te le 2,5%-ának, va la mint rek lám- és 
szpon zo rá ci ós, va la mint a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben ke let ke zett egyéb be vé te lei [7. c) pont] 6%-ának meg fe le lõ
együt tes össze gû, de leg alább a 4.4.1. pont ban meg ha tá ro zott elõadómûvészi jogdíjat köteles fizetni.

4.5.3. Szink ro ni zált film al ko tás ese tén a szol gál ta tó a 4.5.1.–4.5.2. pont sze rin ti jog dí jon fe lül, an nak 25%-át is kö te -
les megfizetni.

4.6. A szol gál ta tó a 4.5.1.–4.5.3. pon tok ban meg ha tá ro zott elõ adó mû vé szi jog dí jat kö te les meg fi zet ni ab ban az eset -
ben is, amennyi ben a rög zí tett elõ adást olyan mû sza ki fel té tel lel te szi le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé, amely al kal mas ar ra,
hogy an nak le hí vá sát, il let ve le töl té sét (tar tós má so lat ké szí té sét) az igény be vevõ a saját nevében, de más javára
kezdeményezze.

4.7. A szol gál ta tó a 4.1.–4.6. pon tok tól el té rõ en a kö zön ség tag jai ál tal fi ze tett díj 6%-ának meg fe le lõ, de leg alább
csat la koz ta tott ház tar tá son ként és érin tett te le ví zi ós, il let ve rá dió mû so ron ként 1 Ft/hó elõ adó-mû vé szi jog dí jat kö te les
fi zet ni, amennyi ben az ál ta la nyil vá nos ság hoz köz ve tí tett mû so ro kat az ere de ti nyil vá nos ság hoz köz ve tí tést idõ pont ját
kö ve tõ en – de leg fel jebb at tól szá mí tott 72 órá ig – az igény be ve või szá má ra oly mó don te szi le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé,
amely az át la gos fel hasz ná ló szá má ra csu pán an nak ér zé ke lé sét (pél dá ul ún. „re al au dio” típusú meghallgatását) teszi
lehetõvé, a letöltést (tartós másolatkészítést) azonban nem („Time-shifting”).

4.8. Je len díj sza bás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sok ese té ben a szol gál ta tók kal kö tött, a díj sza bás meg fe le lõ ren del -
ke zé se i ben meg ha tá ro zott, szá za lé kos jog díj fi ze tést elõ író fel hasz ná lá si szer zõ dé sek ben az MSZSZ-EJI jog díj ked vez -
ményt nyújt hat. Jog díj ked vez ményt nyújtó felhasználási szerzõdés csak akkor köthetõ, ha 

a) az az zal érin tett szol gál ta tó nak az MSZSZ-EJI-vel szem ben jog díj tar to zá sa nincs, és a fel hasz ná lás mér té ké re vo -
nat ko zó adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek eleget tett, 
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b) a jog díj ked vez mény nyúj tá sát a fel hasz ná lás sa já tos kö rül mé nyei [pl. az Szjt. 38. § (5) be kez dé sé ben em lí tett köz -
cé lú in téz mé nyek sza bad fel hasz ná lás kö rén túl me nõ, kü lön jog sza bály ban le he tõ vé tett vál lal ko zá si te vé keny ség], vagy 
a fel hasz ná lás és en nek foly tán a szol gál ta tó ál tal fi ze ten dõ jogdíj jelentõs mértéke lehetõvé és indokolttá teszi.

A jog díj ked vez mény nyúj tá sa so rán az MSZSZ-EJI a jog díj ked vez ménnyel érin tett szol gál ta tók kö zött az egyen lõ bá -
nás mód kö ve tel mé nyét sér tõ meg kü lön böz te tést nem al kal maz hat, az az azo nos fel té te lek mel lett azonos
kedvezményeket nyújt. 

4.9. A je len díj sza bás 4. pont já ban meg ha tá ro zott jog díj nem tar tal maz za az ál ta lá nos for gal mi adót (áfa), azt a szol -
gál ta tó nak az ott meg ha tá ro zott jog dí jon fe lül, a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok nak megfelelõen kell megfizetnie.

5. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke, ha az elõ adó mû vész ki zá ró lag sa ját elõ adó-mû vé szi tel je sít mé nyét hang fel vé tel -
ben rög zí tõ elõ adást tesz lehívásra hozzáférhetõvé

A 4.1. il let ve 4.2. pon tok ban meg ha tá ro zott elõ adó mû vé szi jog dí ja kat nem kell meg fi zet ni az aláb bi fel té te lek együt -
tes fennállása esetén:

a) a szol gál ta tó olyan elõ adó mû vész vagy elõ adó mû vé szek olyan együt te se, aki (amely) ki zá ró lag sa ját elõ adó-mû vé -
szi tel je sít mé nyét hang fel vé tel ben rög zí tõ elõ adást tesz lehívásra hozzáférhetõvé;

b) a szol gál ta tó a fel hasz ná lás meg kez dé sét meg elõ zõ en az MSZSZ-EJI-vel fel hasz ná lá si szer zõ dést köt, és an nak fel -
té te le it a fel hasz ná lá si szer zõ dés tar ta ma alatt mind vé gig hiánytalanul teljesíti;

c) a szol gál ta tó ál tal ren del ke zés re bo csá tott ada tok ból, il let ve nyi lat ko za tok ból egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy
az en ge dély in gye nes sé ge a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tett elõ adás ban köz re mû kö dõ va la mennyi elõ adó mû vész re ki ter je -
dõ en fenn tart ha tó, és a jogkezelés ilyen módon hatékonyabban valósítható meg.

6. A fel hasz ná lás egyéb fel té te lei
6.1. A fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl az MSZSZ-EJI és a szol gál ta tó szer zõ dés ben ál la pod nak meg. Ha a fel hasz -

ná lás rész le tes fel té te le i rõl szó ló szer zõ dés más ként nem ren del ke zik, az aláb bi szabályokat kell alkalmazni.
6.2. A szol gál ta tó kö te les ada tot szol gál tat ni az elõ adó-mû vé szi jog díj meg fi ze té sé nek alap já ul szol gá ló be vé te le i rõl

és a jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló egyéb ada ta i ról, va la mint a fel hasz ná lás mód já ról és mér té ké rõl. Szol gál ta tó
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét az MSZSZ-EJI ál tal üze mel te tett www.pla y list.hu in ter ne tes oldal megfelelõ
ûrlapjának kitöltésével köteles teljesíteni.

6.3. A fel hasz ná lás mód já ra és mér té ké re vo nat ko zó adat szol gál ta tás nak di gi tá lis for má tum ban (elekt ro ni kus úton)
kell ele get ten ni, az MSZSZ-EJI ál tal üze mel te tett www.pla y list.hu in ter ne tes ol dal al kal ma zá sá val. Az egyes hoz zá fér -
he tõ vé tett elõ adá sok ról szol gál ta tott ada tok nak tartalmaznia kell legalább a következõket:

a) a hang fel vé tel, a vi deo klip vagy a film al ko tás címét;
b) az elõ adás ban köz re mû kö dõ elõ adó mû vé szek ne vét, film al ko tás ese tén a fõ sze rep lõ, il let ve sze rep lõ be so ro lás

feltüntetésével;
c) a hang fel vé telt, a vi deo kli pet vagy a film al ko tást elõ ál lí tó ne vét, hang fel vé tel ese tén ide ért ve azt az ún. „la bel” ne -

vet is, amely alatt a hang fel vé tel megjelent,
d) hang fel vé tel ben, vi deo klip ben, il let ve film al ko tás ban rög zí tett elõ adás for ga lom ba hozatalának évét.
Az adat szol gál ta tás nak el kü lö nít ve kell tar tal maz nia a csak ér zé ke lés re (pél dá ul „re al au dio” tí pu sú meg hall ga tás ra),

il let ve a le töl tés re (tar tós má so lat ké szí té sé re) hoz zá fér he tõ vé tett elõ adá sok ada ta it. Ha az elõ adó-mû vé szi jog díj mér té -
ke a le hí vá sok szá má tól (is) függ, ak kor az adat szol gál ta tás nak a lehívások számára is ki kell terjednie.

6.4. Az MSZSZ-EJI a jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada to kat, va la mint az elõ adá sok fel hasz ná lá sá nak mód ját és
mér té két a hely szí nen is ellenõrizheti.

6.5. Ha a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl szó ló szer zõ dés más képp nem ren del ke zik, a je len díj sza bás sze rin ti jog díj 
és adat szol gál ta tás ne gyed éven te, a nap tá ri ne gyed év le jár tát kö ve tõ 5. na pig ese dé kes. Az adat szol gál ta tást havi
bontásban kell teljesíteni.

6.6. Az MSZSZ-EJI a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl szó ló szer zõ dés ben en ge délyt kér a szol gál ta tó tól, hogy 
a) ne vét, 
b) cí mét (szék he lyét), 
c) az elõ adás(ok) hoz zá fé ré si he lyét (pél dá ul URL cím), il let ve
d) azt a tényt, hogy rög zí tett elõ adás nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lé re en ge délyt ka pott

az MSZSZ-EJI-tõl
a rög zí tett elõ adás más jo go sult ja i val, il let ve a jo go sul tak kö zös jog ke ze lõ szer ve ze te i vel írásban közölje.
7. Ér tel me zõ ren del ke zé sek
a) „Szol gál ta tó”: a rög zí tett elõ adást le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé te võ (tar ta lom szol gál ta tó), to váb bá a tar ta lom szol gál ta -

tó tól kü lön bö zõ, a tar ta lom szol gál ta tó fel hasz ná lá si te vé keny sé gé hez köz vet le nül vagy köz re mû kö dõ(k) út ján kap cso ló -
dó há ló za ti köz tes (köz ve tí tõ) szol gál ta tást nyúj tó sze mély, il let ve szer ve zet.
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b) „Elõ adás rész let” vagy „elõ adás rész le te”: 
ba) Hang fel vé tel ese té ben elõ adá son ként leg fel jebb egy perc hosszú sá gú olyan rész let, amely nem ha lad ja meg az elõ -

adás tel jes hosszá nak fe lét. 
bb) Film al ko tás ese té ben elõ adá son ként leg fel jebb öt perc hosszú sá gú olyan rész let, amely nem ha lad ja meg az elõ -

adás tel jes hosszá nak 10%-át. 
Ahol a je len díj sza bás elõ adást em lít, azon az elõ adás rész le tét is ér te ni kell.
c) „Rek lám- és szpon zo rá ci ós, va la mint a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben ke let ke zett egyéb be vé tel”: az a bár mi lyen

for rás ból szár ma zó, mind azon be fi ze tés és do log át adá sá val vagy te vé keny ség vég zé sé vel tel je sí tett szol gál ta tás, ame -
lyek re az adott szer ve zet be szá mo lá si/könyv ve ze té si kö te le zett sé ge a min den ko ri ha tá lyos szám vi te li jog sza bá lyok ér -
tel mé ben kiterjed.

8. A hoz zá fé rést biz to sí tók fe le lõs sé gé nek kor lá to zá sa
8.1. Ha a tar ta lom szol gál ta tó tól kü lön bö zõ szol gál ta tó a tar ta lom szol gál ta tó ál tal le hí vás ra tör té nõ hoz zá fé rés re fel -

aján lott tar tal mat nem is me ri, il let ve nem is mer he ti, és a je len díj sza bás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si cse lek mé nyek
kö zül ki zá ró lag az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok ról, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ
szol gál ta tá sok egyes kér dé se i rõl szó ló 2001. évi CVIII. tör vény (a to váb bi ak ban. „El ker. tv.”) 2. § l) pont já ban meg ha tá -
ro zott há ló za ti köz ve tí tõ szol gál ta tás(oka)t nyújt az ott meg ha tá ro zott fel té te lek kel, az MSZSZ-EJI és az ál ta la kép vi selt
elõ adó-mû vé szi jo go sul tak irá nyá ban az elõ adó-mû vé szi jo gok meg sér té sé ért a to váb bi ak ban nem fe lel, így jog díj fi ze té -
si kö te le zett sé ge sem áll fenn amennyi ben az El ker. tv.-ben meg ha tá ro zott ér te sí té si-el tá vo lí tá si el já rást – az ott meg ha -
tá ro zott fel té te lek hi ány ta lan be tar tá sá val – le foly tat ja. Ha az e pont sze rin ti szol gál ta tó a je len díj sza bás ban meg ha tá ro -
zott fel hasz ná lást is meg va ló sít ja, az ér te sí té si-el tá vo lí tá si el já rás al kal ma zá sá ról szerzõdést köt az MSZSZ-EJI-vel.

8.2. A szer zõ dés tar tal maz za, hogy a szol gál ta tó ál tal vég zett, az elõ zõ pont ban meg je lölt te vé keny sé gek elõ adó mû vé -
szi jo gok szem pont já ból fel hasz ná lást va ló sí ta nak meg.

8.3. A 6.1. pont sze rin ti szer zõ dés ben a szol gál ta tó vál lal ja, hogy le foly tat ja az El ker. tv. 13. §-ában meg ha tá ro zott ér -
te sí té si-el tá vo lí tá si el já rást ab ban az eset ben, ha az MSZSZ-EJI kép vi se lõ je út ján ér te sí ti a szol gál ta tót ar ról, hogy az
MSZSZ-EJI kö zös jog ke ze lé sé be tar to zó elõ adó mû vé szi tel je sít mény re vo nat ko zó jog sér tés va ló sult meg a szol gál ta tás
nyúj tá sá val össze füg gés ben.

8.4. A je len pont sze rin ti ér te sí té si-el tá vo lí tá si el já rás al kal ma zá sá ról kö tött szer zõ dés ben a szol gál ta tó és az
MSZSZ-EJI a jog sza bály ban nem ren de zett kér dé sek ben ál la pod hat nak meg. A fe lek szer zõ dé si, vagy egyéb nyi lat ko za -
ta i kat, köz lé se i ket, ér te sí té se i ket írás ban, tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok ira ti for má ban te szik meg. A fe lek ha tá lyos írás -
be li köz lés nek te kin tik a ne kik, vagy ál ta luk har ma dik sze mély hez cím zett írás be li ma gán ok irat hû má so la tát, to váb bá az 
elekt ro ni kus for má ban tett köz lést is, ha an nak meg ér ke zé sét a cím zett elekt ro ni kus úton iga zol ja. A fe lek kö te le sek az
egy más tól szár ma zó elekt ro ni kus kül de mé nyek meg ér ke zé sét visszaigazolni.

9. A díj sza bás idõ be li ha tá lya 
A jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2011. ja nu ár 1. nap já tól de cem ber 31. nap já ig ér vé nye sek.*

MSZSZ-EJI

* * *

A díj sza bást az Szjt. 90. § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

A NEFMI SZMSZ-rõl szó ló 6/2010. (X. 19.) NEFMI uta sí tás alap ján a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ne vé ben el jár va: 

Bu da pest, 2011. ja nu ár 31.
Szõcs Gé za s. k.,

kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár

* Az Szjt. 90. §-ának (10) be kez dé se sze rint a díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást kö ve tõ en a Hi va ta los Ér te sí tõ ben nyil vá nos ság ra hoz za.
En nek meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Hi va ta los Ér te sí tõ ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell
al kal maz ni ak kor is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ köz ben le járt.
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A FilmJus Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesületének jogdíjközleménye
a filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történõ nyilvánossághoz

közvetítése, illetve egyes nyilvános elõadással történõ felhasználása után fizetendõ jogdíjakról és e
felhasználások egyéb feltételeirõl

A Film Jus a szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjt) 24. §, 26. § (1)–(7) be kez dé se, (8)
bekez dé sé nek el sõ mon da ta, 66. § (3) és 90. § (1) be kez dé se, va la mint a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör -
vény 75. § (7) be kez dé se alap ján, az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg a film al ko tá sok su gár zás sal vagy egyéb mó don tör té nõ
nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek, va la mint egyes nyil vá nos elõ adás sal tör té nõ fel hasz ná lá sá nak dí ját és a fel hasz ná lás
egyéb fel té te le it:

1.  A jog díj köz le mény sze mé lyi és tár gyi ha tá lya

1.1.  A je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó film szer zõk: ren de zõ, film író, ope ra tõr és a Film Jus Fel osz tá si Sza -
bály za tá ban meg je lölt, ezen ka te gó ri ák ba sorolt egyéb alkotók. 

1.2.  A je len jog díj köz le mény ben meg ál la pí tott jog dí jak a ma gyar or szá gi elõ ál lí tá sú (az az ma gyar or szá gi szék he lyû
film elõ ál lí tó ál tal elõ ál lí tott) film al ko tá sok nak vagy azok rész le te i nek (a to váb bi ak ban együtt: „film al ko tá sok”) az
1.4. pont ban meg ha tá ro zott nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se, il let ve egyes nyilvános elõadással történõ felhasználása után
fizetendõk.

1.3.  A je len jog díj köz le mény ha tá lya azon mû vek re ter jed ki, ame lyek a szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör -
vény alap ján film al ko tás nak minõsülnek.

1.4.  A 2. pont ban meg ál la pí tott jog dí jak az 1.2. és 1.3. pon tok ban meg ha tá ro zott film al ko tá sok su gár zás sal, ve ze ték
út ján vagy más ha son ló esz köz zel vagy mó don tör té nõ nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé re (a to váb bi ak ban: nyil vá nos ság hoz 
köz ve tí tés) te kin tet tel fi ze ten dõk. Nem ér ten dõ ide az a fel hasz ná lás, ami kor film al ko tá so kat le hí vás ra tesz nek a nyil vá -
nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé [Szjt. 26. § (8) be kez dés, második mondat], illetve a filmalkotások továbbközvetítése
(Szjt. 28. § ).

1.5.  Film al ko tá sok nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se ese tén a jog díj köz le mény ha tá lya alá tar toz nak kü lö nö sen a Ma gyar
Te le ví zió ar chí vu má ból más mû sor szol gál ta tók ál tal át vett film al ko tá sok. Nem tar to zik a jog díj köz le mény ha tá lya alá a
te le ví zió – szer ve zet ál tal elõ ál lí tott film al ko tá sok nak az elõ ál lí tó te le ví zió – szer ve zet ál tal tör té nõ nyil vá nos ság hoz
köz ve tí té se. Az en nek fe jé ben já ró jog díj ról és a fel hasz ná lás egyéb feltételeirõl a jogdíjfizetésre kötelezett és a FilmJus
egyedi szerzõdésben állapodnak meg.

1.6.  A jog díj fi ze té sé re az Szjt. 66. § (3) be kez dé se alap ján el sõ sor ban a film al ko tás elõ ál lí tó ja kö te les, ki vé ve, ha az
elõ ál lí tó és a fel hasz ná ló együt tes nyi lat ko za tá val bi zo nyít ja, hogy az elõ ál lí tó a fel hasz ná ló val kö tött szer zõ dé sé ben a
szer zõi jog díj fi ze té sé nek kö te le zett sé gét ki fe je zet ten és egy ér tel mû en át há rí tot ta a fel hasz ná ló ra, mely utób bi eset ben a
jog dí jat a fel hasz ná ló köteles megfizetni (a továbbiakban egységesen: jogdíjfizetésre kötelezett). 

2.  Film al ko tá sok nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se után fi ze ten dõ jogdíjak

2.1.  A jog díj mér té ke

2.1.1. A jog díj fi ze tés re kö te le zett a film al ko tás nak az 1.4. pont sze rin ti nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé ért a film elõ ál lí tó
2.3.1. pont sze rin ti net tó (áfát nem tar tal ma zó) be vé te le 15%-ának meg fe le lõ, de leg alább az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott
su gár zá son kén ti percenkénti összegû jogdíjat köteles megfizetni:

be kö tött la ká sok (re ci pi en sek) szá ma

200 ezer fe lett 50–200 000 50 ezer alatt

ke res ke del mi 103,90 Ft 47,70 Ft 14,80 Ft

köz szol gá la ti 76,30 Ft 33,40 Ft 10,40 Ft

2.1.2.   A film al ko tás nak a su gár zás sal egy idõ ben, szá mí tó gé pes há ló zat igény be vé te lé vel is tör té nõ nyil vá nos ság hoz
köz ve tí té sé ért („si mul cas ting”) a 2.1.1. pont ban meg ha tá ro zott jog dí jon fe lül, an nak 5%-a fi ze ten dõ.

2.1.3.   Nem kell jog dí jat fi zet ni az aláb bi ese tek ben:

a)  a film al ko tás rész le té nek két per cet meg nem ha la dó ter je de lem ben tör té nõ is mé telt su gár zá sa ese té ben, fel té ve,
hogy a rész let idõ tar ta ma ezen be lül sem ha lad ja meg a film al ko tás tel jes idõtartamának tíz százalékát;

b)  a film al ko tás rész le té nek mû sor elõ ze tes cél já ra tör té nõ is mé telt su gár zá sa ese té ben, egy per cet meg nem ha la dó ter je -
de lem ben.
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2.1.4.   Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét szem elõtt tart va a je len jog díj köz le mény ha tá lya alatt az aláb bi jog díj -
ked vez mény ad ha tó: amennyi ben a jog díj fi ze tés re kö te le zett egye di meg ál la po dást köt a Film Jus-szal a jog díj köz le -
mény alap ján tör té nõ jog díj fi ze tés rõl és a rend sze res adat szol gál ta tás ról, va la mint szer zõ dés sze rû en, tel jes kö rû en ada tot
szol gál tat és a jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül jog dí jat fi zet a Film Jus-nak, ak kor a Film Jus az adott
jog díj fi ze tés re kö te le zett re vo nat ko zó an a fi ze ten dõ jogdíjnak a 2.1.1. pontban meghatározott minimumát 30 %- kal
csökkentett összegben veszi figyelembe.

2.1.5.   A jog dí jak kal va ló el szá mo lás nap tá ri ne gyed éven ként, a jog díj pe dig a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap utol só nap -
já ig ese dé kes. „A kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott köz gyûj te mé nyek ese té ben az egyen lõ
bá nás mód kö ve tel mé nyét szem elõtt tart va a Film Jus a fel hasz ná ló val kö tött egye di meg ál la po dás ban a jog díj fi ze tés
határidejét az elõzõ mondattól eltérõen is megállapíthatja.”

2.2.  Adat szol gál ta tás
2.2.1. Ha a jog díj fi ze tés re kö te le zett és a Film Jus kö zöt ti, a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl szó ló szer zõ dés más ként 

nem ren del ke zik, a jog díj fi ze tés re kö te le zett a je len jog díj köz le mény tár gyi ha tá lya alá tar to zó film al ko tá sok nyil vá nos -
ság hoz köz ve tí té se ese tén az alábbi adatokat köteles szolgáltatni a FilmJus-nak:

a)  a film al ko tás
– cí me,
– mû fa ja,
– elõ ál lí tá sá nak éve,
– elõ ál lí tó ja, 
– je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó szer zõi (1.1. pont),
– hossza (min:sec)/rész let ese tén en nek hossza,
b)  rész let ese tén an nak pon tos meg je lö lé se, hogy az adott rész let a mû ben hol ta lál ha tó
(min:sec – min:sec);
c)  a 2.3.1. pont sze rin ti be vé tel össze ge;
d)  a 2.3.1. pont sze rin ti be vé tel hány su gár zás el len ér té ke.
2.2.2. Az adat szol gál ta tás nap tá ri ne gyed éven ként, a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 15. nap já ig esedékes.
2.3.   Ér tel me zõ ren del ke zé sek
2.3.1.   A 2. pont ban meg ál la pí tott jog dí jak szá mí tá sá nál be vé tel alatt a film al ko tás elõ ál lí tó já nak az adott film al ko tás

adott fel hasz ná ló nak tör té nõ ér té ke sí té sé bõl szár ma zó, áfá val csök ken tett, nettó bevételét kell érteni.
2.3.2.  A köz mû sor – szol gál ta tók ra és a nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tók ra a köz szol gá la ti mû sor szol gál ta -

tók ra meg ál la pí tott jog díj mér té ket kell alkalmazni.
2.3.3.  Köz szol gá la ti, köz mû sor-szol gál ta tó és nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó alatt a rá di ó zás ról és te le ví zi ó -

zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény 2. §-ában meg ha tá ro zott fogalmakat kell érteni. 
2.3.4.  Ke res ke del mi mû sor szol gál ta tó alatt azo kat a mû sor szol gál ta tó kat kell ér te ni, ame lyek a 2.3.3. pont alap ján

nem mi nõ sül nek köz szol gá la ti vagy köz mû sor- szol gál ta tó nak, vagy nem nye re ség ér de kelt mûsorszolgáltatónak.

3.  Film al ko tá sok egyes nyil vá nos elõ adás sal tör té nõ fel hasz ná lá sa után fi ze ten dõ jogdíjak
3.1.  A jog díj mér té ke
3.1.1.  A jog dí jat a jog díj fi ze tés re kö te le zett nek a nyil vá nos elõ adás idõ tar ta má tól, a nyil vá nos elõ adás mó do za tá tól

(egy vagy több ve tí tõn és/vagy kép er nyõn), a be csült lá to ga tó szám tól, a kért be lép ti díj mér té ké tõl, va la mint a nyil vá no -
san elõ adott film al ko tás má sod perc hosszá tól füg gõ en az egy má sod perc re esõ jog díj alapulvételével kell megfizetnie az
alábbiak szerint:

3.1.2.  Az egy má sod perc re esõ jog díj ha von ta: 2,31 Ft/má sod perc/hónap.
Ezt az össze get, amennyi ben a nyil vá nos elõ adás több te rem ben, több ve tí tõn, il let ve kép er nyõn tör té nik, vagy emelt

össze gû be lé põ dí jat al kal maz nak, vagy a lá to ga tók be csült szá ma ha von ta meg ha lad ja a 3000-et, az aláb bi jog díj szor -
zók kal kell megszorozni:

Közvetítés módja: Jogdíjszorzó

Több te rem ben, több ve tí tõ, il let ve kép er nyõ 1,3

Be lé põ díj mér té ke:  

 Emelt össze gû be lé põ díj 1,5

Be csült lá to ga tó szám ha von ta:  

 3000 fö lött  2
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3.1.3.  Amennyi ben a nyil vá nos elõ adás fil men ként egy-egy al ka lom mal tör té nik, olyan fel té te lek kel, hogy a 3.1.2.
pont ban meg ál la pí tott jog díj szor zó kat nem kell al kal maz ni, ak kor a fi ze ten dõ jog díj az egyes film al ko tá sok te kin te té ben
a 3.1.2. pont alap ján ki szá mí tott jog díj 10%-a.

3.1.4.  A jog dí jak kal va ló el szá mo lás fél éven te, a jog díj pe dig a fé lé vet kö ve tõ hó nap utol só nap já ig ese dé kes.

„A kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott köz gyûj te mé nyek ese té ben az egyen lõ bá nás mód
kö ve tel mé nyét szem elõtt tart va a Film Jus a fel hasz ná ló val kö tött egye di meg ál la po dás ban a jog díj fi ze tés ha tár ide jét az
elõ zõ mon dat tól el té rõ en is meg ál la pít hat ja.”

3.2.  Adat szol gál ta tás

3.2.1. A jog díj meg ál la pí tá sa ér de ké ben a jog díj fi ze tés re kö te le zett a je len jog díj köz le mény tár gyi ha tá lya alá tar to zó
film al ko tá sok nyil vá nos elõ adá sa ese tén az aláb bi ada to kat kö te les szol gál tat ni a Film Jus-nak:

a)  a film al ko tás 

– cí me,

– mû fa ja,

– elõ ál lí tó ja

– ren de zõ je,

– hossza (min:sec)/mû rész let ese tén a nyil vá no san elõ adott rész let hossza,

– mû rész let nyil vá nos elõ adá sa ese tén an nak pon tos meg je lö lé se, hogy a rész let a mû ben hol ta lál ha tó
  (min:sec – min:sec);

b)  a nyil vá nos elõ adás kez de te;

c)  a nyil vá nos elõ adás idõ tar ta ma;

d)  a nyil vá no san elõ adott mû/mû rész let na pon ta hány kép er nyõn, hány al ka lom mal je le nik meg;

e)  az adott fél év re vo nat ko zó lá to ga tott sá gi ada tok;

f)  a nyil vá nos elõ adás meg te kin té sé ért sze dett be lé põ díj mér té ke az adott fél év ben.

3.2.2.  Az adat szol gál ta tás nap tá ri fél éven ként, a fé lé vet kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé kes. Amennyi ben a mû fel -
hasz ná lá sá ban vál to zás kö vet ke zik be, a meg vál to zott ada to kat a vál to zást kö ve tõ har minc mun ka na pon be lül kö zöl ni
kell.

4.  Kö zös sza bá lyok

4.1.  A 2.1.1., 2.1.2. és 3.1.2. pon tok ban meg ál la pí tott jog díj nem tar tal maz za az ál ta lá nos for gal mi adót, me lyet a jog -
díj fi ze tés re kö te le zett nek az e pon tok ban meg ál la pí tott jog dí jon fe lül, a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fe le lõ -
en kell meg fi zet nie.

4.2.  A fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl a Film Jus és a jog díj fi ze tés re kö te le zett szer zõ dés ben ál la po dik meg.
A Film Jus a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl szó ló szer zõ dés ben a jog díj fi ze tés re kö te le zet tek kö zött in do ko lat lan
meg kü lön böz te tést nem al kal maz hat, azo nos fel té te lek mel lett azo nos ked vez mé nye ket biz to sít.

4.3.  A je len jog díj köz le mény film elõ ál lí tó ra vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal maz ni ar ra a ter mé sze tes vagy jo gi
sze mély re, vagy jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság ra is, aki re/amely re a film elõ ál lí tó ál tal a szer -
zõk tõl meg szer zett, az 1.4. pont ban rög zí tett mó don tör té nõ nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés re, a nyil vá nos elõ adás ra, il let ve
a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés vagy a nyil vá nos elõ adás en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó va gyo ni jog szer zõ dés vagy jog sza -
bá lyi ren del ke zés foly tán átszállt. 

4.4.  Ké se del mes jog díj fi ze tés ese tén a jog díj fi ze tés re kö te le zett a Ptk. 301/A. § sze rin ti ké se del mi ka ma tot kö te les fi -
zet ni. Ha a fel hasz ná lá si en ge délyt az 1.1. pont ban em lí tett film szer zõk ne vé ben a Film Jus ad ja, és a jog díj fi ze tés re kö te -
le zett a fel hasz ná lás hoz nem kért en ge délyt, vagy a fel hasz ná lá si en ge dély ter je del mét túl lép te, a ké se del mi ka mat meg -
fi ze té se a fel hasz ná lás meg kez dé sé nek nap já tól esedékes. 

4.5.  A jog díj ki szá mí tás, il let ve -fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tás ké se del mes tel je sí té se ese tén a jog díj fi ze -
tés re kö te le zett a ké se de lem ide jé re köt bért kö te les fi zet ni. A köt bér mér té ke a ké se de lem min den nap já ra a jog díj fi ze tés -
re kö te le zett ál tal az adott idõ szak ra fi ze ten dõ szer zõi jog díj 0,5%-a, de leg alább egy nap ra 500 Ft. A köt bér leg ma ga -
sabb össze ge a jog díj fi ze tés re kö te le zett ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog díj 30%-a.

4.6.  Amennyi ben a jog díj fi ze tés re kö te le zett a jog díj ki szá mí tás, il let ve -fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tást
hi á nyo san vagy hi bá san tel je sí ti, úgy az adat szol gál ta tás ha tár nap já tól a meg fe le lõ adat szol gál ta tás tel je sí té sé nek nap já -
ig ter je dõ idõ tar tam ra hi bás tel je sí té si köt bért kö te les fi zet ni, amely nek mér té ke meg egye zik a 4.5. pont ban meg ha tá ro -
zott ké se del mi köt bér mér té ké vel.
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5.  A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya

A fen ti jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2011. ja nu ár 1. nap já tól 2011. de cem ber 31. nap já ig érvényesek.*

Film Jus

A díj sza bást az Szjt. 90. § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

A NEFMI SZMSZ-rõl szó ló 6/2010. (X. 19.) NEFMI uta sí tás alap ján a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ne vé ben eljárva: 

Bu da pest, 2011. ja nu ár 31.
Szõcs Gé za s. k.,

kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár

* Az Szjt. 90. §-ának (10) be kez dé se sze rint a díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást kö ve tõ en a Hi va ta los Ér te sí tõ ben nyil vá nos ság ra hoz -
za. En nek meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Hi va ta los Ér te sí tõ ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást
kell al kal maz ni ak kor is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ köz ben lejárt.

A FilmJus Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesületének közleménye 
a filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetõvé tétele fejében fizetendõ

jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeirõl

A Film Jus a szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjt.) 16. § (1) be kez dé se, 26. § (8) be kez -
dé sé nek má so dik mon da ta és 90. § (1) be kez dé se alap ján, az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg a film al ko tá sok nyil vá nos ság
szá má ra le hí vás ra („on de mand”) hoz zá fér he tõ vé té te le en ge dé lye zé se fe jé ben fi ze ten dõ jogdíjakat és e felhasználások
egyéb feltételeit:

1.  A jog díj köz le mény sze mé lyi és tár gyi ha tá lya
1.1.  A je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó film szer zõk: ren de zõ, film író, ope ra tõr és a Film Jus Fel osz tá si Sza -

bály za tá ban meg je lölt, ezen ka te gó ri ák ba sorolt egyéb alkotók. 
1.2.  A je len jog díj köz le mény ben meg ál la pí tott jog dí jak a már nyil vá nos ság ra ho zott ma gyar or szá gi elõ ál lí tá sú (az az

ma gyar or szá gi szék he lyû film elõ ál lí tó ál tal elõ ál lí tott) film al ko tá sok nak vagy azok rész le te i nek (a to váb bi ak ban együtt:
„film al ko tá sok”) az 1.4. pont ban meg ha tá ro zott nyil vá nos ság szá má ra lehívásra hozzáférhetõvé tétele engedélyezése
fejében fizetendõk.

1.3.  A je len jog díj köz le mény ha tá lya azon mû vek re ter jed ki, ame lyek a szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör -
vény alap ján film al ko tás nak minõsülnek.

1.4.  A nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel a film al ko tá sok nak ve ze ték út ján vagy bár mely más esz -
köz zel vagy mó don a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé té te le úgy, hogy a nyil vá nos ság tag jai a hoz zá fé rés he lyét és
ide jét egyé ni leg vá laszt hat ják meg (a to váb bi ak ban: „le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel” vagy „fel hasz ná lás”). A le hí vás ra
hoz zá fér he tõ vé té tel meg va ló sul te kin tet nél kül ar ra, hogy a nyil vá nos ság tagjai a lehívott filmalkotásokat számítógépre
vagy bármely hordozóra letölthetik-e.

1.5.  A film al ko tá sok le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lé hez az en ge délyt ki zá ró lag a je len jog díj köz le mény ben
meg ha tá ro zott film al ko tá sok ra és fel hasz ná lá sok ra, és ki zá ró lag ab ban az eset ben le het meg adott nak te kin te ni, ha a szol -
gál ta tó [ld. 4.1. a) pont] tel je sí ti a jelen jogdíjközleményben meghatározott feltételeket.

1.6.  A je len jog díj köz le mény alap ján tel je sí tett utó la gos jog díj fi ze tés ese tén a szol gál ta tó a fel hasz ná lá si en ge délyt
vissza me nõ le ges hatállyal szerzi meg. 

1.7.  A film al ko tá sok le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lé hez a je len jog díj köz le mény sze rin ti en ge dé lyen kí vül az
egyéb érin tett jo go sul tak engedélye is szükséges. 

708 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám



2.  A jog díj mér té ke
2.1.  Le töl tést nem en ge dõ fel hasz ná lás
2.1.1.  Ab ban az eset ben, ha a film al ko tá sok in gye ne sen hív ha tók le:
A fi ze ten dõ jog díj le hí vott mû per cen ként 0,22 Ft. Ab ban az eset ben, ha a szol gál ta tó nem szol gál tat ada tot a Film -

Jus-nak a le hí vott mû per cek szá má ról, a film al ko tás tel jes hosszát vesszük figyelembe. 
2.1.2.  Ab ban az eset ben, ha a film al ko tá sok díj fi ze tés el le né ben hív ha tók le:
A fi ze ten dõ jog díj: a nyil vá nos ság tag ja ál tal a le hí vás fe jé ben fi ze tett díj vagy az elõ fi ze té si díj 6%-a, ilyen díj be vé tel

hi á nyá ban a szol gál ta tó szol gál ta tás sal kap cso lat ban el ért egyéb (rek lám- és szpon zo rá ci ós) be vé te lé nek 6%-a, de leg -
alább az aláb bi jog díj mi ni mum: le hí vott mû per cen ként 0,31 Ft. Ab ban az eset ben, ha a szol gál ta tó nem szol gál tat ada tot
a Film Jus-nak a le hí vott mû per cek számáról, a filmalkotás teljes hosszát vesszük figyelembe.

2.2.  Le töl tést (tar tós má so lat ké szí tést) en ge dõ fel hasz ná lás
2.2.1.  Ab ban az eset ben, ha a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz kap cso ló dó an nem ér el bevételt:
Amennyi ben a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz kap cso ló dó an nem ér el be vé telt, ak kor a fi ze ten dõ jog díj le hí vott mû per -

cen ként 0,26 Ft. Ab ban az eset ben, ha a szol gál ta tó nem szol gál tat ada tot a Film Jus-nak a le hí vott mû per cek szá má ról, a
film al ko tás teljes hosszát vesszük figyelembe.

2.2.2.  Ab ban az eset ben, ha a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz kap cso ló dó an be vé telt ér el:
A fi ze ten dõ jog díj: a nyil vá nos ság tag ja ál tal a le töl tés fe jé ben fi ze tett díj vagy az elõ fi ze té si díj 6%-a, ilyen díj be vé tel

hi á nyá ban a szol gál ta tó szol gál ta tás sal kap cso lat ban el ért egyéb (rek lám- és szpon zo rá ci ós) be vé te lé nek 6%-a, de leg -
alább az aláb bi jog díj mi ni mum: le hí vott mû per cen ként 0,48 Ft. Ab ban az eset ben, ha a szol gál ta tó nem szol gál tat ada tot
a Film Jus-nak a le hí vott mû per cek számáról, a filmalkotás teljes hosszát vesszük figyelembe.

2.3.  A je len jog díj köz le mény 2.1.2. és 2.2.2. pont ja i ban, szá za lék ban meg ha tá ro zott jog dí jak ból ked vez mény ad ha tó
az alábbiak szerint:

a)   amennyi ben az érin tett szol gál ta tó meg ál la po dást köt a Film Jus-szal a jog díj köz le mény alap ján tör té nõ jog díj fi ze -
tés rõl és a rend sze res adat szol gál ta tás ról, va la mint szer zõ dés sze rû en, tel jes kö rû en ada tot szol gál tat és a jog díj köz le -
mény ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül jog dí jat fi zet a Film Jus-nak, ak kor a szá za lék ban meg ha tá ro zott jog dí ja kat a
FilmJus 20 %-kal csökkentett mértékben veszi figyelembe;

b)  amennyi ben a szol gál ta tó a film al ko tá sok le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té te le so rán DRM-et al kal maz, ak kor a szá za -
lék ban meg ha tá ro zott jog dí ja kat a Film Jus 10 %-kal csök ken tett mértékben veszi figyelembe;

c)  a szol gál ta tót a le hí vá sos szol gál ta tás nyúj tás el sõ évé ben a szá za lék ban meg ha tá ro zott jog dí jak ból 10% ked vez -
mény illeti meg. 

d)  a le hí vá sos szol gál ta tás nyúj tás mû sza ki tesz te lé sé nek ide je alatt, de leg fel jebb há rom nap tá ri hó na pig, amennyi ben 
a szol gál ta tó a film al ko tá so kat csak a nyil vá nos ság meg ha tá ro zott tag jai ré szé re te szi hoz zá fér he tõ vé, a szolgáltató nem
köteles jogdíjat fizetni.

Az a)–d) pont ban meg ha tá ro zott ked vez mé nyek együt te sen is nyújt ha tók.
Az a)–c) pont ban meg ha tá ro zott ked vez mé nyek a 2.1.2., 2.2.1. és 2.2.2. pon tok ban meg ha tá ro zott jog díj mi ni mu mo -

kat nem érintik.
2.4.  A szol gál ta tó nem kö te les jog dí jat fi zet ni, amennyi ben a film al ko tás vagy film al ko tá sok rész le tét, il let ve tra i le rét 

(film al ko tá son ként leg fel jebb egy rész le tet il let ve tra i lert) egy per cet meg nem ha la dó ter je de lem ben hoz zá fér he tõ vé
tesz a nyilvánosság számára. 

2.5.   A jog díj ked vez mény nyúj tá sa so rán a Film Jus a jog díj ked vez ménnyel érin tett szol gál ta tók kö zött az egyen lõ bá -
nás mód kö ve tel mé nyét sér tõ meg kü lön böz te tést nem al kal maz hat, az az azo nos fel té te lek mellett azonos
kedvezményeket nyújt.

2.6.  A 2.1. és 2.2. pon tok ban meg ál la pí tott jog díj nem tar tal maz za az ál ta lá nos for gal mi adót, me lyet a szol gál ta tó nak
az e pon tok ban meg ál la pí tott jog dí jon fe lül, a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok nak megfelelõen kell megfizetnie.

2.7.  A 2.1. és 2.2. pon tok ban meg ál la pí tott jog díj nem fog al ja ma gá ban a rek lám cé lú fel hasz ná lás, va la mint a meg -
vál toz ta tás, át dol go zás szer zõi jog dí ját, amely rõl a szol gál ta tó az érin tett jo go sul tak kal közvetlenül köteles
megállapodni. 

2.8.  A je len jog díj köz le mény ben egye di leg nem meg ha tá ro zott, a film al ko tá sok le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té te le kö ré -
be esõ fel hasz ná lá sok ese tén a köz zé tett szer zõi jog díj mér té kek el ve i nek és ará nya i nak al kal ma zá sá val a Film Jus ál tal
esetenként megállapított szerzõi jogdíj fizetendõ. 

2.9.  Amennyi ben az 1.1. pont ban meg je lölt film szer zõk ré szé re a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó mû ve ik
nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té te le en ge dé lye zé sé re te kin tet tel já ró jog díj meg fi ze té sét a szol gál ta tó -
tól har ma dik sze mély a Film Jus fe lé tett írás be li nyi lat ko za tá ban át vál lal ja, a fel hasz ná lás ra eb ben az eset ben is a 2.1. és
2.2. pon tok ban fog lalt jog díj mér té kek al kal ma zan dók. A fel hasz ná lás ra ilyen esetben a 2.3. pontban foglalt
kedvezmények megfelelõen alkalmazandók.
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3.   A fel hasz ná lás egyéb fel té te lei
3.1.  A fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl a Film Jus és a szol gál ta tó szer zõ dés ben ál la pod nak meg. Ha a fel hasz ná lás

rész le tes fel té te le i rõl szó ló szer zõ dés más ként nem ren del ke zik, az alábbi szabályokat kell alkalmazni:
3.1.1.  A jog dí jak kal va ló el szá mo lás nap tá ri ne gyed éven ként, a jog díj pe dig a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap utol só

napjáig esedékes.
Ké se del mes jog díj fi ze tés ese tén a szol gál ta tó a Ptk. 301/A. § sze rin ti ké se del mi ka ma tot kö te les fi zet ni. Ha a fel hasz -

ná lá si en ge délyt az 1.1. pont ban em lí tett film szer zõk ne vé ben a Film Jus ad ja, és a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz nem kért
en ge délyt, vagy a fel hasz ná lá si en ge dély ter je del mét túl lép te, a ké se del mi ka mat megfizetése a felhasználás
megkezdésének napjától esedékes.

3.1.2.  A szol gál ta tó a film al ko tá sok le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te le ese tén az aláb bi ada to kat kö te les szol gál -
tat ni a FilmJus-nak:

 a)   a film al ko tás cí me,
– mû fa ja,
– az elõ ál lí tás éve,
– a film al ko tás elõ ál lí tó ja,
– a film al ko tás je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó szer zõi (1.1. pont),
– a film al ko tás hossza (min:sec)/rész let ese tén en nek hossza,
b)  rész let ese tén an nak pon tos meg je lö lé se, hogy az adott rész let a mû ben hol ta lál ha tó (min:sec – min:sec);
c)  a le hí vá sok szá ma az adott el szá mo lá si idõ szak ban;
d)  a film al ko tás ból le hí vott per cek szá ma az adott el szá mo lá si idõ szak ban. 

3.1.3.  Az adat szol gál ta tás nak di gi tá lis for má tum ban kell ele get tenni. 
3.1.4.  Az adat szol gál ta tás a 3.1.1. pont sze rin ti el szá mo lás sal egy ide jû leg esedékes.
3.1.5.  A jog díj ki szá mí tás, il let ve -fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tás ké se del mes tel je sí té se ese tén a szol gál -

ta tó a ké se de lem ide jé re köt bért kö te les fi zet ni. A köt bér mér té ke a ké se de lem min den nap já ra a szol gál ta tó ál tal fi ze ten -
dõ szer zõi jog díj 0,5%-a, de leg alább egy nap ra 500 Ft. A köt bért a szol gál ta tó a na pi köt bér ala pul vé te lé vel leg fel jebb
60 nap ra szá mí tot tan kö te les meg fi zet ni. Amennyi ben a jog díj ki szá mí tás, il let ve -fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál -
ta tást rend sze re sen is mét lõ dõ fel hasz ná lás után kell tel je sí te ni, a köt bér alap ja a szol gál ta tó ál tal az adott ne gyed év re, ha
pedig a felhasználás tartama egy negyedévnél rövidebb, a felhasználás idõtartamára fizetendõ szerzõi jogdíj.

3.1.6.  Amennyi ben a szol gál ta tó a jog díj ki szá mí tás, il let ve -fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tást hi bá san tel -
je sí ti, az adat szol gál ta tás ha tár nap já tól a meg fe le lõ adat szol gál ta tás tel je sí té sé nek nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra hi bás tel -
je sí té si köt bért kö te les fi zet ni, amely nek mér té ke a ké se de lem min den nap já ra a szol gál ta tó ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog díj
0,5%-a, de leg alább egy nap ra 500 Ft. A köt bért a szol gál ta tó a na pi köt bér ala pul vé te lé vel leg fel jebb 60 nap ra szá mí tot -
tan kö te les meg fi zet ni. Amennyi ben a jog díj ki szá mí tás, il let ve -fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tást rend sze re -
sen is mét lõ dõ fel hasz ná lás után kell tel je sí te ni, a köt bér alap ja a szol gál ta tó által az adott negyedévre, ha pedig a
felhasználás tartama egy negyedévnél rövidebb, a felhasználás idõtartamára fizetendõ szerzõi jogdíj.

3.2.  A Film Jus a fel hasz ná lás jo go sí tá sa kor fel ha tal ma zást kér a szol gál ta tó tól, hogy a töb bi érin tett jo go sult (ide ért ve 
azok kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tét is) tu do má sá ra hozza az alábbi adatokat:

a)  a szol gál ta tó ne ve,
b)  cí me (szék he lye),
c)  a szol gál ta tó ál tal le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tett film al ko tá sok azo no sí tá sá hoz szükséges 
ada tok,
d)  a film al ko tá sok hoz zá fé ré si helye,
e)  azt a tényt, hogy a szol gál ta tó az adott film al ko tá sok le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé 
té te lé re en ge délyt ka pott a Film Jus-tól.

4.  Ér tel me zõ ren del ke zé sek
4.1.  A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban 
a)  szol gál ta tó: a film al ko tást le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel re fel aján ló (tar ta lom szol gál ta tó), to váb bá a tar ta lom szol -

gál ta tó tól kü lön bö zõ, a tar ta lom szol gál ta tó fel hasz ná lá si te vé keny sé gé hez köz vet le nül vagy köz re mû kö dõ(k) út ján kap -
cso ló dó közvetítõ szolgáltatást nyújtó személy, illetve szervezet.

b)  egyéb (rek lám- és szpon zo rá ci ós) be vé tel: az a bár mi lyen for rás ból szár ma zó, mind azon be fi ze tés és do log át adá -
sá val vagy te vé keny ség vég zé sé vel tel je sí tett szol gál ta tás, ame lyek re az adott szer ve zet be szá mo lá si/könyv ve ze té si kö -
te le zett sé ge a min den kor ha tá lyos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed. 

4.2.  A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban be vé te len a net tó (áfa nél kü li) be vé telt kell érteni.
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5.  A hoz zá fé rést biz to sí tók fe le lõs sé gé nek kor lá to zá sa
5.1.  Ha az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá -

sok egyes kér dé se i rõl szó ló 2001. évi CVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: El ker. tv.) 2. § l) pont já ban meg ha tá ro zott szol gál -
ta tó az El ker. tv. 9–11. §-ai ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ te vé keny sé get vég zi, és egyéb ként úgy jár el,
ahogy az a szol gál ta tó tól az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó, a Film Jus és az ál ta la kép vi selt jo go sul tak irá nyá ban a
szer zõi jog sér té sért nem fe lel, így jog díj fi ze té si kö te le zett sé ge sem áll fenn, amennyiben az Elker. tv. 13. §-ában
meghatározott eljárást lefolytatja.

5.2.  Ha az elõ zõ pont sze rin ti szol gál ta tó a je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lást is meg va ló sít ja,
szer zõ dést köt a Film Jus-szal, amely – az El ker. tv. 13. §-ában meg ha tá ro zott el já rás le foly ta tá sá nak kö te le zett sé gén túl – 
tartalmazza az alábbiakat is:

a)  a szol gál ta tó ál tal vég zett, az elõ zõ pont ban meg je lölt te vé keny sé gek szer zõi jo gi szem pont ból fel hasz ná lást
valósítanak meg;

b)  a FILMJUS a sé re lem tár gyát és a jog sér tést va ló szí nû sí tõ té nye ket, to váb bá a szer zõi jo got sér tõ tar tal mú in for má -
ció azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat ak ként ha tá roz za meg, hogy meg je lö li a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel ál ta la gya -
ko rol ha tó en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé se ket, és a kö zös jog ke ze lõ egye sü le tek rõl szó ló nyil ván -
tar tás ba vé te lét tar tal ma zó, a hi va ta los lap ban meg je lent köz le mény meg fe le lõ ré sze it, és egy ben ki je len ti, hogy csak
olyan szer zõi mû te kin te té ben és csak olyan va gyo ni jog ér vé nye sí té se iránt lép fel, amely a megjelölt jogszabályi
rendelkezések és nyilvántartásba vétel alapján közös jogkezelésébe tartozik;

c)  a fe lek a meg ál la po dás sal össze füg gés ben ha tá lyos írás be li köz lés nek te kin tik a ne kik vagy ál ta luk har ma dik sze -
mély hez cím zett írás be li ma gán ok irat hû má so la tát, to váb bá az elekt ro ni kus úton tett köz lést is, ha an nak meg ér ke zé sét a
cím zett elekt ro ni kus úton iga zol ja. A fe lek kö te le sek az egy más tól szár ma zó elektronikus küldemények megérkezését
visszaigazolni.

6.  A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya

A fen ti jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2011. ja nu ár 1. nap já tól 2011. de cem ber 31. nap já ig érvényesek.*

Film Jus

A díj sza bást az Szjt. 90. § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

A NEFMI SZMSZ-rõl szó ló 6/2010. (X. 19.) NEFMI uta sí tás alap ján a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ne vé ben eljárva: 

Bu da pest, 2011. ja nu ár 31.

Szõcs Gé za s. k.,
kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár

* Az Szjt. 90. §-ának (10) be kez dé se sze rint a díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást kö ve tõ en a Hi va ta los Ér te sí tõ ben nyil vá nos ság ra hoz -
za. En nek meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Hi va ta los Ér te sí tõ ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást
kell al kal maz ni ak kor is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ köz ben lejárt.

A FilmJus Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesületének közleménye 
a filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (pl.: DVD, Blu-Ray) többszörözött példányonkénti terjesztése

után fizetendõ jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeirõl

A Film Jus a szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjt.) 18. §-a, 23. § (1), (2) és (5) be kez dé -
sei, 66. § (3) va la mint 90. § (1) be kez dé se és 92. § (5) be kez dé se alap ján, az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg a film al ko tá sok 
ana lóg vagy di gi tá lis hor do zón (pl. DVD, Blu-Ray) tör té nõ több szö rö zé sé nek és pél dá nyon kén ti ter jesz té sé nek díját és a 
felhasználás egyéb feltételeit:

1.  A jog díj köz le mény sze mé lyi és tár gyi ha tá lya
1.1.  A je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó film szer zõk: ren de zõ, film író, ope ra tõr és a Film Jus Fel osz tá si Sza -

bály za tá ban meg je lölt, ezen ka te gó ri ák ba sorolt egyéb alkotók. 
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1.2.  A jog dí jak a ma gyar or szá gi elõ ál lí tá sú (az az ma gyar or szá gi szék hellyel ren del ke zõ film elõ ál lí tó ál tal elõ ál lí tott)
film al ko tá sok nak vagy azok rész le te i nek (a to váb bi ak ban együtt: „film al ko tá sok”) ana lóg vagy di gi tá lis hor do zón
(pl. DVD, Blu-Ray) tör té nõ több szö rö zé se, il let ve pél dá nyon kén ti ter jesz té se után fi ze ten dõk. Nem tar to zik a je len díj -
sza bás ha tá lya alá a film al ko tá sok haszonkölcsönbe [Szjt. 23. § (3)], illetve bérbeadása [Szjt. 23. § (6)].

1.3.  A je len jog díj köz le mény ha tá lya azon mû vek re ter jed ki, ame lyek a szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör -
vény alap ján film al ko tás nak minõsülnek.

1.4.  A jog díj fi ze té sé re az Szjt. 66. § (3) be kez dé se alap ján el sõ sor ban a film al ko tás elõ ál lí tó ja kö te les, ki vé ve, ha a
film elõ ál lí tó és a -fel hasz ná ló együt tes nyi lat ko za tá val bi zo nyít ja, hogy az elõ ál lí tó a fel hasz ná ló val kö tött szer zõ dé sé -
ben a szer zõi jog díj fi ze té sé nek kö te le zett sé gét ki fe je zet ten és egy ér tel mû en át há rí tot ta a fel hasz ná ló ra, mely utób bi
eset ben a jog dí jat a fel hasz ná ló köteles megfizetni (a továbbiakban egységesen: jogdíjfizetésre kötelezett). 

2.  A jog díj mér té ke
2.1.  A jog díj mér té ke függ egy részt a több szö rö zött mû árá tól, más részt a több szö rö zés pél dány szá má tól, har mad -

részt a fel hasz nált szer zõi jo gi vé de lem alatt ál ló film al ko tás nak (film al ko tá sok nak) az adott hordozón lefoglalt
arányától.

A fi ze ten dõ jog díj ki szá mí tá sá nak mód sze re:
A pél dá nyon kén ti, fo gyasz tói (áfát ma gá ban fog la ló) ár 8%-a, vagy a fel vé tel ki adó net tó (áfa nél kü li) át adá si árá nak

(ter jesz tõk szá má ra köz zé tett ka ta ló gus ár, PPD) 11%-a, szo roz va a meg je le nés pél dány szá má val, szo roz va a hor do zón
fel hasz nált szer zõi jo gi vé de lem alatt ál ló film al ko tás (film al ko tá sok) el fog lalt he lyé nek ará nyá val (a hor do zó tel jes,
hasz nált ka pa ci tá sá hoz vi szo nyít va). Az elõ zõ mon dat alap ján ki szá mí tott jog dí jat el oszt va a film perchosszával, a
kapott összegnek meg kell haladnia a 0,64 Ft-ot (minimumjogdíj). 

A spe ci á lis cé lú, nem ön ál ló ter jesz tés re szánt hor do zók (pl. lap mel lék let) több szö rö zé se ese tén fi ze ten dõ jog dí jat, il -
let ve az eset le ges ked vez mény mér té két a Film Jus a ha son ló fel hasz ná lá sok el ve i nek a fi gye lem be vé te lé vel, esetenként
állapítja meg.

2.2.  Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét szem elõtt tart va a je len jog díj köz le mény ha tá lya alatt az aláb bi jog díj ked -
vez mény ad ha tó: amennyi ben a jog díj fi ze tés re kö te le zett egye di meg ál la po dást köt a Film Jus-szal a jog díj köz le mény
alap ján tör té nõ jog díj fi ze tés rõl és a rend sze res adat szol gál ta tás ról, va la mint szer zõ dés sze rû en, tel jes kö rû en ada tot szol -
gál tat és a jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül jog dí jat fi zet a Film Jus-nak, ak kor a Film Jus az adott jog -
díj fi ze tés re kö te le zett re vo nat ko zó an a fi ze ten dõ jogdíjnak a 2.1. pontban meghatározott minimumát 30%-kal
csökkentett összegben veszi figyelembe.

2.3.  A 2.1. pont ban meg ál la pí tott jog díj nem tar tal maz za az ál ta lá nos for gal mi adót, me lyet a jog díj fi ze tés re kö te le -
zett nek a meg ál la pí tott jog dí jon fe lül, a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok nak megfelelõen kell megfizetnie.

2.4.  A jog dí jak kal va ló el szá mo lás és a jog díj meg fi ze té se a több szö rö zés meg kez dé se elõtt esedékes.
„A kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott köz gyûj te mé nyek ese té ben az egyen lõ bá nás mód

kö ve tel mé nyét szem elõtt tart va a Film Jus a fel hasz ná ló val kö tött egye di meg ál la po dás ban a jog díj fi ze tés ha tár ide jét az
elõ zõ mondattól eltérõen is megállapíthatja.” 

3.  Adat szol gál ta tás
3.1.  A jog díj fi ze tés re kö te le zett a je len jog díj köz le mény tár gyi ha tá lya alá tar to zó film al ko tá sok ana lóg vagy di gi tá lis 

hor do zón több szö rö zött pél dá nyon kén ti ter jesz té se ese tén az aláb bi ada to kat köteles szolgáltatni a FilmJus-nak:
a)  a film al ko tás
– cí me,
– mû fa ja,
– elõ ál lí tá sá nak éve,
– elõ ál lí tó ja,
– je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó szer zõ i nek (1.1. pont) neve,
– hossza (min:sec)/rész let ese tén a fel hasz nált rész let hossza,
b)  rész let fel hasz ná lá sa ese tén an nak pon tos meg je lö lé se, hogy a fel hasz nált rész let a mûben 
hol ta lál ha tó (min:sec – min:sec);
c)  a több szö rö zött pél dány szám; 
d)  a 2.1 pont nak meg fe le lõ en az áfát ma gá ban fog la ló fo gyasz tói ár vagy a PPD összege;
e) a hor do zón fel hasz nált szer zõi jo gi vé de lem alatt ál ló film al ko tás (film al ko tá sok) el fog lalt he lyé nek ará nya (a hor -

do zó tel jes, hasz nált ka pa ci tá sá hoz viszonyítva).
3.2.  A Film Jus és a jog díj fi ze tés re kö te le zett kö zöt ti szer zõ dés ré szét ké pe zõ adat la pon a jog díj fi ze tés re kö te le zett

kö te les a sok szo ro sí tó val iga zol tat ni, hogy a film al ko tást az adat la pon meg je lölt példányszámban sokszorosítja. 
3.3.  Az adat szol gál ta tás a több szö rö zés meg kez dé se elõtt ese dé kes. 
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4.  Kö zös sza bá lyok
4.1.  A fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl a Film Jus és a jog díj fi ze tés re kö te le zett szer zõ dés ben ál la pod nak meg. A

Film Jus a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl szó ló szer zõ dés ben a jog díj fi ze tés re kö te le zet tek kö zött in do ko lat lan meg -
kü lön böz te tést nem al kal maz hat, azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít.

4.2.  A je len jog díj köz le mény film elõ ál lí tó ra vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal maz ni ar ra a ter mé sze tes vagy jo gi
sze mély re, vagy jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság ra is, aki re/amely re a film elõ ál lí tó ál tal a szer -
zõk tõl meg szer zett, az 1.2. pont ban rög zí tett mó don tör té nõ fel hasz ná lás ra, il let ve a fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé re vo nat -
ko zó vagyoni jog szerzõdés vagy jogszabályi rendelkezés folytán átszállt. 

4.3.  Ké se del mes jog díj fi ze tés ese tén a jog díj fi ze tés re kö te le zett a Ptk. 301/A. § sze rin ti ké se del mi ka ma tot kö te les fi -
zet ni. Ha a fel hasz ná lá si en ge délyt az 1.1. pont ban em lí tett film szer zõk ne vé ben a Film Jus ad ja, és a jog díj fi ze tés re kö te -
le zett a fel hasz ná lás hoz nem kért en ge délyt, vagy a fel hasz ná lá si en ge dély ter je del mét túl lép te, a ké se del mi kamat
megfizetése a felhasználás megkezdésének napjától esedékes.

5.  A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya

A fen ti jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2011. ja nu ár 1. nap já tól 2011. de cem ber 31. nap já ig érvényesek.*

Film Jus

A díj sza bást az Szjt. 90. § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

A NEFMI SZMSZ-rõl szó ló 6/2010. (X. 19.) NEFMI uta sí tás alap ján a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ne vé ben eljárva: 

Bu da pest, 2011. ja nu ár 31.
Szõcs Gé za s. k.,

kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár

* Az Szjt. 90. §-ának (10) be kez dé se sze rint a díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást kö ve tõ en a Hi va ta los Ér te sí tõ ben nyil vá nos ság ra hoz -
za. En nek meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Hi va ta los Ér te sí tõ ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást
kell al kal maz ni ak kor is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ köz ben lejárt.

A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ) jogdíjközleménye 
a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történõ többszörözéséért fizetendõ hangfelvétel 

elõállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeirõl

A MAHASZ a hang fel vé te lek nem ke res ke del mi for ga lom ba ho za tal cél já ból tör té nõ több szö rö zé sé ért [1999. évi
LXXVI. tör vény (Szjt.) 76. § (1) be kez dés a) pont] fi ze ten dõ hang fel vé tel elõ ál lí tói jog dí ja kat és e fel hasz ná lá sok egyéb
fel té te le it az alábbiak szerint határozza meg:

1.  Ze ne gé pek ben tör té nõ fel hasz ná lás cél já ból ké szült több szö rö zés
1.1.  A fel hasz ná ló a hang fel vé tel nek a ze ne gép tá ro ló já ba tör té nõ több szö rö zé sé re te kin tet tel a kö zös jog ke ze lõ szer -

ve zet nek fi ze ten dõ jog dí jat az aláb bi A) B) pon tok ban le ír tak bár me lyi ke sze rint, vagy la go san tel je sít he ti. Amennyi ben
a fel hasz ná ló több ze ne gé pet mû köd tet, úgy az egyes ze ne gé pek te kin te té ben is jo go sult a két jog díj fi ze té si for ma kö zött
vá lasz ta ni. A fel hasz ná ló je len jog díj köz le mény köz zé té te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül kö te les írás ban kö zöl ni a kö zös
jog ke ze lõ szer ve zet tel, hogy az egyes ze ne gé pek be tör té nõ több szö rö zést az aláb bi ak kö zül mely for má ban kí ván ja jo -
go sí ta ni va la mint a ze ne gé pek gyá ri szá mát és mû köd te té si he lyét (a to vább bi ak ban: Nyi lat ko zat). A fel hasz ná ló nak
nincs le he tõ sé ge egy adott ze ne gép vo nat ko zá sá ban év köz ben mó do sí ta ni a vá lasz tott jo go sí tá si for mát. Amennyi ben a
je len pont ban meg je lölt ha tár idõt a fel hasz ná ló el mu laszt ja, ak kor mind azon ze ne gé pek te kin te té ben, me lyek kel kap cso -
lat ban nem tet te meg a Nyi lat ko za tot, a B) pont sze rin ti „Több szö rö zé sen kén ti jo go sí tás” sza bá lya it kell al kal maz ni a
2011. év ben. Az áta lány dí jas jo go sí tás ról a több szö rö zé sen kén ti jo go sí tás ra va ló át té rés sel össze füg gés ben ke let ke zõ el -
szá mo lá si kö te le zett sé gé nek a felhasználó az A) pont utolsó bekezdésében leírt szabályok szerint tesz eleget. Ezen
túlmenõen a közös jogkezelõ szervezet a Nyilatkozat megküldésére nyitva álló határidõ elmulasztása miatt késedelmi
kötbért számít fel, melynek mértéke 500 Ft/nap/zenegép.
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A)  Áta lány dí jas jo go sí tás
2011. de cem ber 31-ig üzem be he lye zett ze ne gé pek ese té ben a fel hasz ná ló nap tá ri ne gyed éven te ze ne gé pen ként 11

250 Ft+áfa (évi 45 000 Ft+áfa) dí jat kö te les meg fi zet ni. E díj meg fi ze té se mel lett a fel hasz ná ló kor lát lan mennyi sé gû
hang fel vé telt jo go sult a ze ne gép tá ro ló já ra töl te ni, de azok csak 2011. de cem ber 31-ig te kint he tõk jo go sí tott nak. Áta -
lány dí jas jo go sí tás ra csak olyan fel hasz ná ló tér het át, amely nek a ko ráb bi évek rõl nincs jog díj hát ra lé ka.

A fel hasz ná ló a fent meg je lölt jog díj össze gét min den nap tá ri ne gyed év el sõ hó nap já nak ötö dik nap já ig kö te les szám -
la el le né ben meg fi zet ni. Amennyi ben a fel hasz ná ló a jog díj meg fi ze té sé vel ti zen öt nap ké se de lem be esik, úgy e ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ en e fel hasz ná ló ze ne gé pe i ben meg ta lál ha tó hang fel vé te le ket – azon hang fel vé te lek ki vé te lé vel, me lye ket 
a fel hasz ná ló ko ráb ban több szö rö zé sen ként jo go sí tott – jo go sí tat lan nak kell te kin te ni és a fel hasz ná ló a to váb bi ak ban ki -
zá ró lag hang fel vé te len ként vé gez he ti a jo go sí tást.  

Amennyi ben a fel hasz ná ló az egész év re fi ze ten dõ jog dí jat a je len jog díj köz le mény ki hir de té sé tõl szá mí tott 30 na pon
be lül egy összeg ben fi ze ti meg, va la mint a fel hasz ná ló nak sem a fi ze ten dõ jog díj, sem az adat szol gál ta tás te kin te té ben
nincs hát ra lé ka, úgy a fi ze ten dõ jog díj ból 10% ked vez mény ben ré sze sül.

2008. de cem ber 31. után üzem be he lye zett ze ne gé pek ese té ben az üzem be he lye zés kor a fel hasz ná ló a je len pont ban
meg ha tá ro zott éves díj nak (45 000 Ft + áfa) meg fe le lõ össze get kö te les meg fi zet ni üzem be he lye zé si díj ként. Az üzem be
he lye zés ne gye dé vé nek vo nat ko zá sá ban a fel hasz ná ló a je len pont el sõ be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog dí jat is kö te les
meg fi zet ni, füg get le nül at tól, hogy az adott ne gyed éven be lül mi kor tör té nik az üzem be he lye zés.

A fel hasz ná ló írás ban köz li azok nak a ze ne gé pek nek a gyá ri, il let ve azo no sí tó szá mát, mû köd te té si he lyét, me lyek nek
tá ro ló já ra a több szö rö zé sek ke rül nek. A ze ne gép re vo nat ko zó, elõb bi ek ben fel so rolt adat szol gál ta tás hoz ké pest tör tént
bár mi lyen vál to zást a fel hasz ná ló azon na li ha tállyal kö te les be je len te ni a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet nél. 

A fel hasz ná ló fél éven ként kö te les rész le tes adat szol gál ta tást nyúj ta ni az ál ta la vég zett több szö rö zé sek rõl Ex cel táb lá -
zat ban, pon to san meg ad va a hang fel vé te lek elõ adó ját, cí mét, elõ ál lí tó ját és az adott hang fel vé tel rõl ké szí tett több szö rö -
zé sek szá mát. Az adat szol gál ta tást a kö vet ke zõ idõ sza kok ra kell tel je sí te ni: a 2011. ja nu ár 1. és jú ni us 30-ig ké szí tett
több szö rö zé sek te kin te té ben 2011. jú li us 30-ig, a 2011. jú ni us 30. és de cem ber 31. kö zött vég zett több szö rö zé sek te kin -
te té ben pe dig 2012. ja nu ár 31-ig kell a több szö rö zé sek rõl tá jé koz ta tást nyúj ta ni. Amennyi ben a fel hasz ná ló a je len szer -
zõ dés sze rin ti adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek idõ ben és ma ra dék ta la nul ele get tesz, úgy a fi ze ten dõ jog díj ból 10%
ked vez mény il le ti meg, ame lyet a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet a so ron kö vet ke zõ jog díj fi ze tés al kal má val ír jó vá a fel hasz -
ná ló ré szé re. Amennyi ben a fel hasz ná ló nem foly tat ja a fel hasz ná lást és így jog díj fi ze té si kö te le zett sé ge sem ke let ke zik,
úgy a 10%-os ked vez mény nek meg fe le lõ össze get a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet vissza té rí ti a fel hasz ná ló nak.  Amennyi -
ben a fel hasz ná ló a fel hasz nált hang fel vé te lek re vo nat ko zó je len szer zõ dés sze rin ti adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek
tel je sí té sé vel több, mint 14 na pos ké se de lem be esik, a fel hasz ná ló köt bér ként a díj fi ze té si idõ szak jog dí já nak egy (1)
%-át kö te les a MAHASZ ré szé re a ké se de lem min den nap ja után meg fi zet ni. A ké se del mi köt bér nem ha lad hat ja meg az
adat szol gál ta tás sal érin tett jog díj fi ze té si idõ szak jog dí já nak két sze re sét. A MAHASZ a köt bért ak kor is kö ve tel he ti, ha
nem ke let ke zett ká ra az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség nem szer zõ dés sze rû tel je sí té sé bõl, to váb bá ér vé nye sít he ti a köt -
bért meg ha la dó ká rát is. A köt bér meg fi ze té se nem men te sí ti a fel hasz ná lót az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té se
alól.

Áta lány dí jas rend szer bõl több szö rö zé sen kén ti jo go sí tás ra va ló át té rés ese tén a fel hasz ná ló e szán dé ká nak írás be li be je len -
té sé vel egy ide jû leg ugyan csak írás ban köz li a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet tel a gép nek az áta lány díj ra va ló át je len té se kor rög zí -
tett tar tal ma és a be je len tés nap ján fenn ál ló tar tal ma kö zöt ti el té rést. Mind azon hang fel vé te lek után, me lyek a ko ráb bi idõ pont -
ban nem sze re pel tek a ze ne gép tá ro ló ján, a fel hasz ná ló meg fi ze ti a több szö rö zé sen ként fi ze ten dõ jog dí jat.

B)  Több szö rö zé sen kén ti jo go sí tás 
A jog díj mér té ke hang fel vé te len ként és több szö rö zé sen ként 160 Ft + áfa.
Fel hasz ná ló a hang fel vé te lek je len jog díj köz le mény ben meg je lölt cé lú má so lá sát meg elõ zõ en hoz zá já ru lást kér a kö -

zös jog ke ze lõ szer ve zet tõl a több szö röz ni kí vánt hang fel vé tel cí mé nek, elõ adó já nak, ki adó já nak és a több szö rö zé sek
szá má nak írás ban tör té nõ meg je lö lé sé vel. A fel hasz ná ló egy ide jû leg írás ban köz li azok nak a ze ne gé pek nek a gyá ri, il let -
ve azo no sí tó szá mát, mû köd te té si he lyét, me lyek nek tá ro ló já ra a több szö rö zé sek ke rül nek, va la mint a ze ne gé pek nek az
adott fris sí tés utá ni ak tu á lis tar tal mát gé pen kén ti bon tás ban. A ze ne gép re vo nat ko zó, elõb bi ek ben fel so rolt adat szol gál -
ta tás hoz ké pest tör tént bár mi lyen vál to zást a fel hasz ná ló azon na li ha tállyal kö te les be je len te ni a kö zös jog ke ze lõ szer ve -
zet nél. 

A kö zös jog ke ze lõ szer ve zet a fel hasz ná ló ál tal meg je lölt hang fel vé te lek után fi ze ten dõ jog díj ról szám lát ál lít ki és azt
el jut tat ja a fel hasz ná ló hoz. A kö zös jog ke ze lõ szer ve zet hoz zá já ru lá sát ki zá ró lag a jog díj meg fi ze té sét kö ve tõ en le het
meg adott nak te kin tet ni, en nek meg fe le lõ en a fel hasz ná ló ki zá ró lag a szám la ki egyen lí té sét kö ve tõ en jo go sult el vé gez ni
a több szö rö zést. 
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A fel hasz ná ló fi ze té si kö te le zett sé gé nek oly mó don tesz ele get, hogy a több szö rö zés meg kez dé se elõtt a je len pont el -
sõ be kez dé sé ben le írt adat szol gál ta tást nyújt ja a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet szá má ra, mely adat szol gál ta tás nak meg fe le -
lõ en a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet szám lát bo csát ki. A szám lát a fel hasz ná ló an nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be -
lül kö te les ki egyen lí te ni. A je len köz le mény sze rin ti fel hasz ná lást a fel hasz ná ló csak a szám la ki egyen lí té sét kö ve tõ en
kezd he ti meg.

1.2.  Az 1.1.-ben le írt jo go sí tá si for mák kö zös sza bá lyai
A több szö rö zés hez az en ge délyt ki zá ró lag ab ban az eset ben le het meg adott nak te kin te ni, amennyi ben a több szö rö zés -

sel kap cso lat ban fi ze ten dõ jog dí jat tar tal ma zó szám lát a fel hasz ná ló tel jes egé szé ben ki egyen lí tet te.
Je len jog díj köz le mény 1. pont já ban le írt fel hasz ná lás te kin te té ben fel hasz ná ló nak a ze ne gép tu laj do no sa és nem a

több szö rö zést tech ni ka i lag vég zõ sze mély (ter mé sze tes vagy jo gi) mi nõ sül. A ze ne gép tu laj do no sá nak el sõ sor ban a nyil -
vá nos he lyet mû köd te tõ cég vagy ma gán sze mély te kin ten dõ, ki vé ve, ha az szer zõ dés sel tud ja bi zo nyí ta ni, hogy a ze ne -
gép egyéb jog cí men mû kö dik a nyil vá nos he lyen (pl. bér le ti szer zõ dés). Ez eset ben a szer zõ dést kö tõ má sik cég vagy ma -
gán sze mély te kin ten dõ a ze ne gép tu laj do no sá nak, az az fel hasz ná ló nak. 

Fel hasz ná ló hoz zá já ru lá sát ad ja ah hoz, hogy az ál ta la be je len tett ze ne gé pek tar tal mát a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet
vagy an nak meg bí zott ja a hely szí nen el len õriz ze. Fel hasz ná ló a ze ne gé pen könnyen hoz zá fér he tõ he lyen fel tün te ti a fel -
hasz ná ló ne vét vagy el ne ve zé sét, lak he lyét, il let ve szék he lyét és te le fon szá mát (cé gek ese tén a kép vi se lõ te le fon szá mát)
va la mint a ze ne gép azo no sí tó szá mát.

Amennyi ben a több szö röz ni kí vánt hang fel vé tel az ere de ti hang fel vé tel ka ra o ke vál to za ta, úgy a fel hasz ná ló a ka ra o -
ke vál to zat alap já ul szol gá ló ere de ti hang fel vé tel elõ adó ján és a dal cí mén kí vül a ka ra o ke vál to zat elõ ál lí tó ját is kö te les
fel tün tet ni és egy „K” be tû jel zés sel meg kü lön böz tet ni az ere de ti hang fel vé tel tõl. A ka ra o ke meg je lö lé se ön ma gá ban
nem men te sí ti a fel hasz ná lót a ka ra o ke hang fel vé tel elõ ál lí tó já nak fel tün te té se alól.

A fel hasz ná lás egyéb fel té te le i rõl a MAHASZ és a fel hasz ná lók szer zõ dés ben ál la pod nak meg. 
Je len jog díj köz le mény ha tá lya nem ter jed ki azok ra a fel hasz ná lá sok ra, ami kor a fel hasz ná ló nem a ze ne gép tá ro ló já ra 

ké szít több szö rö zést, ha nem egy ál ta la üze mel te tett köz pon ti szá mí tó gép tá ro ló já ról to váb bít ja (ká be len vagy bár mi lyen
más mó don) a ze ne gép be a hang fel vé telt. Ez a fel hasz ná lá si mód az Szjt. 76. § (1) be kez dés c) pont já ban le írt fel hasz ná -
lást va ló sít ja meg, mely nek jo go sí tá sá ra a hang fel vé tel elõ ál lí tó já nak van ki zá ró la gos jo ga.

A fel hasz ná ló va la mennyi adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét a ze ne gep@ma hasz.hu e-ma il cím re kö te les el kül de ni.
Bár mi lyen más mó don tör té nõ adat köz lés ér vény te len.

2.  A hang fel vé tel – az 1. pont ban le írt fel hasz ná lá si mód tól el té rõ – több szö rö zé se 
2.1.  A fel hasz ná ló a hang fel vé tel több szö rö zé sé re te kin tet tel a kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tet meg il le tõ jog dí jat az aláb -

bi A)–B) pon tok ban le ír tak bár me lyi ke sze rint, vagy la go san tel je sít he ti:
A)  Áta lány dí jas jo go sí tás
a) amennyi ben a fel hasz ná ló le mez lo vas, úgy évi 90 000 Ft + áfa jog díj meg fi ze té se mel lett sze rez hoz zá já ru lást a

hang fel vé te lek több szö rö zé sé hez. E díj meg fi ze té se mel lett a fel hasz ná ló kor lát lan mennyi sé gû hang fel vé telt jo go sult
több szö röz ni, de azok csak 2011. de cem ber 31-ig te kint he tõk jo go sí tott nak.

b) Amennyi ben a fel hasz ná ló ven dég lá tó-, ke res ke del mi vagy szál lás hely mû köd te tõ je, ak kor a fi ze ten dõ jog díj
–  évi 162 500 Ft + áfa, amennyi ben a hely szín 01h után is nyit va tar tó ven dég lá tó hely (E díj meg fi ze té se kor lát lan szá -

mú hang fel vé tel több szö rö zés re jo go sít)  
 – évi 45 000 Ft + áfa min den egyéb eset ben [e díj meg fi ze té se leg fel jebb 30 db au dio for má tu mú (.vaw) hang fel vé te le -

ket tar tal ma zó írott CD ké szí té sé re il let ve 450  hang fel vé tel több szö rö zé sé re jo go sít].
 Amennyi ben az éves dí jat a fel hasz ná ló egy összeg ben és leg ké sõbb a je len jog díj köz le mény ki hir de té sé tõl szá mí tott

har minc na pig meg fi ze ti, úgy 10% en ged mény ben ré sze sül.  
A fel hasz ná ló a je len pont ban meg je lölt jog díj meg fi ze té sé vel hoz zá já ru lást sze rez ah hoz, hogy a hang fel vé te le ket je -

len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si mó dok cél já ra (te hát nem ke res ke del mi for ga lom ba ho za tal cél já -
ból) bár mi lyen adat hor do zó ra (szá mí tó gép me rev le me ze, ír ha tó CD, DVD stb.) több szö röz ze.

A je len jog díj köz le mény II./A. pont sze rin ti jo go sí tást vá lasz tó fel hasz ná ló szá má ra a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet iga -
zol ványt bo csát ki, mely vagy a több szö rö zést ké szí tõ, il let ve be mu ta tó ma gán sze mély vagy nyil vá nos hely ne vé re szól.
A fel hasz ná ló kö te les az iga zol ványt ma gá nál, il let ve a nyil vá nos he lyen tar ta ni. Fel hasz ná ló a kö zös jog ke ze lõ szer ve -
zet il let ve bár mi lyen a több szö rö zé sek jo go sí tá sát el len õriz ni kí vá nó ha tó ság (Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal) szá má ra kö -
te les az iga zol ványt be mu tat ni. Ma gán sze mély ese tén az iga zol vány ki zá ró lag a sze mé lyi iga zol vánnyal együtt ér vé nyes.

A fel hasz ná ló fél éven ként kö te les rész le tes adat szol gál ta tást nyúj ta ni az ál ta la vég zett több szö rö zé sek rõl Ex cel táb lá -
zat ban, pon to san meg ad va a hang fel vé te lek elõ adó ját, cí mét, elõ ál lí tó ját és az adott hang fel vé tel rõl ké szí tett több szö rö -
zé sek szá mát. Az adat szol gál ta tást a kö vet ke zõ idõ sza kok ra kell tel je sí te ni: a 2011. ja nu ár 1. és jú ni us 30-ig ké szí tett
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több szö rö zé sek te kin te té ben 2011. jú li us 30-ig, a 2011. jú ni us 30. és de cem ber 31. kö zött vég zett több szö rö zé sek ese tén
2012. ja nu ár 31-ig a több szö rö zé sek rõl tá jé koz ta tást nyúj ta ni. Amennyi ben a fel hasz ná ló az adat szol gál ta tá si kö te le zett -
sé gé nek a fen ti ha tár idõk ben, a meg adott tar ta lom mal és for má tum ban ma ra dék ta la nul ele get tesz, úgy jo go sult a je len
pont el sõ be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog dí jat 10%-kal csök ken te ni. Ezen en ged mény ará nyos ré szét a fel hasz ná ló
mind két adat köz lés tel je sí té se után ér vé nye sít he ti a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet tel szem ben, amely az en ged mény össze -
gét a fel hasz ná ló vá lasz tá sa sze rint vagy a fel hasz ná ló ál tal fi ze ten dõ jog díj ból ír ja jó vá, vagy azt szám la el le né ben
vissza té rí ti a fel hasz ná ló nak. 

B)  Pél dá nyon kén ti jo go sí tás
A fel hasz ná ló min den egyes má so la tért 1800 Ft + áfa/má so lat jog dí jat fi zet meg
A fel hasz ná ló kö te les min den egyes má so lat el ké szí té sét meg elõ zõ en írás ban, elekt ro ni kus for má ban (Ac cess vagy

Ex cel for má tum ban) kö zöl ni a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet tel az ír ha tó CD-re több szö röz ni kí vánt hang fel vé te lek lis tá ját,
meg je löl ve az elõ adó mû vészt, a hang fel vé tel cí mét és ki adó ját. Egy adat hor do zó ra leg fel jebb 90 perc le ját szá si ide jû
hang fel vé tel má sol ha tó.

A kö zös jog ke ze lõ szer ve zet a fel hasz ná ló ál tal meg je lölt több szö rö zé sek re te kin tet tel fi ze ten dõ dí jat tar tal ma zó
szám lát el jut tat ja a fel hasz ná ló hoz. A kö zös jog ke ze lõ szer ve zet hoz zá já ru lá sát ki zá ró lag a jog díj meg fi ze té sét kö ve tõ en
le het meg adott nak te kin te ni, kö vet ke zés kép pen fel hasz ná ló ki zá ró lag a szám la ki egyen lí té sét kö ve tõ en vé gez he ti el a
több szö rö zést. A MAHASZ jo go sí tott ír ha tó hang hor doz ón ként egy da rab szá mo zott ho log ra mos cím két bo csát a fel -
hasz ná ló ren del ke zé sé re, – pos tai úton (ajánl va) vagy sze mé lyes át adás át vé tel út ján, mely cím két a fel hasz ná ló kö te les
köz vet le nül az ír ha tó hang hor do zó ra fel ra gasz ta ni. A cím ke át adá sát, át vé te lét a fel hasz ná ló át vé te li el is mer vény alá írá -
sá val iga zol ja. Amennyi ben a fel hasz ná ló a cím két pos tai úton vet te át úgy a cím ke át vé te lét iga zo ló át vé te li el is mer -
vényt ha la dék ta la nul vissza jut tat ja (sze mé lye sen vagy aján lott pos tai kül de mény for má já ban) a MA HASZ-hoz. To váb bi 
cím kék át vé te lé re a fel hasz ná ló csak ab ban az eset ben jo go sult, amennyi ben a ko ráb ban át vett cím kék re vo nat ko zó át vé -
te li el is mer vé nye ket vissza jut tat ta a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet hez. A cím ke pos tai úton tör té nõ kéz be sí té se ese tén a kö -
zös jog ke ze lõ szer ve zet a kül de mény nek a pos ta ál tal tör té nõ el vesz té sé ért nem vál lal fe le lõs sé get. 

A má so la tok nem ké szül het nek új ra ír ha tó CD-R-re (CD-RW) sem bár mi lyen más új ra ír ha tó for má tum ra. A CD-R-t
csak az a sze mély hasz nál hat ja, aki a jog dí jat meg fi zet te.

C)  Al kal man kén ti jo go sí tás
Al kal man ként 8000 Ft–áfa díj meg fi ze té se mel lett egy adott, elõ re be je len tett al ka lom ra jo go sít tat hat ja a fel hasz ná ló

(DJ, ven dég lá tó, ke res ke del mi, il let ve szál lás hely mû köd te tõ je, ren dez vény szer ve zõ je stb.) a több szö rö zött hang fel vé -
te le ket. Az adott al kal mat az idõ pont és hely szín meg je lö lé sé vel a fel hasz ná ló leg ke ve sebb há rom mun ka nap pal ko ráb -
ban kö te les be je len te ni a MA HASZ-nál és egy ide jû leg be fi zet ni a 2.2. pont ban meg je lölt bank szám la szám ra a jog díj
össze gét. A be fi ze tés rõl a MAHASZ szám lát ál lít ki és meg kül di a fel hasz ná ló ál tal meg adott pos tai cím re, il let ve a fel -
hasz ná ló ké ré se sze rint az ál ta la meg adott e-ma il cím re vagy fax szám ra. E szám lát és a be fi ze tést iga zo ló bi zony la tot a
fel hasz ná ló kö te les a be je len tett al ka lom kor a hely szí nen ma gá nál tar ta ni és el len õr zés ese tén fel mu tat ni.

A je len pont ban le írt jo go sí tá si for má val ki zá ró lag azok a fel hasz ná lók él het nek, akik kel, ame lyek kel szem ben a je len
jog díj köz le mény tár gyát ké pe zõ fel hasz ná lás sal kap cso la tos en ge dé lyek be szer zé sé nek el mu lasz tá sa mi att ko ráb ban
még nem in dult bün te tõ el já rás.

2.2.  A fel hasz ná lás egyéb fel té te lei
A fel hasz ná ló a 2.1. pont ban fel so rolt jo go sí tá si for mák bár me lyi ké vel kap cso la tos be je len té si és adat szol gál ta tá si kö -

te le zett sé get a dj@ma hasz.hu e-ma il cí men kö te les tel je sí te ni. A be je len tés al kal má val a fel hasz ná ló min den eset ben kö -
te les meg ad ni pon tos ne vét, cí mét, il let ve amennyi ben el tér, a szám lá zá si cí met, va la mint a kár tyán fel tün te ten dõ ada to -
kat a vá lasz tott jo go sí tá si for mát il let ve  az adott jo go sí tá si for ma ese té ben elõ írt to váb bi ada to kat.

A 2.1 pont ban meg je lölt  dí ja kat a fel hasz ná ló a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet bank szám lá já ra (Ma gyar Hang le mez ki -
adók Szö vet sé ge OTP. XIII. ke rü le ti fi ók 11713005-20413435) tel je sí ti át uta lás sal vagy kész pénz be fi ze tés sel, mely be -
fi ze tés bár mely OTP fi ók nál tel je sít he tõ. A be fi ze tést kö ve tõ en a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet szám lát ál lít ki a jog díj
össze gé rõl a fel hasz ná ló ré szé re.

A je len jog díj köz le mény 2./1./A pont ja alap ján jo go sí tott több szö rö zé sek csak 2011. de cem ber 31-ig te kint he tõk jo -
go sí tott nak. 

Amennyi ben a fel hasz ná ló a 2. pont sze rin ti fel hasz ná lás sze rint CD-re vagy a szá mí tó gép me rev le me zé re olyan ka ra -
o ke hang fel vé telt kí ván má sol ni, ame lyet a Chris Mi di Stú dió Szol gál ta tó Bt. (1165 Bu da pest, Huny ad vár u. 37. B) vagy a
Greg Mi di Stú dió Szol gál ta tó Bt. (1172 Bu da pest, Tar csai u. 7. B) cé gek tõl vá sá rolt, úgy az er re vo nat ko zó en ge délyt az
elõb bi ek ben em lí tett két cég tõl köz vet le nül kell be sze rez ni.

Je len jog díj köz le mény 2. pont já ban le írt fel hasz ná lás te kin te té ben fel hasz ná ló nak mi nõ sül a több szö rö zést ké szí tõ
ter mé sze tes vagy jo gi sze mély. Amennyi ben a több szö rö zést ké szí tõ sze mély nem azo no sít ha tó, ak kor a több szö rö zés
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bir tok ló ja (kü lö nö sen a több szö rö zés be mu ta tó ja, il let ve a nyil vá nos hely üze mel te tõ je vagy tu laj do no sa) mi nõ sül fel -
hasz ná ló nak. A hang fel vé tel több szö rö zé sé re te kin tet tel fi ze ten dõ jog dí jat a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet az elõb bi ek ben
le írt sor rend ben bár me lyik – az elõb bi ek ben fel so rolt – fel hasz ná ló val szem be jo go sult ér vé nye sí te ni A több szö rö zés
bir tok ló ja a több szö rö zés ké szí tõ jé vel kö tött olyan tar tal mú szer zõ dés fel mu ta tá sa ese tén men te sül a jog díj fi ze té si kö te -
le zett ség alól, mely alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a jog díj meg fi ze té sét a több szö rö zés ké szí tõ je vál lal ta.

Az en ge dély, il let ve jog díj fi ze tés nél kül vég zett má so lás jo go sí tat lan több szö rö zés nek mi nõ sül, mely cse lek mény ki -
me rí ti a Btk. 329./A §-a sze rint bün tet ni ren delt szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok meg sér té se bûn cse lek -
ményt. 

Je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jo go sí tá si mó dok nem al kal ma zan dók az In ter ne ten jog sze rû en mû kö dõ
szol gál ta tás igény be vé te lé vel le töl tött hang fel vé te lek rõl ké szí tett (a szol gál ta tás ál tal en ge dé lye zett szá mú) több szö rö -
zé sek re.

III. A jog díj köz le mény al kal ma zá sá nak egyéb fel té te lei

A je len jog díj köz le mény alap ján meg adott hoz zá já ru lás ki zá ró lag a jog díj meg fi ze té sét kö ve tõ idõ szak ra ér vé nyes.
Amennyi ben a fel hasz ná ló a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet hoz zá já ru lá sa nél kül vég zi a hang fel vé te lek több szö rö zé sét,

úgy a jog díj utó la gos meg fi ze té se kor több szö rö zött hang fel vé te len ként 320 Ft + áfa össze get kö te les meg fi zet ni a kö zös
jog ke ze lõ szer ve ze tek ré szé re. 

Je len jog díj köz le mény ha tá lya nem ter jed ki a hang fel vé tel ke res ke del mi for ga lom ba ho za tal cél já ból tör té nõ több -
szö rö zé sé re. A hang fel vé tel ilyen jel le gû több szö rö zé sé hez a hoz zá já ru lást a hang fel vé tel elõ ál lí tó já tól le het köz vet le nül 
meg sze rez ni. Ke res ke del mi for ga lom ba ho za tal nak mi nõ sül kü lö nö sen a több szö rö zés nagy, vagy kis ke res ke del mi bol -
tok ban, cso mag kül dõ szol gá la ton vagy in ter ne ten ke resz tül tör té nõ ter jesz té se, il let ve nyil vá nos ság szá má ra tör té nõ
hoz zá fér he tõ vé té te le.

A nyil vá nos he lyen fel lel he tõ má so lat nem te kint he tõ ma gán cé lú má so lat nak. [Szjt. 33. § (2)–(3) bek. 35. § (1)–(3)
bek.] Nyil vá nos nak mi nõ sül min den hely, ahol a csa lá don és an nak tár sa sá gi, is me rõ si kö rén kí vü li sze mé lyek gyûl nek
össze. [Szjt. 24. § (3) bek.]

A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog díj meg fi ze té sén túl a hang fel vé tel ben fog lalt mû több szö rö zé sé hez
[Szjt. 18. § (1) bek.] hoz zá já ru lást kell kér ni az Ar tis jus Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let tõl. A hang fel vé te lek
nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se [Szjt. 77. § (1) bek.] után fi ze ten dõ jog dí jat a nyil vá nos hely üze mel te tõ je kö te les meg fi zet -
ni az Ar tis jus Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let ré szé re.

IV. A jog díj köz le mény al kal ma zá sá nak idõ be li ha tá lya

A fen ti jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2011. ja nu ár 1. nap já tól 2010. de cem ber 31. nap já ig ér vé nye sek.*

MAHASZ

A díj sza bást az Szjt. 90. § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

A NEFMI SZMSZ-rõl szó ló 6/2010. (X. 19.) NEFMI uta sí tás alap ján a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ne vé ben el jár va: 

Bu da pest, 2011. ja nu ár 31.

Szõcs Gé za s. k.,
kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár

*  Az Szjt. 90. §-ának (10) be kez dé se sze rint a díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást kö ve tõ en a Hi va ta los Ér te sí tõ ben nyil vá nos ság ra hoz za. 
En nek meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Hi va ta los Ér te sí tõ ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell
al kal maz ni ak kor is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ köz ben lejárt.
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A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással, vagy más hasonló módon reprográfiára
szolgáló eszközökkel történõ többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról

A Ma gyar Re pro grá fi ai Szö vet ség a szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. Tör vény (a to váb bi ak ban: Szjt.) 21. § (1), (2), 
(3), (4) va la mint a 22. § (1) és (2) be kez dé se alap ján, re pro grá fi á val sok szo ro sí tott szer zõi mû vek ma gán cé lú má so lá sá ra
te kin tet tel az alábbi díjakat állapítja meg.

I. Fe je zet

A re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lé kek kö ré nek meg ha tá ro zá sá ról szó ló 158/2000. (IX. 13.) Korm. ren de let mel lék le té -
ben (a to váb bi ak ban: Ren de let) fel so rolt re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lék gyár tá sa, il let ve be ho za ta la után ké szü lé ken -
ként já ró dí jat az aláb bi személy a következõ határidõn belül köteles megfizetni:

–  a re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lék bel föl di gyár tá sa ese tén a ké szü lék gyár tó ja, a for ga lom ba ho za tal tól vagy – ha ez
a ko ráb bi – a for ga lom ba ho za ta li cél lal tör té nõ rak tá ron tar tás meg kez dé sé tõl számított 8 napon belül,

–  a re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lék kül föl di gyár tá sa ese tén a jog sza bály sze rint vám fi ze tés re kö te le zett sze -
mély, a vám ke ze lés be fe je zé sé tõl számított 8 napon belül, 

–  a re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lék kül föl di gyár tá sa ese tén, ha a be ho za tal nem jár vám fi ze té si kö te le zett ség gel:
a ké szü lé ket bel föl dön elõ ször for ga lom ba ho zó sze mély (ve le egye tem le ge sen az or szág ba be ho zó sze mély), a for ga -
lom ba ho za tal tól vagy – ha ez a ko ráb bi – a for ga lom ba ho za ta li cél lal tör té nõ raktáron tartás megkezdésétõl számított 8
napon belül.

1.  Fény má so ló és egyéb má so ló be ren de zé sek be ho za ta la vagy bel föl di gyár tá sa esetén:

a  fi ze ten dõ jog díj a ké szü lék be szer zé si árá nak, il let ve gyár tói ki bo csá tá si árának 2%-a.

2.  Nyom ta tó be ren de zé sek be ho za ta la vagy bel föl di gyár tá sa esetén: 

a  fi ze ten dõ jog díj a ké szü lék be szer zé si árá nak, il let ve gyár tói ki bo csá tá si árának 2%-a.

3.  Össze tett gé pek (mul ti funk ci ós be ren de zé sek) be ho za ta la vagy bel föl di gyár tá sa esetén:

a  fi ze ten dõ jog díj a ké szü lék be szer zé si árá nak, il let ve gyár tói ki bo csá tá si árának 2%-a. 

II. Fe je zet

A Ren de let ben fel so rolt, re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lé ket el len ér ték fe jé ben üze mel te tõ sze mély, az aláb bi dí jat kö te -
les meg fi zet ni készülékenként és havonta.

1.   Fény má so ló, nyom ta tó üz le tek ben (ún. co py, il let ve print sho pok ban) 

vagy más vál lal ko zá sok ál tal há rom, vagy en nél több re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lék el len ér ték fe jé ben tör té nõ üze -
mel te té se ese tén, il let ve csak egy vagy két ké szü lék üze mel te té se ese tén, amennyi ben az üz let vagy vál lal ko zás fõ te vé -
keny sé gi kö re a má so lás, il let ve nyom ta tás, az üze mel te tõ nek az aláb bi díjat kell megfizetnie készülékenként és havonta:

Településtípusonként 

a készülék másolási/nyomtatási sebességét figyelembe véve
1–12 másolat/nyomat percenként 13–50 másolat/nyomat percenként

Több mint 50 másolat/nyomat

percenként

Bu da pes ten 5000 Ft 9800 Ft 12 000 Ft

Vá ros ban 30 000 la kos fö lött 4200 Ft 8000 Ft 10 000 Ft

Vá ros ban 30 000 la kos alatt 3600 Ft 7200 Ft  9 000 Ft

Egyéb te le pü lé sen 1000 la kos fö lött 2800 Ft 5500 Ft  7 200 Ft

Egyéb te le pü lé sen 1000 la kos alatt 2000 Ft 4800 Ft  6 500 Ft
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2.   Kis ke res ke del mi üz le tek ben

vagy más vál lal ko zá sok ál tal egy vagy két re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lék el len ér ték fe jé ben tör té nõ üze mel te té se
ese tén, amennyi ben az üz let vagy vál lal ko zás fõ te vé keny sé gi kö re nem a má so lás, az üze mel te tõ nek az aláb bi dí jat kell
megfizetnie készülékenként és havonta:

Településtípusonként 

a készülék másolási/nyomtatási sebességét figyelembe véve
1–12 másolat/nyomat percenként 13–50 másolat/nyomat percenként

Több mint 50 másolat/nyomat

percenként

Bu da pes ten 4000 Ft 7200 Ft 9000 Ft

Vá ros ban 30 000 la kos fö lött 3000 Ft 5500 Ft 7200 Ft

Vá ros ban 30 000 la kos alatt 2400 Ft 4900 Ft 6600 Ft

Egyéb te le pü lé sen 1000 la kos fö lött 1300 Ft 3300 Ft 4900 Ft

Egyéb te le pü lé sen 1000 la kos alatt 900 Ft 2800 Ft 4000 Ft

3.   Fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben

(be le ért ve va la mennyi szer ve ze ti egy sé gét pél dá ul in té ze te it, rész le ge it, könyv tá ra it és kol lé gi u ma it) re pro grá fi á ra
szol gá ló ké szü lék el len ér ték fe jé ben tör té nõ üze mel te té se ese tén, az üze mel te tõ nek az aláb bi díjat kell megfizetnie
készülékenként és havonta:

8000 Ft

4.  Nyil vá nos könyv tá rak ban, köz ok ta tá si és köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek ben

(pél dá ul kö zép- és ál ta lá nos is ko lák ban, ezek di ák ott ho na i ban, mû ve lõ dé si há zak ban) re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lék 
el len ér ték fe jé ben tör té nõ üze mel te té se ese tén, az üze mel te tõ nek az aláb bi dí jat kell megfizetnie készülékenként és
havonta:

Bu da pes ten 3600 Ft

Vá ros ban 30 000 la kos fö lött 2800 Ft

Vá ros ban 30 000 la kos alatt 2400 Ft

Egyéb te le pü lé sen 1000 la kos fö lött 1700 Ft

Egyéb te le pü lé sen 1000 la kos alatt 1200 Ft

5.   Egyéb in téz mé nyek ben, il let ve a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ helyen

(pél dá ul vas út ál lo má so kon, re pü lõ té ren, pos tán, pol gár mes te ri hi va ta lok ban, ügy fél szol gá la ti iro dák ban, bí ró sá go -
kon, te le há zak ban, in ter net ká vé zók ban, lot tó zók ban stb.) re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lék el len ér ték fe jé ben tör té nõ
üze mel te té se ese tén, az üze mel te tõ nek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként és havonta:

Bu da pes ten 3000 Ft

Vá ros ban 30 000 la kos fö lött 2400 Ft

Vá ros ban 30 000 la kos alatt 2000 Ft

Egyéb te le pü lé sen 1000 la kos fö lött 1200 Ft

Egyéb te le pü lé sen 1000 la kos alatt  800 Ft

6.   Lap ada go ló nél kü li nagy for má tu mú (te ker cses) fény má so ló/nyom ta tó gépek

el len ér ték fe jé ben tör té nõ üze mel te té se ese tén, az adott üze mel te tõi ka te gó ri á hoz és te le pü lés tí pus hoz tar to zó leg ala -
cso nyabb díjat kell megfizetni. 
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III. Fe je zet

A díj sza bás al kal ma zá sá val kap cso la tos fo gal mak és ren del ke zé sek

1.  A re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lé kek (be le ért ve a szí nes má so lat és nyo mat ké szí té sé re al kal mas be ren de zé se ket is)
má so lá si és nyom ta tá si se bes sé gé nek meg ál la pí tá sá nál, az A4-es for má tum ra, nor mál pa pír ra, nor mál üzem mód ra és a
fe ke te-fe hér (egy szí nû) má so la tok ra, il let ve nyomatokra vonatkozó adatokat kell figyelembe venni. 

2.  A re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lé kek gyár tói, il let ve az ilyen ké szü lé kek be ho za ta lá ra te kin tet tel vám fi ze tés re kö te -
le zet tek, va la mint az ilyen ké szü lé ket az or szág ba vám fi ze té si kö te le zett ség nél kül be ho zók az Szjt. 22. § (1) be kez dé se
alap ján, min den nap tá ri hó nap 10. nap já ig, de leg ké sõbb az Szjt. 20. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fi ze té si határidõn
belül kötelesek tájékoztatni a közös jogkezelõ szervezetet 

– a for ga lom ba ho zott vagy be ho zott mennyi ség rõl, 
– a ké szü lék faj tá já ról, 
– és a ké szü lék gyár tói, ki bo csá tá si, il let ve be szer zé si áráról. 
A ké szü lék be szer zé si árán kül föl dön gyár tott ké szü lék ese té ben az im por tõr ne vé re szó ló szám lá val iga zolt be szer zé -

si ár ér ten dõ, füg get le nül at tól, hogy a ké szü lék vám fi ze té si kötelezettség alá tartozik-e. 
3.  A Jog díj táb lá zat I. fe je ze té nek al kal ma zá sa szem pont já ból gyár tó nak mi nõ sül az is, aki a re pro grá fá ra szol gá ló ké -

szü lé ket al kat ré szek bõl állítja össze.
– Az I. fe je zet 1., 2. és 3. pont já ban fog lalt 2%-os díj al kal ma zá sá hoz a gyár tót, il let ve az im por tõrt ter he li a ké szü lék

gyár tói ki bo csá tá si, il let ve be szer zé si árá nak bi zo nyí tá sa. Bi zo nyí tás ra el sõ sor ban, gyár tói ki bo csá tá si ár ese tén, a gyár tó 
ál tal ki bo csá tott, be szer zé si ár ese tén az im por tõr ne vé re szó ló, az adat la pon be je len tett re pro grá fi ai esz kö zök té te les
azo no sí tá sá ra al kal mas, a ké szü lék tí pu sát és egy ség árát fel tün te tõ, az adó- és szám vi te li jogszabályokban elõírt
követelményeknek megfelelõ számlamásolatok alkalmasak. 

– Az im por tõr az Szjt. 22. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás kö ré ben az adat la pon fel tün te ti a ké szü -
lék be szer zé si árát. A be szer zé si ár fo rint ban tör té nõ fel tün te té sé hez az át szá mí tás a be szer zés nap ján ér vé nyes MNB
középárfolyama szerint történik. 

4.  Az Szjt. 22. § (2) be kez dé se ér tel mé ben, a re pro grá fi ai díj fi ze tés re kö te le zet tek tá jé koz ta tá si, adat szol gál ta tá si és
fel vi lá go sí tá si kö te le zett sé gük – akár rész le ges – el mu lasz tá sa ese tén, az egyéb ként já ró dí ja zá son fe lül, a kö zös jog ke -
ze lõ szer ve zet több let költ sé ge i nek fe de zé sé re, költ ség áta lányt kö te le sek fi zet ni, mely nek össze ge a fi ze ten dõ díj össze -
gé vel azo nos. Amennyi ben a jog díj fi ze tés re kö te le zet tek a jog díj meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tá si kö te le -
zett sé gük tel je sí té sét – akár rész le ge sen – el mu laszt ják, a Magyar Reprográfiai Szövetség az Szjt. 22. § (2) bekezdésében 
meghatározott jogkövetkezményeket érvényesítheti.  

5.  Amennyi ben a jog díj fi ze tés re kö te le zet tek a jog díj meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gük -
nek nem tesz nek ele get a Ma gyar Re pro grá fi ai Szö vet ség a jog díj alap ját a hely szí ni adat ké rés al kal má val is mert té vált,
vagy az egyéb ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján ál la pít ja meg. A Ma gyar Re pro grá fi ai Szö vet ség jo go sult ar ra, hogy az
Szjt. 22. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott to váb bi adat ké rés ke re té ben egy-egy idõ szak ra vo nat ko zó, a be szer zé si árat
iga zo ló szám lá kat – leg alább 10 mun ka na pos ha tár idõ ben – az im por tõr tõl be kér jen, il let ve az RSZ ki vé te le sen jogosult
arra, hogy az importõrrel egyeztetett módon a beszerzési árat igazoló eredeti bizonylatokba betekintsen.

6.  A II. fe je zet te kin te té ben, üze mel te tõ nek azt kell te kin te ni, akit a re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lé kek kel tör té nõ má -
so lás és nyom ta tás után bár mi lyen cí men és for má ban sze dett el len ér ték meg il let. El len ér ték fe jé ben tör té nõ má so lás nak
és nyom ta tás nak mi nõ sül a pénz ér mé vel vagy kár tyá val mû köd tet he tõ má so ló és nyom ta tó be ren de zé sek üze mel te té se
is, va la mint a má so lás hoz vagy nyom ta tás hoz fel hasz nált papír, vagy más szolgáltatás igénybevétele ellenértékének
megfizettetése. 

7.  A II. fe je zet 1., 2., 4. és 5. pont ja i ban meg ha tá ro zott te le pü lés tí pu sok és azok la kos ság szá má nak be so ro lá sá nál a
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal min dig az utol já ra köz zé tett adatokat kell figyelembe venni. 

8.  A Ma gyar Re pro grá fi ai Szö vet ség az üze mel te tõi kör ben a jog díj el szá mo lás alap ját ké pe zõ ada to kat, va la mint a
má so lás mód ját és mér té két az adat szol gál ta tás eset le ges hi á nyos sá ga i nak bi zo nyít ha tó sá ga ér de ké ben a hely szí nen el -
len õriz he ti, azokról adatokat, illetve tájékoztatást kérhet.

9.  A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek könyv tá ra i ra a kul tu rá lis ja vak vé del mé rõl és a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos
könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény ben fog lalt be so ro lás tól füg get le nül a II. fejezet
3. pontja alkalmazandó. 

10.  Az üze mel te tõk a dí ja kat ne gyed éves idõ sza kok ra, leg ké sõbb a tárgy ne gyed év utol só hó nap já nak 15. nap já ig kö -
te le sek meg fi zet ni. A dí jak an nak a hó nap nak az ele jé tõl ese dé ke sek, amely ben a re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lék mû -
köd te té se meg kez dõ dött. A Ma gyar Re pro grá fi ai Szö vet ség a dí jak meg fi ze té sé hez jog díj fi ze té si ér te sí tõt (jog díj be ké -
rõt) a jogdíj megfizetésének napjával számlát küld a díjfizetésre kötelezetteknek. 
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11.  A re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lé kek üze mel te tõi kö te le sek a ké szü lé kek üzem be ál lí tá sát, vagy a már be je len tett
üze mel te tés meg vál toz ta tá sát a Ma gyar Re pro grá fi ai Szö vet ség nek leg ké sõbb a vál to zást követõ 8 napon belül
bejelenteni.

12.  A Ma gyar Re pro grá fi ai Szö vet ség a jog díj köz le mény meg fe le lõ ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott té te les díj fi ze tés
he lyett áta lány szer zõ dést is köt het a re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lé kek gyár tó i val, az ilyen ké szü lé kek be ho za ta la után
vám fi ze tés re kö te le zett sze mé lyek kel, az ilyen ké szü lé ket bel föl dön elõ ször for ga lom ba ho zó, il let ve az or szág ba be ho zó
sze mé lyek kel, és a ké szü lé ket el len ér ték fe jé ben üze mel te tõk kel (a to váb bi ak ban: díj fi ze tés re kö te le zet tek), vagy azok je -
len tõs ré szét meg fe le lõ mér ték ben kép vi se lõ érdekképviseleti szervekkel. Átalánydíjas szerzõdés akkor köthetõ, ha

– a díj fi ze tés re kö te le zett nek a Ma gyar Re pro grá fi ai Szö vet ség gel szem ben 3 hó nap nál ré geb bi jog díj tar to zá sa nincs,
és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek eleget tett, 

– az áta lány dí jas szer zõ dés meg kö té sét a re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lé kek el he lye zé sé nek és üze mel te té sé nek sa já -
tos kö rül mé nyei, és/vagy a díj fi ze tés re kö te le zet tek ál tal fi ze ten dõ jog díj je len tõs mér té ke, és/vagy a díj fi ze tés re kö te le -
zet tek nagy ré szé nek azo nos or szá gos vagy re gi o ná lis ér dek kép vi se le ti szerv ben va ló ön kén tes tag sá ga és az ér dek kép vi -
se le ti szerv áta lány dí jas szer zõ dés kö té sé re irá nyu ló jog sza bály- és alap sza bály sze rû fel ha tal ma zá sa ezt le he tõ vé és in -
do kolt tá te szi, vagy a díj fi ze tés re kö te le zet tek azo nos ke res ke del mi há ló zat hoz, szol gál ta tó hoz (fran chi se) vagy in téz -
mény hez tar toz nak és a há ló za tot üze mel te tõ a ta gok kal kö tött szer zõ dés ben átvállalja a reprográfiai díj megfizetését,
valamint a díjfizetés alapjául szolgáló adatoknak, illetve azok változásainak bejelentését,

– az áta lány dí jas szer zõ dé sek meg kö té se so rán a Ma gyar Re pro grá fi ai Szö vet ség az áta lány dí jas szer zõ dé sek kel érin -
tett díj fi ze tés re kö te le zet tek kö zött in do ko lat lan meg kü lön böz te tést nem al kal maz hat, az az azo nos fel té te lek mellett,
azonos kedvezményeket biztosít,

– or szá gos ér dek kép vi se le ti szer vek kel csak ak kor köt he tõ áta lány szer zõ dés, ha az ér dek kép vi se le ti szerv a tag jai
(az érin tett díj fi ze tés re kö te le zet tek) jog díj fi ze té sé ért meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt, és/vagy a jog díj fi ze té si
kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.

13.  Az I. fe je zet 1–3. és II. fe je zet 1–6. pont ja i ban meg ha tá ro zott jog díj nem tar tal maz za az ál ta lá nos for gal mi adót.
A meg ál la pí tott jog dí jat a min den kor ha tá lyos áfa tör vény sze rin ti általános forgalmi adó terheli.

IV.Fe je zet

A fen ti jog díj köz le mény 2011. ja nu ár 1-jé tõl 2012. de cem ber 31-ig ér vé nyes.*   

RSZ

Ma gyar Re pro grá fi ai Szö vet ség

* * *

A jog díj köz le ményt az Szjt. 90. § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

A díj sza bást az Szjt. 90. § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

A NEFMI SZMSZ-rõl szó ló 6/2010. (X. 19.) NEFMI uta sí tás alap ján a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ne vé ben eljárva: 

Bu da pest, 2011. ja nu ár 31.

Szõcs Gé za s. k.,
kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár

*  Az Szjt. 90. §-ának (10) be kez dé se sze rint a díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást kö ve tõ en a Hi va ta los Ér te sí tõ ben nyil vá nos ság ra hoz -
za. En nek meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Hi va ta los Ér te sí tõ ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást
kell al kal maz ni ak kor is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ köz ben lejárt.
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Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület közleménye 
a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról (Ü11)

I. Jog dí jak

Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let a szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény (a to váb bi -
ak ban: Szjt.) 20. § (1) és (2) be kez dé se alap ján az érin tett jo go sul tak kö zös jog ke ze lõ szer ve ze te i vel, a Film Jus Film szer -
zõk és Elõ ál lí tók Szer zõi Jog vé dõ Egye sü le té vel, a HUNGART Vi zu á lis Mû vé szek Kö zös Jog ke ze lõ Tár sa sá ga Egye sü -
let tel, a Ma gyar Hang le mez ki adók Szö vet sé gé vel, va la mint a Mû vé sze ti Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge Elõ adó mû vé szi
Jog vé dõ Iro dá já val egyet ér tés ben a kép-, il let ve hang fel vé te lek ma gán cé lú má so lá sá ra te kin tet tel az üres kép- és hang -
hor do zók ra (az alábbiakban együtt: hordozók, vagy üres hordozók) az alábbi szerzõi jogdíjat állapítja meg:

Idõtartam/Megnevezés  Fizetendõ jogdíj

 1. Au dio ka zet ta

  25 Ft/db

 2. Vi deo ka zet ta

  60  Ft/db

3. CD-R tí pu sok

 CD-R és CD-RW  

 300 MB-ig  16 Ft/db

 CD-R és CD-RW/Da ta  

 700 MB-ig  44 Ft/db

 CD-R és CD-RW/Da ta 700 MB fe lett,  

 il let ve CD-R és CD-RW Au dio  64 Ft/db

 4. DVD tí pu sok (pl. DVD-R/+R, DVD-RW/+RW, DVD-RAM)

 4,7 GB alatt  16 Ft/db

 4,7 GB  75 Ft/db

 9,4 GB-ig  180 Ft/db

 5. Egyéb nagy ka pa ci tá sú op ti kai diszk

 4,7 GB  75 Ft/db

 9,4 GB-ig  180 Ft/db

 15 GB-ig  300 Ft/db

 25 GB-ig  400 Ft/db

 50 GB-ig  500 Ft/db

 100 GB-ig  700 Ft/db

 200 GB-ig  800 Ft/db

 200 GB fe lett  850 Ft/db

 6. Mi ni diszk

 Mi ni diszk  64 Ft/db

 7. Kép-, il let ve hang hor do zó ként hasz nál ha tó me mó ria kár tyák (pél dá ul kár tya hor doz ha tó mul ti mé dia esz köz höz, 
CF, MMC, MS, Smart Me dia, SD, Mi ni SD, Mic roSD, xD, Mic rod ri ve-tí pu sú kár tyák)

 64 MB-ig  40 Ft/db
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Idõtartam/Megnevezés  Fizetendõ jogdíj

 128 MB-ig  80 Ft/db

 256 MB-ig  100 Ft/db

 512 MB-ig  120 Ft/db

 1 GB-ig  150 Ft/db

 2 GB-ig  300 Ft/db

 4 GB-ig  500 Ft/db

 8 GB-ig  800 Ft/db

 12 GB-ig  1200 Ft/db

 16 GB-ig  1600 Ft/db

 32 GB-ig  3200 Ft/db

 32 GB fe lett  3400 Ft/db

 
8. Au dio, il let ve au di o vi zu á lis tar ta lom má so lá sá ra/tá ro lá sá ra al kal mas kül sõ, 

hor doz ha tó hát tér tá ro ló (pl. Pend ri ve, USB Flash Dri ve)

 1 GB-ig  100 Ft

 2 GB-ig  200 Ft

 4 GB-ig  400 Ft

 8 GB-ig  600 Ft

 16 GB-ig  1200 Ft

 32 GB-ig  2400 Ft

 32 GB fe lett  2500 Ft

 9. Au dio, il let ve au di o vi zu á lis tar ta lom le ját szá sá ra al kal mas, hor doz ha tó mul ti mé dia esz köz be in teg rált 
tá ro ló egy sé gek * (pl. be épí tett tá ro ló egy ség gel ren del ke zõ hor doz ha tó ze ne le ját szó ké szü lé kek, 

ki vé ve a mo bil te le fon funk ci ó val is ren del ke zõ ké szü lé ke ket)

32 MB-ig*  100 Ft/db

64 MB-ig*  200 Ft/db

128 MB-ig  400 Ft/db

256 MB-ig  600 Ft/db

512 MB-ig  1000 Ft/db

1 GB-ig  1500 Ft/db

2 GB-ig  1800 Ft/db

4 GB-ig  3000 Ft/db

8 GB-ig 4000 Ft/db

16 GB-ig  6000 Ft/db

* Az e pont alá tar to zó   mul ti funk ci o ná lis esz köz be in teg rált tá ro ló egy ség re csak ak kor kell  meg fi zet ni a  szer zõi jog dí jat, ha an nak  tá ro ló ka pa ci -
tá sa  meg ha lad ja a 64 MB-ot. 

40 GB-ig 7000 Ft/db

80 GB-ig  8000 Ft/db

80 GB fe lett  9000 Ft/db
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Idõtartam/Megnevezés  Fizetendõ jogdíj

10. Au dio, il let ve au di o vi zu á lis tar ta lom le ját szá sá ra al kal mas 
mo bil te le fon ké szü lé kek be in teg rált tárolóegységek 

64MB-tól 128 MB-ig 320 Ft/db

256 MB-ig 480 Ft/db

512 MB-ig 800 Ft/db

1 GB-ig 1200 Ft/db

2 GB-ig 1440 Ft/db

4 GB-ig 2400 Ft/db

8 GB-ig 3200 Ft/db

16 GB-ig 4800 Ft/db

40 GB-ig 5600 Ft/db

80 GB-ig 6400 Ft/db

80 GB fe lett 7200 Ft/db

11. Au dio, il let ve au di o vi zu á lis tar ta lom tá ro lá sá ra szol gá ló, szó ra koz ta tó elekt ro ni kai esz kö zök be in teg rált
tá ro ló egy sé gek (be épí tett tá ro ló egy ség gel ren del ke zõ vi deó fel ve võ-le ját szó ké szü lé kek, 

be épí tett tá ro ló egy ség gel ren del ke zõ DVD-író, -fel ve võ- le ját szó ké szü lé kek, 
be épí tett tá ro ló egy ség gel ren del ke zõ te le ví zió ké szü lék, be épí tett tá ro ló egy ség gel ren del ke zõ

di gi tá lis vevõdekóder (set-top-box) 
és mûholdvevõ készülék)

80 GB-ig 3200 Ft/db

160 GB-ig 4000 Ft/db

250 GB-ig 5600 Ft/db

250 GB fe lett 7200 Ft/db

Idõtartam/Megnevezés  Fizetendõ jogdíj

 1. Au dio ka zet ta

   25 Ft/db

 2. Vi deo ka zet ta

 

  60  Ft/db

 

3. CD-R tí pu sok

 CD-R és CD-RW  

 300 MB-ig  16 Ft/db

 CD-R és CD-RW/Da ta  

 700 MB-ig  44 Ft/db

 CD-R és CD-RW/Da ta 700 MB fe lett,  

 il let ve CD-R és CD-RW Au dio  64 Ft/db
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Idõtartam/Megnevezés  Fizetendõ jogdíj

 4. DVD tí pu sok (pl. DVD-R/+R, DVD-RW/+RW, DVD-RAM)

 4,7 GB alatt  16 Ft/db

 4,7 GB  75 Ft/db

 9,4 GB-ig  180 Ft/db

 5. Egyéb nagy ka pa ci tá sú op ti kai diszk

 4,7 GB  75 Ft/db

 9,4 GB-ig  180 Ft/db

 15 GB-ig  300 Ft/db

 25 GB-ig  400 Ft/db

 50 GB-ig  500 Ft/db

 100 GB-ig  700 Ft/db

 200 GB-ig  800 Ft/db

 200 GB fe lett  850 Ft/db

 
6. Mi ni diszk

 Mi ni diszk  64 Ft/db

 7. Kép-, il let ve hang hor do zó ként hasz nál ha tó me mó ria kár tyák (pél dá ul kár tya 
hor doz ha tó mul ti mé dia esz köz höz,  

CF, MMC, MS, Smart Me dia, SD, Mi ni SD, Mic roSD, xD, Mic rod ri ve-tí pu sú kártyák)

 64 MB-ig  40 Ft/db

 128 MB-ig  80 Ft/db

 256 MB-ig  100 Ft/db

 512 MB-ig  120 Ft/db

 1 GB-ig  150 Ft/db

 2 GB-ig  300 Ft/db

 4 GB-ig  500 Ft/db

 8 GB-ig  800 Ft/db

 12 GB-ig  1200 Ft/db

 16 GB-ig  1600 Ft/db

 32 GB-ig  3200 Ft/db

 32 GB fe lett  3400 Ft/db

 8. Au dio, il let ve au di o vi zu á lis tar ta lom má so lá sá ra/tá ro lá sá ra al kal mas kül sõ, hor doz ha tó hát tér tá ro ló  
(pl. Pendrive, USB Flash Drive)

 1 GB-ig  100 Ft

 2 GB-ig  200 Ft

 4 GB-ig  400 Ft

 8 GB-ig  600 Ft

 16 GB-ig  1200 Ft
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Idõtartam/Megnevezés  Fizetendõ jogdíj

 32 GB-ig  2400 Ft

 32 GB fe lett  2500 Ft

 9. Au dio, il let ve au di o vi zu á lis tar ta lom le ját szá sá ra al kal mas, 
hor doz ha tó mul ti mé dia esz köz be in teg rált

tá ro ló egy sé gek * (pl. be épí tett tá ro ló egy ség gel ren del ke zõ hor doz ha tó ze ne le ját szó ké szü lé kek, 
ki vé ve a mobiltelefon funkcióval is rendelkezõ készülékeket)

32 MB-ig*  100 Ft/db

64 MB-ig*  200 Ft/db

128 MB-ig  400 Ft/db

256 MB-ig  600 Ft/db

512 MB-ig  1000 Ft/db

1 GB-ig  1500 Ft/db

2 GB-ig  1800 Ft/db

4 GB-ig  3000 Ft/db

8 GB-ig 4000 Ft/db

16 GB-ig  6000 Ft/db

* Az e pont alá tar to zó   mul ti funk ci o ná lis esz köz be in teg rált tá ro ló egy ség re csak ak kor kell  meg fi zet ni a  szer zõi jog dí jat, ha an nak  tá ro ló ka pa ci -
tá sa  meg ha lad ja a 64 MB-ot. 

40 GB-ig 7000 Ft/db

80 GB-ig  8000 Ft/db

80 GB fe lett  9000 Ft/db

10. Au dio, il let ve au di o vi zu á lis tar ta lom le ját szá sá ra al kal mas 
mo bil te le fon ké szü lé kek be in teg rált tárolóegységek 

64MB-tól 128 MB-ig 320 Ft/db

256 MB-ig 480 Ft/db

512 MB-ig 800 Ft/db

1 GB-ig 1200 Ft/db

2 GB-ig 1440 Ft/db

4 GB-ig 2400 Ft/db

8 GB-ig 3200 Ft/db

16 GB-ig 4800 Ft/db

40 GB-ig 5600 Ft/db

80 GB-ig 6400 Ft/db

80 GB fe lett 7200 Ft/db
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Idõtartam/Megnevezés  Fizetendõ jogdíj

11. Au dio, il let ve au di o vi zu á lis tar ta lom tá ro lá sá ra szol gá ló,
szó ra koz ta tó elekt ro ni kai esz kö zök be in teg rált tá ro ló egy sé gek

(be épí tett tá ro ló egy ség gel ren del ke zõ vi deó fel ve võ-le ját szó ké szü lé kek, 
be épí tett tá ro ló egy ség gel ren del ke zõ DVD-író, -fel ve võ- le ját szó ké szü lé kek, 

be épí tett tá ro ló egy ség gel ren del ke zõ te le ví zió ké szü lék, 
be épí tett tá ro ló egy ség gel rendelkezõ digitális vevõdekóder (set-top-box) 

és mûholdvevõ készülék)

80 GB-ig 3200 Ft/db

160 GB-ig 4000 Ft/db

250 GB-ig 5600 Ft/db

250 GB fe lett 7200 Ft/db

II. 

1. A jog díj meg fi ze té se

1.1.  Az Szjt. 20. § (2) be kez dé se alap ján a fen ti jog dí jat az üres kép- vagy hang hor do zó gyár tó ja, kül föl dön gyár tott
kép- vagy hang hor do zó ese tén pe dig a jog sza bály sze rint vám fi ze té sé re kö te le zett sze mély, vagy – vám fi ze té si kö te le -
zett ség hi á nyá ban – egye tem le ge sen a hor do zót az or szág ba be ho zó sze mély és az azt bel föl dön elõ ször for ga lom ba ho zó 
sze mély kö te les az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let hez a vám ke ze lés be fe je zé sé tõl, vám fi ze té si kö -
te le zett ség hi á nyá ban pe dig a for ga lom ba ho za tal tól vagy – ha ez a ko ráb bi – a for ga lom ba ho za ta li cél lal tör té nõ rak tá -
ron tar tás meg kez dé sé tõl szá mí tott nyolc na pon belül megfizetni. A jogdíj megfizetéséért az adott hordozó összes
belföldi forgalmazója is egyetemlegesen felel.

1.2.  A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya alatt for ga lom ba ho zott, kép-, il let ve hang fel vé te lek ma gán cé lú má so lá sá ra
al kal mas olyan hor do zók után, ame lyek ál ta lá nos funk ci o ná lis is mér ve ik alap ján a jog díj köz le mény I. ré szé nek egyik
pont ja ha tá lya alá sem tar toz nak, a jog dí jat az ARTISJUS az Szjt. 90. §-a szerint állapítja meg.

1.3.  Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét szem elõtt tart va a köz zé tett jog dí jak hoz ké pest a jog díj köz le mény idõ be li
ha tá lya alatt az aláb bi fel té te lek együt tes tel je sü lé se ese tén jog díj ked vez mény ad ha tó. Jog díj ked vez mény ben ré sze sül het 
az üres hor do zó gyár tó ja, kül föl dön gyár tott hor do zó ese tén a vám fi ze té sé re kö te le zett sze mély, il let ve vám fi ze té si kö te -
le zett ség hi á nyá ban a hor do zót az or szág ba behozó személy vagy az azt belföldön elõször forgalomba hozó személy, ha

a)  az Szjt. 22. § (1) be kez dé se alap ján és a je len jog díj köz le mény II.2. pont ja sze rin ti adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé -
nek min den ál ta la gyár tott, be ho zott, il let ve for ga lom ba ho zott üres hor do zó val kap cso la to san maradéktalanul eleget
tett;

b)  jog díj tar to zá sa nincs;
c)  a je len jog díj köz le mény III. pont já ban fog lalt véd jegy hasz ná la ti en ge délyt, min den egyes op ti kai vé de lem mel el lá -

tott cím ké vel kap cso la to san maradéktalanul betartotta;
és a ked vez mény igény be vé te lé rõl és az eh hez tár su ló kö te le zett ség vál la lá sok ról az AR TIS JUS-szal szerzõdést köt. 
1.4.  Or szá gos ér dek-kép vi se le ti szer vek kel csak ab ban az eset ben köt he tõ ked vez mény szer zõ dés, ha az ér dek-kép vi -

se le ti szerv a tag jai (az érin tett díj fi ze tõk) jog díj fi ze té sé ért meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt, és/vagy az érin tett díj fi ze tõk ál -
tal fi ze ten dõ jog díj ki szá mí tá sá hoz/meg fi ze té sé hez szük sé ges ada to kat hi telt ér dem lõ bi zo nyí ték kal alá tá masz tot tan
gyûj ti és az AR TIS JUS-nak to váb bít ja, és/vagy a jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja. 

1.5.  A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak az áfát nem tar tal maz zák. A jog dí jat a tör vé nyes áfát is tar -
tal ma zó összeg ben kell megfizetni.

2.  Adat szol gál ta tá si kö te le zett ség
2.1.  Aki üres hor do zót gyárt, vám fi ze té si kö te le zett ség nél kül az or szág ba be hoz, vagy az így be ho zott hor do zót elõ -

ször bel föl di for ga lom ba hoz za, kö te les az AR TIS JUS-t az Szjt. 20. § (2) be kez dé se sze rin ti jog díj igény ér vé nye sí té sé -
hez szük sé ges ada tok ról tá jé koz tat ni. Az üres hor do zó be ho za ta la mi att jog sza bály sze rint vám fi ze té sé re kö te le zett sze -
mély a fen ti e ken fe lül kö te les az AR TIS JUS-nak be mu tat ni a vám ha tó ság ál tal hi te le sí tett be ho za ta li vám ok mányt is.
A je len jog díj köz le mény I.10. pont já nak ha tá lya alá tar to zó üres hor do zók ese tén az adat szol gál ta tás ra kötelezett
személy a mobiltelefon készülék IMEI azonosítóját is köteles feltüntetni adatszolgáltatásában.
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2.2.  Bár mely be je len tés re, il let ve tá jé koz ta tás ra kö te le zett sze mély kö te les az ARTISJUS ké ré sé re adat szol gál ta tást
nyúj ta ni az üres hor do zók be szer zé si for rá sa i ról, il let ve azok egyéb for ga lom ba ho za ta li ada ta i ról. A fen ti tá jé koz ta tá si
kö te le zett ség – akár rész le ges – el mu lasz tá sa ese tén a tá jé koz ta tás ra kö te le zett az üres hor do zók után a je len jog díj köz le -
mény alap ján szá mí tott jogdíjjal azonos mértékû költségátalányt köteles fizetni [Szjt. 22. § (2) bek.].

3. A jog díj meg fi ze té se aló li men tes ség esetei

3.1.  Az Szjt. 20. § (3) be kez dés a) pont sze rin ti men tes ség ese tén a ki vi tel iga zo lá sá hoz az aláb bi ok ira tok be nyúj tá sa
szükséges:

– a ki vitt áru azo no sí tá sá ra al kal mas, leg alább a ki vitt mennyi sé get, a hor do zó már ka ne vét és tí pu sát tar tal ma zó nyi lat -
ko zat; valamint

– az Eu ró pai Kö zös ség te rü le tén kí vül re irá nyu ló for ga lom ban a vám ha tó ság ál tal hi te le sí tett be ho za ta li és kiviteli
vámokmány;

– az Eu ró pai Kö zös ség te rü le té re irá nyu ló for ga lom ban olyan, a fe lek kö zös sé gi adó szá mát hi telt ér dem lõ en tar tal ma -
zó szám la, amely bõl ag gály ta la nul meg ál la pít ha tó, hogy a díj igénnyel érin tett üres hor do zót tar tal ma zó kül de mény cím -
zett je az Eu ró pai Kö zös sé gen be lül la kó hellyel ren del ke zõ sze mély, il let ve szék hellyel (te lep hellyel, fi ók te lep pel) ren -
del ke zõ jo gi sze mély vagy egyéb szer ve zet, és a fe lek ne vét, szék he lyét (la kó he lyét), va la mint az üres hor do zó mennyi -
sé gét, faj tá ját és a kül föl di ren del te té si he lyet hi telt ér dem lõ en fel tün te tõ olyan ok irat, amely bõl ag gály ta la nul meg ál la -
pít ha tó, hogy a hordozókat Magyarországról elszállították (például: fuvarlevél, szállítólevél, átadás-átvételt igazoló
okirat).

3.2.  Amennyi ben a men tes sé gi ok ra a jog díj meg fi ze té sé re kö te le zett sze mély a jog díj meg fi ze té se után hi vat ko zik, a
meg fi ze tett jog dí jat a 3.1. pont ban meg ha tá ro zott ok ira tok be nyúj tá sa után az aláb bi fel té te lek együt tes fenn ál lá sa esetén 
az ARTISJUS visszatéríti:

a)  ha a ki vi telt is a jog dí jat az AR TIS JUS-nak meg fi ze tõ sze mély végzi;
b)   jog dí jat az AR TIS JUS-nak meg fi ze tõ sze mély a jog díj vissza té rí té se irán ti igényt az AR TIS JUS-hoz írás ban a

jog díj meg fi ze té sé nek évében bejelenti;

c)  a hor do zó ról el tá vo lí tott ho log ra mos cím két a jog dí jat az AR TIS JUS-nak meg fi ze tõ sze mély a vissza té rí té si igény
írás be li be je len té sé vel egy ide jû leg az AR TIS JUS-nak sor szám sze rint azo no sít ha tó mó don tételesen visszaszolgáltatja;
valamint

d)  ab ban az eset ben, ha a ki vi tel cél or szá gá ban mû kö dik ún. üres hor do zó jog díj-igényt ér vé nye sí tõ kö zös jog ke ze lõ
szer ve zet, ez a szer ve zet té te les ada tok kal azo no sít ha tó an iga zol ja, hogy a ki vitt üres hor do zók ra vo nat ko zó an a jog dí jat
a jog díj fi ze tés re kö te le zett, vagy a cél or szág ban al kal ma zan dó jog sza bály sze rint fi ze tés re kö te le zett, vagy ar ra fel jo go -
sí tott más sze mély a cél or szág ban meg fi zet te, vagy a célország jogi szabályozása alapján a jogdíjfizetés alól mentesült.

3.3.1.  Men te sül het az üres hor do zó jog díj meg fi ze té se alól az üres hor do zó gyár tó ja, kül föl dön gyár tott hor do zó ese -
tén a vám fi ze té sé re kö te le zett sze mély, il let ve vám fi ze té si kö te le zett ség hi á nyá ban a hor do zót az or szág ba be ho zó sze -
mély, ha a je len jog díj köz le mény I. fe je zet 3., 4., 5., 6., pont jai alá tar to zó, nem új ra ír ha tó üres hor do zó te kin te té ben
hitelt érdemlõen igazolja, hogy a mentesíteni kívánt üres hordozó 

– nem ke rül a sza bad fel hasz ná lás ke re té ben az Szjt 35. § (1)–(4), (5), (7) be kez dé sé ben má so lat ké szí té sé re fel jo go sí -
tott sze mély (szer ve zet) birtokába, és

–  azt nyil ván va ló an és ki zá ró lag az Szjt 35. § (1)–(4), (5), (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott má so lat ké szí tés tõl el té rõ
célra használják.

3.3.2.  A men te sü lés fenn ál lá sá nak iga zo lá sá hoz az aláb bi ok ira tok be nyúj tá sa szükséges:
a)  a je len jog díj köz le mény I.3.–I.6 pont jai ha tá lya alá tar to zó és nem új ra ír ha tó üres hor do zó be szer zé sé re vo nat ko zó, 

a fe lek sze mé lyét, a szer zõ dés tár gyát (az üres hor do zó kat), a tel je sí tés idõ pont ját, és a fe lek alá írá sát tar tal ma zó írás ba
fog lalt szer zõ dés, il let ve e szer zõ dés ki vo na ta, to váb bá ab ban az eset ben, ha a jog díj fi ze té sé re kö te le zett sze mély a szer -
zõ dést tel je sí tõ fél köz vet len, vagy köz ve tett köz re mû kö dõ je, a köz re mû kö dõi lánc tag jai kö zött az üres hor do zó
beszerzésére létrejött valamennyi szerzõdés, e szerzõdések kivonata, továbbá  

b)  a szer zõ dés hez kap cso ló dó do ku men tá ció, amely tar tal maz za 
b)1. a je len jog díj köz le mény sze rin ti cso por to sí tás nak meg fe le lõ en, hogy a szer zõ dés ha tá lya alatt mi lyen faj tá jú,

mennyi sé gû (da rab szá mú) üres hor do zó beszerzésérõl rendelkezik;
b)2. a ve võ (vég fel hasz ná ló) fél nyi lat ko za tát ar ra néz ve, hogy az üres hor do zó kat 
– nem hasz nál ja az Szjt 20. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mû vek il let ve tel je sít mé nyek má so lá sá ra;
– nem ér té ke sí ti to vább és 
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– sem mi lyen mó don nem ad ja az Szjt 35. § (1)–(4), (5), (7) be kez dé sé ben má so lat ké szí té sé re fel jo go sí tott sze mé lyek
bir to ká ba; 

c)  az Szjt 20. § és ezen be lül a je len jog díj köz le mény I.3.–I.6. pont jai ha tá lya alá tar to zó és nem új ra ír ha tó üres hor do -
zók adás vé te lé re vo nat ko zó szer zõ dés tel je sí té sét iga zo ló szám la és szál lí tó le vél, il let ve ez utób bi he lyett más olyan ok -
irat, amely bõl hi te le sen meg ál la pít ha tó, hogy a szer zõ dés alap ján hány da rab és mi lyen fajtájú üres hordozó tényleges
átadása történt meg;

d)  a jog díj fi ze té sé re kö te le zett sze mély nyi lat ko za ta ar ra néz ve, hogy a szer zõ dés eset le ges mó do sí tá sa i ról, il let ve
meg szû né sé rõl ha la dék ta la nul tájékoztatja az ARTISJUS-t.

3.3.3.  Ha a men te sü lés fel té te lei fenn áll nak és a jog díj fi ze té sé re kö te le zett sze mély a 3.3.2. pont sze rin ti ira to kat az
AR TIS JUS-hoz ma ra dék ta la nul be nyúj tot ta, az ARTISJUS iga zo lást állít ki, amely tartalmazza 

a)  az üres kép- vagy hang hor do zó gyár tó ja, kül föl dön gyár tott kép- vagy hang hor do zó ese tén a vám fi ze té sé re kö te le -
zett sze mély, il let ve vám fi ze té si kö te le zett ség hi á nyá ban a hor do zót az or szág ba behozó személy azonosító adatait;

b)  a men te sü lés sel érin tett üres hor do zót be szer zõ sze mély (vég fel hasz ná ló) azo no sí tó adatait;
c)  a men te sü lés sel érin tett üres hor do zók da rab szá mát és faj tá it a je len jog díj köz le mény sze rin ti cso por to sí tás ban; és
d)  a men te sü lés idõ tar ta mát.
3.4.  A díj meg fi ze té se aló li men te sü lé si fel té te lek meg vizs gá lá sa és a men te sü lés alá esõ és a men te sü lés ha tá lya alá

nem tar to zó üres hor do zók szá má nak és faj tá já nak meg ál la pí tá sa cél já ból a díj meg fi ze té se aló li men te sü lés ese tén is az,
aki üres hor do zót gyárt, vám fi ze té si kö te le zett ség nél kül az or szág ba be hoz, vagy az így be ho zott hor do zót elõ ször bel -
föl di for ga lom ba hoz za, kö te les az AR TIS JUS-t az Szjt. 22. § (1) be kez dé se sze rin ti ada tok ról tá jé koz tat ni. Aki a
3.3. pont sze rin ti men te sü lés re hi vat ko zik, az adat szol gál ta tá sa so rán kö te les tá jé koz tat ni az AR TIS JUS-t ar ról, hogy
mely, leg alább mennyiség és fajta szerint megjelölt üres hordozó tekintetében kívánja a mentesülés fennállását igazolni. 

III. 

1. Véd jegy hasz ná la ti en ge dély

Az ARTISJUS a je len jog díj köz le ménnyel érin tett hor do zók kö zül a
– CD-R-tí pu sú hor do zók,
– DVD-tí pu sú hor do zók,
– egyéb nagy ka pa ci tá sú op ti kai disz kek,
– kép-, il let ve hang hor do zó ként hasz nál ha tó me mó ria kár tyák (ki vé ve: a 32 MB-ig, va la mint a 64 MB-ig ter je dõ tá ro -

ló ka pa ci tás sal ren del ke zõ memóriakártyák),
– au dio, il let ve au di o vi zu á lis tar ta lom le ját szá sá ra al kal mas hor doz ha tó mul ti mé dia esz kö zök be in teg rált tá ro ló egy -

ség (ki vé ve: a 32 MB-ig, va la mint a 64 MB-ig ter je dõ tá ro ló ka pa ci tás sal ren del ke zõ hor doz ha tó mul ti mé dia eszközökbe
integrált tárolóegységet), továbbá

– au dio, il let ve au di o vi zu á lis tar ta lom tá ro lá sá ra szol gá ló, szó ra koz ta tó elekt ro ni kai esz kö zök be in teg rált tá ro ló egy -
ség [I. fe je zet 3., 4., 5., 6., 8., 9., 11. pontok]

te kin te té ben tör té nõ jog díj igény ér vé nye sí tés sel össze füg gés ben in gye ne sen, nem ki zá ró la gos véd jegy hasz ná la ti en -
ge délyt ad a jog dí jat az Szjt. fen ti idé zett 20. § (2) be kez dé se alap ján meg fi ze tõ sze mély nek az ARTISJUS véd jegy hasz -
ná la tá ra. Az ARTISJUS véd jegy a jog díj köz le mény sze rin ti hasz ná lat so rán – az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig – iga zol ja a
jog díj meg fi ze té sét, to váb bá jog ke ze lé si adat nak is mi nõ sül [Szjt. 96. § (2) be kez dés], amely nek jo go su lat lan
eltávolítása, megváltoztatása szerzõi jogi és büntetõjogi jogkövetkezményekkel jár.

2. A véd jegy hor do zó ja

A véd je gyet az ARTISJUS ál tal ki bo csá tott, a jog dí jat az Szjt. fen ti idé zett 20. § (2) be kez dé se alap ján meg fi ze tõ sze -
mély nek té rí tés men te sen, az ér vé nye sí tett jog díj igény ál tal meg ha tá ro zott da rab szám ban hasz ná la tá ba adott op ti kai vé -
de lem mel el lá tott cím ke hor doz za. A védjegyet hordozó címke az ARTISJUS tulajdona.

3. A véd jegy és a hor do zó hasz ná la ta

A jog dí jat az Szjt. fen ti idé zett 20. § (2) be kez dé se alap ján meg fi ze tõ sze mély a véd je gyet hor do zó cím két az üres hor -
do zó for ga lom ba ho za ta lát meg elõ zõ en jo go sult és kö te les el he lyez ni (fel ra gasz ta ni). Az el he lye zés nek (fel ra gasz tás -
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nak) a hang-, il let ve kép hor do zón, vagy ha ez le he tet len nek bi zo nyul a hor do zó cso ma go lá sán a cím ke sé rü lé se nél kül el -
tá vo lít ha tat la nul kell meg tör tén nie, más jog ke ze lé si ada tot vagy áru jel zõ ész le lé sét nem aka dá lyo zó mó don. Az el he lye -
zés (fel ra gasz tás) a cím ke át vé te lét kö ve tõ en ha la dék ta la nul, leg ké sõbb 5 mun ka na pon be lül kö te le zõ. A ho log ra mos
cím ke csak a díj fi ze tés sel érin tett hor do zó pél dá nyok ra he lyez he tõ el. A véd je gyet a fen ti ek tõl el té rõ mó don hasz nál ni ti -
los. A jog dí jat meg fi ze tõ sze mély a véd jegy hasz ná la tát har ma dik sze mély nek nem en ge dé lyez he ti, és a hor do zón el nem 
he lye zett (fel nem ra gasz tott) ho log ra mos cím két har ma dik sze mély bir to ká ba/hasz ná la tá ba nem ad hat ja. A véd jegy
hasz ná la tá ért (a ho log ra mos cím ké ért) sem a jog dí jat az Szjt. fent idé zett 20. § (2) be kez dé se alap ján meg fi ze tõ sze mély,
sem más sze mély el len ér té ket nem kér het és nem fo gad hat el. Az ARTISJUS a véd je gyet hor do zó cím két csak ab ban az
eset ben ad ja hasz ná lat ba a jog dí jat meg fi ze tõ sze mély nek, ha a díj fi ze tés sel érin tett hor do zók még a jogdíjat megfizetõ
személy birtokában vannak. Ezt a jogdíjat megfizetõ személy a címke átadását megelõzõen köteles hitelt érdemlõen
igazolni. A védjegyhasználati engedély hatálya az elsõ jogszerû forgalomba hozatallal megszûnik.

IV. A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya

A fen ti jog díj köz le mény 2011. ja nu ár 1-jé tõl 2011. de cem ber 31-ig ha tá lyos.*

ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

* * *

A díj sza bást az Szjt. 90. § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

A NEFMI SZMSZ-rõl szó ló 6/2010. (X. 19.) NEFMI uta sí tás alap ján a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ne vé ben eljárva: 

Bu da pest, 2011. ja nu ár 31.

Szõcs Gé za s. k.,
kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár

* Az Szjt. 90. §-ának (10) be kez dé se sze rint a díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást kö ve tõ en a Hi va ta los Ér te sí tõ ben nyil vá nos ság ra hoz -
za. En nek meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Hi va ta los Ér te sí tõ ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást
kell al kal maz ni ak kor is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ köz ben lejárt.

Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület közleménye (Kábel 11) 
a rádió- vagy televízió-mûsorok egyidejû, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítõi, valamint kódoltan

eredeztetett rádió- vagy televízió-mûsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történõ nyilvánossághoz
közvetítésében közremûködõk („kábelszervezetek”) által fizetendõ 

szerzõi jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeirõl

Az ARTISJUS a szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjt.) 16. § (1) be kez dé sé ben, 26. §
(3)–(4) be kez dé sé ben, 27. §-ban, 28. § (2) és (3) be kez dé sé ben, 90. § (1) be kez dé sé ben, va la mint 92. § (5) be kez dé sé ben
fog lalt rendelkezések alapján

– a szer zõk, to váb bá az Szjt. 77. § (2) be kez dés má so dik mon da tá ban meg ha tá ro zott jog te kin te té ben az elõ adó mû vé -
szek és a hang fel vé tel-elõ ál lí tók ja vá ra a Film JUS, Film szer zõk és Elõ ál lí tók Szer zõi Jog vé dõ Egye sü le té vel, a
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HUNGART Vi zu á lis Mû vé szek Kö zös Jog ke ze lõ Tár sa sá ga Egye sü let tel, a Ma gyar Hang le mez ki adók Szö vet sé gé vel,
va la mint a Mû vé sze ti Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge Elõ adó mû vé szi Jog vé dõ Iro dá já val egyet ér tés ben az Szjt. 28. § (2) és
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a rá dió- vagy te le ví zió-szer ve zet, il let ve a sa ját mû sort a nyil vá nos ság hoz ve ze ték út -
ján vagy más ként köz ve tí tõ mû so rá ban su gár zott, il let ve köz ve tí tett mû vek, elõ adá sok és hang fel vé te lek su gár zás sal, ve -
ze ték út ján vagy egyéb mó don, így kü lö nö sen mû hol das, vagy IP plat form út ján – az ere de ti hez ké pest más szer ve zet
köz be ik ta tá sá val – a nyil vá nos ság hoz tör té nõ egy ide jû, vál to zat lan és cson kí tat lan to vább köz ve tí té se (másodlagos
nyilvánossághoz közvetítés) engedélyezésének feltételeit és az ennek fejében fizetendõ szerzõi és szomszédos jogi
jogdíjakat (a továbbiakban: jogdíj), valamint

– az írók, a ze ne szer zõk és a szö veg írók ja vá ra – a szín pad ra szánt iro dal mi mû vek és a ze ne drá mai mû vek vagy je le -
ne te ik, il let ve ke reszt met sze te ik, va la mint a szak iro dal mi mû vek és a na gyobb ter je del mû nem szín pad ra szánt szép iro -
dal mi mû vek (pl. re gé nyek) fel hasz ná lá sa ki vé te lé vel – a már nyil vá nos ság ra ho zott mû vek nek a nyil vá nos ság hoz köz -
ve tí tést vég zõ szer ve zet hez kó dol tan ér ke zõ rá dió- vagy te le ví zió-mû so rok kód ol dás után vagy (át)kó dol tan tör té nõ, bár -
mely mó don, így kü lö nö sen ve ze ték, mû hold, vagy IP plat form út ján meg va ló sí tott nyil vá nos ság hoz közvetítése
engedélyezésének feltételeit és az ennek fejében fizetendõ szerzõi jogdíjakat

az aláb bi ak ban ál la pít ja meg:

I. Fe je zet

Su gár zott rá dió- vagy te le ví zió-mû so rok egy ide jû, vál to zat lan, cson kí tat lan to vább köz ve tí té sét, il let ve nyil vá nos ság -
hoz köz ve tí té sét vég zõ szer ve ze tek által fizetendõ jogdíjak

1.  A kö zön ség kö ré ben köz vet le nül is fog ha tó rá dió- és te le ví zió-mû so rok Szjt. 28. § (2) be kez dé se sze rin ti to vább -
köz ve tí té se fe jé ben fizetendõ jogdíjak.

A rá dió- vagy te le ví zió-szer ve ze tek, il let ve a sa ját mû sort a nyil vá nos ság hoz ve ze ték út ján vagy más ként el sõd le ge sen 
köz ve tí tõ szer ve ze tek mû so rá ban su gár zott, il let ve nyil vá nos ság hoz el sõd le ge sen köz ve tí tett mû vek nek vál to zat lan,
cson kí tat lan, to vább su gár zás sal, ve ze ték út ján vagy egyéb mó don így kü lö nö sen mû hol das, vagy IP plat form út ján tör té -
nõ to vább köz ve tí té sét vég zõ, az ere de ti el sõd le ges nyil vá nos ság hoz köz ve tí tõ (rá dió- vagy te le ví zió-) szer ve zet tõl kü -
lön bö zõ szer ve ze tek (pl. ún. ká bel szer ve ze tek), szer ve ze ti for má juk ra te kin tet nélkül, az egyes csatlakozott háztartások
(elõfizetõk) részére továbbközvetített rádió- és televízió-mûsorok után

a)  leg fel jebb 500 csat la ko zott ház tar tá sig:

te le ví zió-mû so ron ként   1,66 Ft/hó/csat la ko zott ház tar tás

rá dió mû so ron ként   0,65 Ft/hó/csat la ko zott ház tar tás

b)  500-nál több csat la ko zott ház tar tás ese tén:

te le ví zió-mû so ron ként   4,08 Ft/hó/csat la ko zott ház tar tás

rá dió mû so ron ként   1,66 Ft/hó/csat la ko zott ház tar tás

de – mind az a), mind a b) pont ese té ben – csat la ko zott ház tar tá son ként leg alább 9,03 Ft/hó össze gû jog dí jat kö te le sek
fizetni.

c)  Ha a csat la ko zott ház tar tá sok szá ma ami att, hogy a mû so rok egy ide jû, vál to zat lan, cson kí tat lan to vább köz ve tí té se
nem ve ze ték út ján, ha nem a nyil vá nos ság hoz to vább köz ve tí tés re al kal mas egyéb esz köz zel vagy mó don tör té nik, vagy
egyéb ok ból (pl. azért, mert a to vább köz ve tí tés nek nin cse nek elõ fi ze tõi) nem ál la pít ha tó meg, vagy a to vább köz ve tí tés
fe jé ben a kö zön ség tag jai nem a to vább köz ve tí tett mû so rok szá má hoz (mû sor cso ma gok hoz) iga zo dó dí jat fi zet nek, ak -
kor a to vább köz ve tí tés sel el ér he tõ ház tar tás szám, il let ve a to vább köz ve tí tés, mint szol gál ta tás igény be vé te lé nek mér té -
ké re vo nat ko zó egyéb ada tok (pl. a mû so rok hoz va ló tény le ges hoz zá fé rés ada tai, az elõ fi ze tõi dí jak ból ere dõ be vé tel)
ala pul vé te lé vel az 1. a), illetve 1. b) pontban a megfelelõ idõszakra meghatározott jogdíjak közül az alacsonyabb összegû 
jogdíjat kell megfizetni.

d)  Ha a vál to zat lan, cson kí tat lan, to vább su gár zás sal, ve ze ték út ján vagy egyéb mó don, így kü lö nö sen mû hol das,
vagy IP plat form út ján tör té nõ to vább köz ve tí té sét vég zõ, az ere de ti el sõd le ges nyil vá nos ság hoz köz ve tí tõ (rá dió- vagy
te le ví zió-) szer ve zet tõl kü lön bö zõ szer ve zet ma ga, vagy köz re mû kö dõ út ján olyan össze tett di gi tá lis au di o vi zu á lis mé -
dia szol gál ta tást [pl. a csat la ko zott ház tar tás (elõ fi ze tõ) ré szé re a rá dió-te le ví zió szer ve zet vagy köz re mû kö dõ je ál tal
össze ál lí tott kí ná lat ból igény sze rint vagy kö zel igény sze rint nyúj tott vi deo szol gál ta tás, idõ ben el tolt mû sor ér zé ke lést
le he tõ vé te võ szol gál ta tás] nyújt, amely nek so rán egyéb jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó fel hasz ná lá si cse lek ményt
is foly tat, az össze tett szol gál ta tás vál to zat lan, cson kí tat lan, to vább su gár zás sal, ve ze ték út ján vagy egyéb mó don, így kü -
lö nö sen mû hol das, vagy IP plat form út ján tör té nõ to vább köz ve tí tés nek mi nõ sü lõ részszolgáltatásának engedélyezése és a
jogdíjigények teljesítése fejében az 1. a), illetve b) pontban meghatározott jogdíjat kell megfizetni.

9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 731



e)  Az össze tett di gi tá lis au di o vi zu á lis mé dia szol gál ta tás ke re té ben meg va ló sí tott fel hasz ná lá sok ra, ame lyek más jog -
díj köz le mé nyek ha tá lya alá tar toz nak, az al kal ma zan dó jog díj köz le mény sze rint kü lön en ge délyt kell kér ni, és az
engedély fejében külön jogdíjat kell fizetni.

2.  A nyil vá nos ság hoz köz ve tí tést vég zõ szer ve zet hez kó dol tan ér ke zõ rá dió- vagy te le ví zió-mû so rok kód ol dás után
vagy (át)kó dol tan tör té nõ, bár mely mó don, így kü lö nö sen ve ze ték, mû hold, vagy IP plat form út ján meg va ló sí tott nyil vá -
nos ság hoz köz ve tí té se fe jé ben az Szjt. 26. § (3) és (4) be kez dé se alap ján a kábelszervezetek által fizetendõ szerzõi
jogdíjak.

A rá dió- vagy te le ví zió-szer ve ze tek, il let ve a sa ját mû sort a nyil vá nos ság hoz ve ze ték út ján vagy más ként köz ve tí tõ
szer ve ze tek mû so rá ban kó dol tan su gár zott, il let ve nyil vá nos ság hoz köz ve tí tett mû vek nek, kód ol dás után vagy (át)kó -
dol tan  tör té nõ, bár mely mó don, így kü lö nö sen ve ze ték, mû hold, vagy IP plat form út ján meg va ló sí tott nyil vá nos ság hoz
köz ve tí té sét vég zõ, az ere de ti nyil vá nos ság hoz köz ve tí tõ (rá dió- vagy te le ví zió-) szer ve zet tõl kü lön bö zõ szer ve ze tek (pl. 
ún. ká bel szer ve ze tek), szer ve ze ti for má juk ra te kin tet nél kül, az egyes csat la ko zott ház tar tá sok (elõ fi ze tõk) ré szé re az ál -
ta luk nyil vá nos ság hoz köz ve tí tett rá dió- és te le ví zió-mû so rok ban felhasznált, már nyilvánosságra hozott irodalmi és
zenemûvek (ún. kisjogos mûvek) nyilvánossághoz közvetítése fejében

a)  leg fel jebb 500 csat la ko zott ház tar tá sig:
te le ví zió-mû so ron ként   0,73 Ft/hó/csat la ko zott ház tar tás
rá dió mû so ron ként   0,30 Ft/hó/csat la ko zott ház tar tás
b)  500-nál több csat la ko zott ház tar tás ese tén:
te le ví zió-mû so ron ként   1,82 Ft/hó/csat la ko zott ház tar tás
rá dió mû so ron ként   0,73 Ft/hó/csat la ko zott ház tar tás
de – mind az a), mind a b) pont ese té ben – csat la ko zott ház tar tá son ként leg alább 4,09 Ft/hó össze gû szer zõi jog dí jat

kö te le sek fizetni.
c)  Ha a rá dió- vagy te le ví zió-szer ve ze tek, il let ve a sa ját mû sort a nyil vá nos ság hoz ve ze ték út ján vagy más ként köz ve -

tí tõ szer ve ze tek mû so rá ban kó dol tan su gár zott, il let ve nyil vá nos ság hoz köz ve tí tett mû vek nek, kód ol dás után vagy
(át)kó dol tan, tör té nõ, bár mely mó don, így kü lö nö sen ve ze ték, mû hold, vagy IP plat form út ján meg va ló sí tott nyil vá nos -
ság hoz köz ve tí té sét vég zõ, az ere de ti nyil vá nos ság hoz köz ve tí tõ (rá dió- vagy te le ví zió-) szer ve zet tõl kü lön bö zõ szer ve -
zet ma ga, vagy köz re mû kö dõ út ján olyan össze tett di gi tá lis au di o vi zu á lis mé dia szol gál ta tást [pl. a csat la ko zott ház tar tás 
(elõ fi ze tõ) ré szé re a rá dió-te le ví zió szer ve zet vagy köz re mû kö dõ je ál tal össze ál lí tott kí ná lat ból igény sze rint vagy kö zel
igény sze rint nyúj tott vi deo szol gál ta tás, idõ ben el tolt mû sor ér zé ke lést le he tõ vé te võ szol gál ta tást] nyújt, amely nek so rán 
egyéb jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó fel hasz ná lá si cse lek ményt is foly tat, az össze tett szol gál ta tá son be lül a je len
2. pont be ve ze tõ részében meghatározott részszolgáltatással megvalósított felhasználás engedélyezése és a
jogdíjigények teljesítése fejében az a), illetve b) pontban meghatározott jogdíjat kell megfizetni.

d)  Az össze tett di gi tá lis au di o vi zu á lis mé dia szol gál ta tás ke re té ben meg va ló sí tott fel hasz ná lá sok ra, ame lyek más
jog díj köz le mé nyek ha tá lya alá tar toz nak, az al kal ma zan dó jog díj köz le mény sze rint kü lön en ge délyt kell kér ni, és az
engedély fejében külön jogdíjat kell fizetni.

II. Fe je zet

A jog díj köz le mény ál ta lá nos sza bá lyai

1.  Az Szjt. 26. § alap ján a je len jog díj köz le mény ér tel mé ben rá dió-, il let ve te le ví zió-szer ve zet alatt a sa ját mû sort a
nyil vá nos ság hoz föl di vagy mû hol das su gár zás, il let ve ve ze ték út ján vagy egyéb mó don át vi võ szervezeteket kell érteni.

2.  A je len jog díj köz le mény alap ján a fel hasz ná lá si en ge dély meg adá sa a jog díj meg fi ze té sé tõl függ. A fel hasz ná ló az
en ge délyt a jog díj meg fi ze té sé vel egy idõ ben szer zi meg. A fel hasz ná lás meg kez dé se elõtt meg fi ze tett jog díj, il let ve jog -
díj rész let fe jé ben a fel hasz ná ló a meg fi ze tett jog díj jal (a jog díj rész let tel) arányos mértékû felhasználási engedélyt
szerez.

3.  Adat szol gál ta tás a jog díj ki szá mí tá sá hoz („el szá mo lás”), ese dé kes ség
3.1.  Ha a fel hasz ná ló val vagy fel hasz ná lói ér dek-kép vi se le ti szer ve zet tel kö tött, áta lány jog dí jat tar tal ma zó szer zõ dés 

el té rõ en nem ren del ke zik, a jog díj (jog díj rész let) ki szá mí tá sá hoz szük sé ges el szá mo lás nap tá ri ne gyed éven ként, a jog díj
pe dig a negyedévet követõ hónap utolsó napjáig esedékes.

3.2  Ké se del mes jog díj fi ze tés ese tén a fel hasz ná ló a Ptk. 301/A. § sze rin ti ké se del mi ka ma tot kö te les fi zet ni. Ha a fel -
hasz ná ló a fel hasz ná lás hoz nem kért en ge délyt, vagy a fel hasz ná lá si en ge dély ter je del mét túl lép te, a ké se del mi ka mat
meg fi ze té se a felhasználás megkezdésének napjától esedékes.
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4.  Adat szol gál ta tás a jog díj fel osz tá sá hoz
4.1.  Az I.1. és I.2. pont sze rin ti szer ve ze tek kö te le sek a tény le ge sen to vább köz ve tí tett mû sor fo lya mok ról ada tot szol -

gál tat ni [Szjt. 92. § (5) bekezdés].
4.2.  Az adat szol gál ta tás – ha a fe lek rö vi debb ha tár idõ ben nem ál la pod nak meg – ne gyed éven te, a tárgy ne gye dé vet

kö ve tõ hó nap 15. napjáig esedékes.
4.3.  Az adat szol gál ta tás az ARTISJUS ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vány al kal ma zá sá val vagy más, a fe lek ál tal 

kö tött szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don (for má tum ban) – az I.1. d)–e), va la mint I.2. c)–d) pont sze rin ti szer ve ze tek
ese té ben elektronikus formátumban – történik.

4.4.  A jog díj fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tás ké se del mes tel je sí té se ese tén a fel hasz ná ló a ké se de lem ide -
jé re köt bért kö te les fi zet ni. A köt bér mér té ke a ké se de lem min den nap já ra a fel hasz ná ló ál tal az adott ne gyed év re fi ze ten -
dõ szer zõi jog díj 0,5%-a, de leg alább egy nap ra 500 Ft. A köt bér leg ma ga sabb össze ge a felhasználó által fizetendõ
szerzõi jogdíj 30%-a.

4.5.  Amennyi ben a fel hasz ná ló a jog díj fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tást hi á nyo san vagy hi bá san tel je sí ti,
úgy az adat szol gál ta tás ha tár nap já tól a meg fe le lõ adat szol gál ta tás tel je sí té sé nek nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra hi bás tel je -
sí té si köt bért kö te les fi zet ni, amely nek mér té ke meg egye zik a 4.4. pontban meghatározott késedelmi kötbér mértékével.

5.  Az ARTISJUS a jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada to kat, va la mint a mû fel hasz ná lás mód ját és mér té két a
hely szí nen el len õriz he ti. Amennyi ben a hi bás el szá mo lást az ARTISJUS e pont sze rin ti el len õr zé se so rán tár ja fel, és az
el szá mo lá sá ban kö zölt és az el len õr zés kor fel tárt, jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada tok kö zött 5%-nál na gyobb el té -
rés mu tat ko zik a szol gál ta tó ja vá ra, a szol gál ta tó kö te les hi bás tel je sí té si köt bért fi zet ni. A köt bér mértéke az eltérésbõl
adódó, a felhasználó által fizetendõ jogdíjkülönbözet 20%-a.

6.  A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott, te vé keny sé gü ket meg kez dõ szer ve ze tek jog dí ja – mû kö dé sük el sõ
nap tá ri évé ben – ki zá ró lag be ru há zá si cé lú, nem a mû kö dés fo lya ma tos költ sé ge it fe de zõ költ ség ve té si tá mo ga tá suk és
egyéb, meg fe le lõ szám vi te li bi zony lat tal iga zolt be ru há zá si és/vagy tár gyi esz köz-be szer zé si költ sé ge ik össze gé vel
csök kent he tõ. A csök ken tés nem ha lad hat ja meg a fi ze ten dõ jogdíj mértékének 50%-át. E jogdíjkedvezménnyel együtt
más jogdíjkedvezmény nem adható.

7.  A je len tõs fel hasz ná lók kal, il let ve a fel hasz ná lók kép vi se le té ben el já ró, az érin tett fel hasz ná lók je len tõs ré szét
meg fe le lõ en kép vi se lõ or szá gos ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek kel a jog díj köz le mény meg fe le lõ ren del ke zé se i ben meg -
ha tá ro zott té te les vagy %-os szer zõi jog díj fi ze tés he lyett az ARTISJUS áta lány jog dí jat tar tal ma zó fel hasz ná lá si szer zõ -
dést is köthet. Átalánydíjas felhasználási szerzõdés csak akkor köthetõ, ha

– az az zal érin tett fel hasz ná ló nak jog díj tar to zá sa nincs, és a fel hasz ná lás mér té ké re vo nat ko zó adat köz lé si kö te le zett -
sé gé nek az Szjt. 92. § (5) be kez dés re figyelemmel eleget tett,

– az áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés meg kö té sét a fel hasz ná lás sa já tos kö rül mé nyei, a fel hasz nált mû vek sa já tos,
a je len jog díj köz le mény ben sza bá lyo zott fel hasz ná lás sal érin tett mû vek ti pi kus össze té te lé tõl va ló je len tõs el té ré se,
vagy a fel hasz ná lás és en nek foly tán a fel hasz ná ló ál tal fi ze ten dõ jog díj je len tõs mér té ke, vagy a fel hasz ná lók je len tõs ré -
szé nek azo nos or szá gos ér dek-kép vi se le ti szerv ben va ló ön kén tes tag sá ga és az ér dek-kép vi se le ti szerv fel hasz ná lá si
szer zõ dés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerû felhatalmazása ezt lehetõvé és indokolttá teszi.

Az áta lány szer zõ dé sek meg kö té se so rán az áta lány szer zõ dé sek kel érin tett fel hasz ná lók kö zött az egyen lõ bá nás mód
kö ve tel mé nyét sér tõ meg kü lön böz te tést nem le het al kal maz ni, az az azo nos fel té te lek mel lett azonos kedvezményeket
kell biztosítani.

Or szá gos ér dek-kép vi se le ti szer vek kel csak ab ban az eset ben köt he tõ áta lány szer zõ dés, ha az ér dek-kép vi se le ti szerv
a tag jai (az érin tett fel hasz ná lók) jog díj fi ze té sé ért meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt, és/vagy az érin tett fel hasz ná lók ál tal fi -
ze ten dõ jog díj ki szá mí tá sá hoz/meg fi ze té sé hez szük sé ges, a fel hasz ná lás mér té ké re, il let ve a fel hasz nált mû vek re (tel je -
sít mé nyek re) vo nat ko zó ada to kat gyûj ti és az AR TIS JUS-nak to váb bít ja, a jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada tok,
va la mint a mû fel hasz ná lás mód ja és mér té ke el len õr zé sét a II.5. pon ton túl me nõ ellenõrzési módon is lehetõvé teszi,
és/vagy a jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.

8.  A je len jog díj köz le mény ben nem meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sok ese tén, vagy ab ban az eset ben, ha a jog dí jat a fel -
hasz ná ló ál tal a kö zön ség tag ja irá nyá ban al kal ma zott üz le ti mo dell mi att nem le het a jog díj köz le mény egyes, egyéb ként
az adott fel hasz ná lás ra al kal ma zan dó ren del ke zé sei alap ján meg ál la pí ta ni, a köz zé tett jog díj mér té kek el ve i nek és ará -
nya i nak al kal ma zá sá val az ARTISJUS által esetenként megállapított jogdíj fizetendõ.

9.  A jog dí jak meg ál la pí tá sa te kin tet tel van ar ra, hogy a je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sok so -
rán vé dett és nem vé dett mû vek fel hasz ná lá sa egyaránt megtörténik.

9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 733



10.  A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak az áfát nem tar tal maz zák. A jog dí jat a tör vé nyes áfát is tar tal -
ma zó összeg ben kell megfizetni.

11.  A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya
A fen ti jog díj köz le mény 2011. ja nu ár 1-jé tõl 2011. de cem ber 31-ig ha tá lyos.

ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

* * *

A díj sza bást az Szjt. 90. § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

A NEFMI SZMSZ-rõl szó ló 6/2010.(X.19.)NEFMI uta sí tás alap ján a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ne vé ben eljárva: 

Bu da pest, 2011. ja nu ár 31.

Szõcs Gé za s. k.,
kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár

A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadó-mûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI) 
és a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ) közös díjszabása

a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá
vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon 

a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ elõadó-mûvészi és hangfelvétel-elõállítói jogdíjakról 
és e felhasználások egyéb feltételeirõl

Az MSZSZ-EJI és a MAHASZ (a to váb bi ak ban együtt: „Kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tek”), a szer zõi jog ról szó ló 1999. évi
LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjt.) 77. § (1) és (3) be kez dé se i ben, va la mint a 90. § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del -
ke zé sek alap ján, az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg a ke res ke del mi cél ból ki adott hang fel vé tel nek vagy az ar ról ké szült
má so lat nak (a to váb bi ak ban együtt: hang fel vé tel) su gár zás út ján, to váb bá ve ze ték kel vagy bár mely más ha son ló esz köz -
zel vagy mó don a nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé ért fi ze ten dõ elõ adó-mû vé szi és hangfelvétel-elõállítói jogdíjakat és e
felhasználások egyéb feltételeit:

1. Az elõ adó-mû vé szi és hang fel vé tel-elõ ál lí tói jog díj mértéke

1.1.  A hang fel vé telt su gár zás út ján a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tõ fel hasz ná ló, az elõ adó mû vész nek és a hang fel vé tel
elõ ál lí tó já nak együt te sen az ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal ma zó költ ség ve té si, fenn tar tói, il let ve mû sor szol gál ta tás -
hoz nyúj tott egyéb tá mo ga tá sa 1%-ának, elõ fi ze tõi díj be vé te lei 2%-ának, to váb bá a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben ke -
let ke zett rek lám- és szpon zo rá ci ós, va la mint egyéb be vé te lei 4%-ának megfelelõ együttes összegû, de legalább 12 400
Ft/hó jogdíjat köteles fizetni.

1.2.1.  A fel hasz ná ló – az 1.2.2. pont ban meg ha tá ro zott ki vé tel lel – az 1.1. pont ban meg ha tá ro zott jog dí jat kö te les fi -
zet ni ak kor is, ha a hang fel vé telt nem su gár zás sal, ha nem ve ze ték út ján vagy bár mely más ha son ló esz köz zel vagy mó -
don – ide ért ve a szá mí tó gé pes („web cas ting”), il let ve mo bil há ló zat igény be vé te lét is – köz ve tí ti a nyil vá nos ság hoz. A je -
len pont sze rin ti fel hasz ná lá son a ke res ke del mi cél ból ki adott hang fel vé te lek elõ re szer kesz tett mó don, ki zá ró lag szá mí -
tó gé pes, il let ve mo bil há ló zat igény be vé te lé vel tör té nõ olyan nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sét kell ér te ni, amely az igény be
ve võ szá má ra nem te szi le he tõ vé, hogy a mûsorfolyamot az 1.3. a)–c) pontokban megjelölt többletszolgáltatásokkal
befolyásolja, illetve személyre szabja.

1.2.2.  Ha az 1.2.1. pont ban meg ha tá ro zott web cas ting so rán a hang fel vé te lek egy ide jû leg leg fel jebb egy, elõ re szer -
kesz tett fo lya mát köz ve tí tik a nyil vá nos ság hoz, ak kor a fel hasz ná ló leg fel jebb 3 tel jes hang fel vé tel vagy 10 fel vé tel rész -
let fel hasz ná lá sa ese tén 1050 Ft/hó, leg fel jebb 4–10 tel jes hang fel vé tel vagy 30 fel vé tel rész let fel hasz ná lá sa ese tén
3200 Ft/hó jog dí jat kö te les fi zet ni. A je len pont sze rin ti fel hasz ná lás szem pont já ból fel vé tel rész let nek mi nõ sül az az elõ -
adá son ként leg fel jebb egy perc hosszúságú részlet, amely nem haladja meg a hangfelvétel teljes hosszának felét.
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1.3.  Ha a fel hasz ná ló a hang fel vé telt nem su gár zás sal, ha nem ve ze ték út ján vagy bár mely más ha son ló esz köz zel
vagy mó don – ide ért ve a szá mí tó gé pes, il let ve mo bil há ló zat igény be vé te lét is – úgy köz ve tí ti a nyil vá nos ság hoz, amely
le he tõ vé teszi, hogy a nyilvánosság tagja

a)  a mû sor ban sze rep lõ egyes mû fa jo kat vagy elõ adó mû vé sze ket elõny ben ré sze sít sen – nem ide ért ve meg ha tá ro zott
elõ adó(k) vagy hang fel vé tel(ek) egye di kiválasztását –, illetve

b  igény be vé tel köz ben egy vagy több hang fel vé telt át ugor jon, il let ve

c)  a mû sor fo lya mot rö vid idõ re meg ál lít sa,

a fel hasz ná ló az 1.1. pont sze rint fi ze ten dõ dí jon fe lül an nak 10%-át, de leg alább ha vi 13 550 Ft/hó jog dí jat kö te les fi -
zet ni („in ter ak tív web cas ting”). A 2.1. pont sze rin ti szer zõ dés nek eb ben az eset ben ki kell ter jed nie a fel hasz ná lás rész le -
tes mû sza ki feltételeirõl való megállapodásra is.

1.4.  A hang fel vé tel nek a su gár zás sal egy idõ ben, szá mí tó gé pes há ló zat igény be vé te lé vel is tör té nõ nyil vá nos ság hoz
köz ve tí té sé ért („si mul cas ting”) a fel hasz ná ló az 1.1. pont sze rint fi ze ten dõ jog dí jon fe lül – ide ért ve an nak mi ni mum díj ra
vo nat ko zó rendelkezését is – annak 5%-át köteles fizetni.

1.5.  A je len díj sza bást kell al kal maz ni ak kor is, ami kor a kö zön ség tag ja a mû sor nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sét kö ve -
tõ en vá lo gat hat a mû sort al ko tó mû sor szá mok (1996. évi I. tör vény 2. § 28. pont) kö zül a mû sor szá mok nak a je len díj sza -
bás 1.1.–1.2.1. pont jai sze rin ti fel hasz ná ló sa ját esz kö ze i vel mû köd te tett ar chí vu má ból, fel té ve, hogy az így ki vá lo ga tott
mû sor szá mok a kö zön ség tag ja szá má ra to vább ra is mû sor szám ként, il let ve mû sor ként (mû sor szá mok fo lya ma ként) vál -
nak ér zé kel he tõ vé. A je len pont sze rin ti fel hasz ná lá sért a fel hasz ná ló az 1.1. pont sze rint fi ze ten dõ jog dí jon fe lül an nak
to váb bi 5%-át, de leg alább ha vi 13 550 Ft/hó jog dí jat kö te les fi zet ni. A 2.1. pont sze rin ti szerzõdésnek ebben az esetben
ki kell terjednie a felhasználás részletes mûszaki feltételeirõl való megállapodásra is.

1.6.  Ha az 1.5. pont sze rin ti fel hasz ná ló a mû sor szá mo kat ar chí vu má ban oly mó don te szi hoz zá fér he tõ vé, hogy a kö -
zön ség tag ja az ar chí vum ból ki vá lasz tott mû sor szám ról tar tós má so la tot ké szít het (pl. „pod cas ting”), a fel hasz ná ló az
1.1. pont sze rint fi ze ten dõ jog dí jon fe lül an nak to váb bi 10%-át, de leg alább 15 800 Ft/hó jog dí jat kö te les fi zet ni. A 2.1.
pont sze rin ti szer zõ dés nek eb ben az eset ben ki kell ter jed nie a fel hasz ná lás részletes mûszaki feltételeirõl való
megállapodásra is.

1.7.  

a)  Az 1.1. pont ban em lí tett fel hasz ná lás sal össze füg gés ben ke let ke zett rek lám- és szpon zo rá ci ós, va la mint egyéb be -
vé te len a bár mi lyen for rás ból szár ma zó mind azon be fi ze té se ket és do log át adá sá val vagy te vé keny ség vég zé sé vel tel je -
sí tett szol gál ta tá so kat ér te ni kell, ame lyek re az adott fel hasz ná ló be szá mo lá si/könyv ve ze té si kö te le zett sé ge a min den kor 
ha tá lyos szám vi te li jog sza bá lyok ér tel mé ben ki ter jed [2000. évi C. tv. 72. § (1) be kez dés]. Rek lám- és szpon zo rá ci ós,
va la mint a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben ke let ke zett egyéb be vé tel nek mi nõ sül az a be vé tel is, amely a fel hasz ná lás sal
össze füg gés ben nem a fel hasz ná ló nál, ha nem egy ve le kap csolt vál lal ko zás ként [2003. évi XCII. tör vény 178. § 17.
pont] együtt mû kö dõ har ma dik sze mély nél keletkezett.

b)  Rek lám szol gál ta tá sért vagy rek lám köz zé té te lé ért ka pott be vé tel ese tén az a) pont ban em lí tett rek lám- és szpon zo -
rá ci ós be vé tel nek a meg ren de lõ (a rek lám köz zé té te lé rõl a fel hasz ná ló val sa ját ne vé ben szer zõ dõ fél) ál tal fi ze tett dí jat
kell te kin te ni, ame lyet ügy nök sé gi vagy köz ve tí tõi ju ta lék kal, mennyi sé gi ked vez ménnyel vagy egyéb jog cí men csök -
ken te ni csak ak kor le het, ha er rõl a felek a 2.1. pont szerinti szerzõdésben kifejezetten megállapodnak.

c)   Nem elõ fi ze tõi díj nak, ha nem a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben ke let ke zett egyéb be vé tel nek kell te kin te ni azt a
dí jat, ame lyet a fel hasz ná ló az e díj sza bás ha tá lya alá tar to zó fel hasz ná lás sal össze füg gés ben olyan sze mély tõl vagy szer -
ve zet tõl kap, aki (amely) a fel hasz ná ló mû so rá ban fog lalt hang fel vé telt az Szjt. 28. § (2) be kez dé sé ben meghatározott
módon közvetíti a nyilvánosság felé.

d)  A há ló za tos, il let ve a há ló zat ba kap cso ló dó mû sor szol gál ta tók (a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I.
tv. 2. § 8. és 9. pon tok), il let ve az olyan ke res ke del mi kap cso lat ban ál ló mû sor szol gál ta tók, me lyek együtt mû kö dé se ki -
zá ró lag a rek lám idõ ér té ke sí té sé re kor lá to zó dik, az 1.1. pont sze rin ti jog dí jat egyé ni leg fi ze tik meg a ná luk a fel hasz ná -
lás sal össze füg gés ben ke let ke zett be vé te le ik alap ján. Az 1.7. b) pont ban fog lalt ren del ke zést a kap csolt vál lal ko zá sok el -
szá mo lá sá ról mind a há ló za tos, il let ve há ló zat ba kapcsolódó, mind a kereskedelmi kapcsolatban álló
mûsorszolgáltatókra megfelelõen alkalmazni kell.

1.8.  Ha az 1.1.–1.4. pon tok sze rin ti fel hasz ná ló egy ide jû leg mû sor szá mok nem egy, ha nem több elõ re szer kesz tett fo -
lya mát (csa tor na) köz ve tí ti a nyil vá nos ság hoz, az 1.1.–1.6. pon tok ban meg ha tá ro zott jog dí jon fe lül, a má so dik és min -
den to váb bi mû sor fo lya mért (csa tor ná ért) az 1.1.–1.6. pon tok ban meg ha tá ro zott díj to váb bi 10%-át is kö te les meg fi zet -
ni. Ha az egy ide jû leg nyil vá nos ság hoz köz ve tí tett mû sor fo lya mok (csa tor nák) szá ma nem ál la pít ha tó meg, a fel hasz ná ló
öt mû sor fo lyam (csa tor na) után köteles jogdíjat fizetni. Az 1.4.–1.6. és a jelen pont egyidejûleg is alkalmazható.

1.9.  Az 1.1.–1.6. pon tok ban meg ha tá ro zott jog díj meg fi ze té sén túl, a hang fel vé tel ben fog lalt mû nyil vá nos ság hoz
köz ve tí té sé hez en ge délyt kell kér ni az érintett szerzõktõl.
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1.10.  A je len díj sza bás ban meg ha tá ro zott jog díj meg fi ze té se a fel hasz ná lót nem jo go sít ja ar ra, hogy a hang fel vé telt
olyan mó don te gye a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé, hogy a kö zön ség tag jai mind az egyes hang fel vé te le ket,
mind pe dig a hoz zá fé rés he lyét és ide jét egyé ni leg vá laszt has sák meg („le hí vás”). A hang fel vé tel le hí vá sá hoz en ge délyt
kell kér ni az érin tett szer zõk tõl, elõ adó mû vé szek tõl és hang fel vé tel-elõ ál lí tók tól.

1.11.  A je len díj sza bás ban meg ha tá ro zott jog díj nem tar tal maz za az ál ta lá nos for gal mi adót, azt a fel hasz ná ló nak a szá -
za lé kos mér té kek sze rint meg ál la pí tott jog dí jon fe lül, a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fe le lõ en kell meg fi zet nie.

1.12.  Je len díj sza bás al kal ma zá sa so rán hang fel vé tel nek kell te kin te ni az ún. vi deo kli pek hangcsíkját is.

2. A fel hasz ná lás egyéb fel té te lei

2.1.  A fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl a kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tek és a fel hasz ná lók szer zõ dés ben állapodnak
meg.

2.2.  Ha a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl szó ló szer zõ dés más ként nem ren del ke zik, a fel hasz ná ló ada tot kö te les
szol gál tat ni az 1.1.–1.6. pon tok ban meg ha tá ro zott jog díj meg fi ze té sé nek alap já ul szol gá ló be vé te le i rõl, to váb bá a nyil -
vá nos ság hoz köz ve tí tett hang fel vé te lek rõl. Az adat szol gál ta tás nap tá ri ne gyed éven ként, a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 20.
nap já ig ese dé kes. A fel hasz ná ló adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét a www.playlist.hu internetes oldal megfelelõ
ûrlapjának kitöltésével köteles teljesíteni.

2.3.  A fel hasz ná ló díj fi ze té si kö te le zett sé gét leg ké sõbb a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet ál tal ki ál lí tott, szám lá val egyen -
ér té kû bi zony lat nak mi nõ sü lõ jog díj fi ze té si ér te sí tõ kéz hez vé te lét kö ve tõ nyolc na pon be lül tel je sí ti. Amennyi ben a fel -
hasz ná ló bi zo nyít ja, hogy a jog díj fi ze té si ér te sí tõ kéz hez vé te le kor az ér te sí tõ ben fel tün te tett fi ze té si ha tár idõ bõl nyolc
nap nál ke ve sebb volt hát ra, a nyolc na pos ha tár idõt a fi ze té si ér te sí tõ kézhezvételétõl kell számítani. A teljesítés napja –
vita esetén – az átutalás keltének napja.

2.4.  Ha a fel hasz ná ló a be vé te li ada tok ra vo nat ko zó adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek [2.2. pont] tel je sí té sé vel ké -
se de lem be esik, és emi att a kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tek nem tud ják meg ál la pí ta ni a fel hasz ná ló díj fi ze té si kö te le zett sé -
gé nek mér té két, ak kor a jog díj fi ze té si ér te sí tõt a következõ szabályok figyelembevételével kell kiállítani:

a)  A jog dí jat a tárgy ne gye dé vet meg elõ zõ nap tá ri ne gyed év jog díj alap já nak 25%-kal meg nö velt össze ge alap ján kell
meg ál la pí ta ni. Több egy mást kö ve tõ ne gyed év re ki ter je dõ ké se de lem ese tén a jog dí jat min den ké se de lem mel érin tett
negyedévre további 25%-kal meg kell növelni.

b)  Amennyi ben a tárgy ne gye dé vet meg elõ zõ jog díj alap ja az a) pont alap ján sem ál la pít ha tó meg, a jog dí jat a fel hasz -
ná ló tárgy idõ sza kot meg elõ zõ éves (egy sze rû sí tett) ered mény ki mu ta tá sa sze rin ti ér té ke sí tés net tó ár be vé te lé nek ará nyos 
ré szét fi gye lem be vé ve kell meg ál la pí ta ni. Ha az (egy sze rû sí tett) éves be szá mo ló ból más nem kö vet ke zik, a fel hasz ná ló
be vé te le it rek lám- és szpon zo rá ci ós, va la mint a felhasználással összefüggésben keletkezett egyéb bevételnek kell
tekinteni.

c)  Mind ad dig, amíg sem az a), sem a b) pont nem al kal maz ha tó, jog díj ként a min den ko ri díj sza bás ban meg ha tá ro zott
mi ni mum jog díj öt szö rö sé nek meg fe le lõ össze get kell megállapítani.

d)  Ha a fel hasz ná ló a be vé te li ada tok ra vo nat ko zó adat szol gál ta tá sát a je len pont sze rin ti jog díj fi ze té si ér te sí tõ ki ál lí -
tá sát kö ve tõ en tel je sí ti, a kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tek az adat szol gál ta tá sá nak meg fe le lõ en mó do sí tott jog díj fi ze té si ér -
te sí tõt ál lí ta nak ki szá má ra, a korábban kiküldött jogdíjfizetési értesítõ egyidejû visszavonásával.

2.5.  Ha a fel hasz ná ló adat szol gál ta tá sát [2.2. pont] ké se del me sen vagy egyéb mó don hi bá san tel je sí ti köt bért, jog díj -
fi ze té si ké se de lem ese tén pe dig ké se del mi ka ma tot kö te les fizetni, az alábbiak szerint:

a)  A fel hasz ná ló a be vé te li ada tok ra vo nat ko zó adat szol gál ta tás ké se del me ese tén ké se del mi köt bért kö te les fi zet ni.
A ké se del mi köt bér alap ja az 1. vagy a 2.4. pon tok meg fe le lõ al kal ma zá sá val meg ál la pí tott összeg, mér té ke pe dig a jegy -
ban ki alap ka mat két sze re sé nek ala pul vé te lé vel a ké se de lem tar ta má ra szá mí tott összeg. A ké se de lem tar ta ma a be vé te li
ada tok ra vo nat ko zó adat szol gál ta tás ese dé kes sé gét [2.2. pont] kö ve tõ el sõ nap tól az adatszolgáltatásnak a
www.playlist.hu oldalra történõ feltöltése napjáig terjedõ idõszak.

b)  Amennyi ben a fel hasz ná ló a jog díj fi ze té si ér te sí tõn sze rep lõ fi ze té si ha tár idõ ig a jog dí jat nem fi ze ti meg, úgy a ké -
se de lem tar ta má ra a min den ko ri jegy ban ki alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ összegû késedelmi kamatot köteles
fizetni.

c)  Amennyi ben a fel hasz ná ló a be vé te li ada tok ra vo nat ko zó adat szol gál ta tást hi á nyo san vagy hi bá san tel je sí ti, hi bás
tel je sí té si köt bért kö te les fi zet ni, mely köt bér re a 2.5. a) pont sza bá lya it kell megfelelõen alkalmazni.

d)  Az adat szol gál ta tás ké se del me ese té re fi ze ten dõ köt bér és a ké se del mi ka mat egy más tól füg get len jog kö vet kez mé -
nyek. Ha a fel hasz ná ló a be vé te li ada tok szol gál ta tá sá val és a jog díj fi ze tés sel is ké se de lem be esik, mind a ké se del mi köt -
bért, mind a késedelmi kamatot meg kell fizetnie.
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e)  Amennyi ben a fel hasz ná ló a fel hasz nált hang fel vé te lek re vo nat ko zó adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek [2.2. pont]
tel je sí té sé vel ké se de lem be esik, vagy azt egyéb ként hi á nyo san vagy hi bá san tel je sí ti köt bér ként na pi 1000 fo rin tot kö te les a 
kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tek nek a ké se de lem, il let ve a hi bás tel je sí tés min den nap ja után meg fi zet ni. A je len pont sze rin ti
köt bér nem ha lad hat ja meg az adat szol gál ta tás sal érin tett idõ szak ra fi ze ten dõ jog díj mér té két.

f)  A kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tek a je len pont sze rin ti köt bért ak kor is kö ve tel he tik, ha nem ke let ke zett ká ruk az adat -
szol gál ta tá si kö te le zett ség nem szer zõ dés sze rû tel je sí té sé bõl, to váb bá ér vé nye sít he tik a köt bért meg ha la dó ká ru kat is. A
köt bér meg fi ze té se nem men te sí ti a fel hasz ná lót az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té se alól. Ha a fel hasz ná ló bi zo -
nyít ja, hogy a be vé te li ada tok ra vagy a fel hasz nált hang fel vé te lek re vo nat ko zó adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té -
sé vel össze füg gõ szer zõ dés sze gés ne ki fel nem ró ha tó ok ból tör tént, to váb bá a szer zõ dés sze gés el ke rü lé se ér de ké ben
jóhiszemûen és az adott helyzetben elvárható módon járt el, a késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbért nem kell
megfizetnie.

2.6.  A hang fel vé te lek rõl a kö vet ke zõ ada to kat kell kö zöl ni: a hang fel vé tel cí mét, elõ adó já nak ne vét, ki adó já nak ne -
vét, ide ért ve azt az ún. „la bel” ne vet is, amely alatt a hang fel vé tel meg je lent, a ki adás évét, va la mint a hang fel vé tel
hosszát és a lejátszások számát.

2.7.  Ha a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl szó ló szer zõ dés más ként nem ren del ke zik, a kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tek
a jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada to kat, va la mint a hang fel vé te lek fel hasz ná lá sá nak mód ját és mér té két a hely szí -
nen el len õriz he tik. En nek so rán a fel hasz ná ló az el len õr zött idõ szak ra vo nat ko zó an kö te les min den olyan ada tot a kö zös
jog ke ze lõ szer ve ze tek vagy azok meg bí zott ja ren del ke zé sé re bo csá ta ni, amely nek nyil ván tar tá sá ra a fel hasz ná ló be szá -
mo lá si/könyv ve ze té si kö te le zett sé ge a min den kor ha tá lyos szám vi te li jog sza bá lyok ér tel mé ben ki ter jed. A jog díj el szá -
mo lás alap já ul szol gá ló ada tok el len õr zé se az 1.7. a) pont második mondatában foglalt feltételek esetén az ott említett
harmadik személynél keletkezett bevételekre is kiterjedhet.

2.8.  Amennyi ben a fel hasz ná ló – a kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tek fe le lõs sé gi kö rén kí vül esõ ok ból – csak fel hasz ná lá si 
te vé keny sé ge meg kez dé sé nek idõ pont ját kö ve tõ en kö ti meg a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl szó ló szer zõ dést a kö -
zös jog ke ze lõ szer ve ze tek kel, a fel hasz ná lás meg kez dé se és a szer zõ dés ha tály ba lé pé se kö zöt ti idõ szak ra a jelen
díjszabás rendelkezéseit eltérés nélkül kell alkalmazni.

3. A díj sza bás al kal ma zá sá nak idõ be li hatálya

A fen ti jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2011. ja nu ár 1-jé tõl de cem ber 31-ig érvényesek.*

MSZSZ-EJI MAHASZ

* * *

A díj sza bást az Szjt. 90. § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

A NEFMI SZMSZ-rõl szó ló 6/2010. (X. 19.) NEFMI uta sí tás alap ján a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ne vé ben eljárva: 

Bu da pest, 2011. ja nu ár 31.

Szõcs Gé za s. k.,

kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár

* Az Szjt. 90. §-ának (10) be kez dé se sze rint a díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást kö ve tõ en a Hi va ta los Ér te sí tõ ben nyil vá nos ság ra hoz -
za. En nek meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Hi va ta los Ér te sí tõ ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást
kell al kal maz ni ak kor is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ köz ben le járt.
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Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület közleménye
zenemûvek nyilvánosság számára egyedi lehívásra („on demand”) hozzáférhetõvé tétele fejében fizetendõ

szerzõi jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeirõl (I 11)

Az ARTISJUS a szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjt.) 16. § (1) be kez dé sé ben, 18.
§-ában, 26. § (8) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, 27. § (3) be kez dé sé ben, va la mint 90. § (1) be kez dé sé ben és 92. §
(5) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alap ján az aláb bi ak ban ál la pít ja meg a már nyil vá nos ság ra ho zott ze ne mû vek
vagy azok rész le tei (ki vé ve a ze ne drá mai mû ve ket, je le ne te i ket, ke reszt met sze te i ket) le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té te le en -
ge dé lye zé se fejében fizetendõ szerzõi jogdíjakat, valamint a felhasználás egyéb feltételeit:

I. Fe je zet

Az en ge dély fe jé ben fi ze ten dõ szer zõi jogdíj

1. Ze ne mû és vi deo klip
1.1. Le töl tést nem en ge dõ, in gye nes le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel (pél dá ul hon lap hát tér ze ne)

Mûrészlet/mû száma  

db
Jogdíj

Jogdíjminimum 

mûrészlet 1 perc alatt 

Ft/hó

Jogdíjminimum 

mûrészlet és teljes mû 1–7 percig Ft/hó

1–10-ig a fel hasz ná lás sal kap cso -
lat ban el ért egyéb be vé tel
10%-a, de leg alább a jog díj -
mi ni mum

   2 000    3 000

11–100-ig    9 000  24 000

101–500-ig  28 000  42 000

501–1000-ig  50 000  56 000

1000 fe lett  50 000
+ mû ven ként
5 Ft

 56 000
+ mû ven ként
10 Ft

A 7 per cet meg ha la dó mû/mû rész let a jog díj szá mí tás szem pont já ból min den to váb bi meg kez dett hét perc után újabb
mûnek minõsül.

1.2.1. Díj fi ze tés el le né ben tör té nõ, le töl tést nem en ge dõ, il let ve díj fi ze tés el le né ben tör té nõ vagy in gye nes le töl tést
en ge dõ le hí vás ra hozzáférhetõvé tétel:

Kategóriák Jogdíj
Letöltést nem engedõ felhasználás

jogdíjminimuma lehívásonként

Letöltést engedõ felhasználás

jogdíjminimuma letöltésenként

ze ne mû és vi deo klip meg -
kez dett 7 per cen ként

a le hí vá sért fi ze tett díj
10%-a és a fel hasz ná lás sal
el ért egyéb be vé tel 10%-a,
de leg alább a jog díj mi ni mum

8,40 Ft 28 Ft

tel jes ze nei al bum egy ben
tör té nõ le hí vá sa esetén

a le hí vá sért  fi ze tett díj
12%-a és a fel hasz ná lás sal
el ért egyéb be vé tel 10%-a,
de leg alább a jog díj mi ni mum

mû ven ként szá mí tott meg -
kez dett ze nei per cen ként 1 Ft

mû ven ként szá mí tott meg -
kez dett ze nei per cen ként 2 Ft

csen gõ hang ként fel kí nált,
leg fel jebb 1 perc idõ tar ta mú
ze ne mû vagy ze ne mû rész let

a le hí vá sért fi ze tett díj
10%-a és a fel hasz ná lás sal
el ért egyéb be vé tel 10%-a,
de leg alább a jog díj mi ni mum

22 Ft

1.2.2. Mû min ták – ki zá ró lag az 1.2.1. pont ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lást se gí tõ, le töl tést nem en ge dõ, in gye nes le -
hí vás ra hozzáférhetõvé tétel:

1 perc alatti zenemû- és videoklipminták (mûrészletek) száma Jogdíj/hó/Ft

1–500-ig 2 000

501–1000-ig 3 000

1000 fe lett 5 000
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1.3. Elõ fi ze té si díj el le né ben tör té nõ le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel
Az 1.1. és 1.2. pon tok tól el té rõ en ze ne mû vek elõ fi ze té ses tar ta lom szol gál ta tás ke re té ben tör té nõ le hí vás ra hoz zá fér -

he tõ vé té te le ese tén az aláb bi összegû szerzõi jogdíj fizetendõ:
1.3.1. Amennyi ben a szol gál ta tó ha vi (vagy más idõ egy ség re szó ló) kü lön elõ fi ze té si díj el le né ben le töl tést nem en ge -

dõ for má ban elõ re meg ha tá ro zat lan szá mú le hí vás ra tesz hoz zá fér he tõ vé ze ne mû ve ket, ze nei al bu mo kat illetve
videoklipeket a fizetendõ jogdíj

– elõ fi ze tõn ként az elõ fi ze té si díj 25%-a, de leg alább elõ fi ze tõn ként 200 Ft/hó jog díj mi ni mum.
1.3.2. Amennyi ben a szol gál ta tó ha vi (vagy más idõ egy ség re szó ló), más szol gál ta tás ra (pl. in ter net- vagy mo bil táv -

köz lé si szol gál ta tás ra) szó ló elõ fi ze té sé hez csa tol tan, el kü lö nít he tõ díj nél kül tesz le töl tést nem en ge dõ for má ban elõ re
meg ha tá ro zat lan szá mú le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé ze ne mû ve ket, zenei albumokat, illetve videoklipeket, a fizetendõ
jogdíj

– a szol gál ta tás sal érin tett elõ fi ze tõn ként 200 Ft/hó.
1.3.3. Amennyi ben a szol gál ta tó az 1.3.1. vagy az 1.3.2. pon tok sze rin ti szol gál ta tá sa ré sze ként ze ne mû vek, ze nei al -

bu mok, il let ve vi deo kli pek le töl té sét is le he tõ vé te szi, az 1.3.1., il let ve az 1.3.2. pont sze rin ti szer zõi jog dí jon fe lül az
aláb bi szer zõi jogdíjat is köteles megfizetni:

– ha bi zo nyos szá mú le töl tés az elõ fi ze tés ré sze ként áll az elõ fi ze tõ ren del ke zé sé re, ze ne mû- és vi deo klip- le töl té sen -
ként és meg kez dett 7 per cen ként 5 Ft szerzõi jogdíj fizetendõ;

– ha a szol gál ta tó a le töl tést kü lön díj el le né ben te szi le he tõ vé, jog díj ként a kü lön díj 25%-a, de leg alább ze ne mû és vi -
deo klip le töl té sen ként és meg kez dett 7 per cen ként 10 Ft szer zõi jogdíjminimum fizetendõ.

1.4. Hí vó dal lam le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tétele 
Az 1.1.–1.3. pon tok tól el té rõ en hí vó dal lam (ring back to ne, fun di al, csen ge té si vissz hang stb.) szol gál ta tás ese tén az

aláb bi össze gû szer zõi jogdíj fizetendõ:
– a szol gál ta tó nak fi ze tett elõ fi ze té si díj 8%-a; va la mint
– a szol gál ta tó ál tal a ze ne mû ki vá lasz tá sért fel szá mí tott díj 8%-a; de leg alább 18 Ft/mû jog díj mi ni mum, valamint
– a szol gál ta tó ál tal a ze ne mû hí vó szám hoz ren de lé sé ért fel szá mí tott díj 8%-a, de leg alább hí vó szá mon ként 18 Ft

jogdíjminimum.

2. Ze ne mû vek fil mek ben

2.1. Le töl tést nem en ge dõ, in gye nes le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tétel 
2.1.1.

Film teljes hossza Jogdíj
Jogdíjminimum 

Ft/film/hó

Ze nés film (kon cert, ze nés port ré
stb.) 30’-ig

a fel hasz ná lás sal kap cso lat ban el ért
egyéb be vé tel 10%-a, 
de leg alább a jog díj mi ni mum

225

Ze nés film (kon cert, ze nés port ré
stb.) 31’–60’-ig

450

Ze nés film (kon cert, ze nés port ré
stb.) 61’ fe lett

900

Já ték film 30’-ig a fel hasz ná lás sal kap cso lat ban el ért
egyéb be vé tel 6%-a, 
de leg alább a jog díj mi ni mum

157

Já ték film 31’–60’-ig 315

Já ték film 61’ fe lett 630

Egyéb film és au di o vi zu á lis tar ta lom 
16’–30’-ig

a fel hasz ná lás sal kap cso lat ban el ért
egyéb be vé tel 5%-a, 
de leg alább a jog díj mi ni mum

112

Egyéb film és au di o vi zu á lis tar ta lom 
31’–60’-ig

225

Egyéb film és au di o vi zu á lis tar ta lom 
61’ felett

400
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2.1.2. 

Egyéb film és audiovizuális tartalom

15’ hosszúságig (db)
Jogdíj

Jogdíjminimum 

Ft/hó

1–10-ig a fel hasz ná lás sal kap cso lat ban el ért
egyéb be vé tel 5%-a, de leg alább a jog -
díj mi ni mum

 2 000

11–100-ig  9 000

101–500-ig  28 000

501–1000-ig  50 000

1000 fe lett  50 000
+ fil men ként
5 Ft

2.2.1. Díj fi ze tés el le né ben tör té nõ, le töl tést nem en ge dõ, il let ve díj fi ze tés el le né ben tör té nõ vagy in gye nes le töl tést
en ge dõ le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tétel (például online videotéka)

Film teljes hossza Fizetendõ díj
Letöltést nem engedõ felhasználás

jogdíjminimuma lehívásonként

Letöltést engedõ felhasználás

jogdíjminimuma letöltésenként

Ze nés film (kon cert, ze nés 
port ré stb.) 30’-ig

a le hí vá sért fi ze tett díj
10%-a és a fel hasz ná lás sal
kap cso lat ban el ért egyéb be -
vé tel 10%-a, de leg alább a
jogdíjminimum

9 Ft 30 Ft

Ze nés film (kon cert, ze nés 
port ré stb.) 31’–60’-ig

18 Ft 60 Ft

Ze nés film (kon cert, ze nés 
port ré stb.) 60’ fe lett

27 Ft 90 Ft

Já ték film 30’-ig a le hí vá sért fi ze tett díj
6%-a és a fel hasz ná lás sal
kap cso lat ban el ért egyéb be -
vé tel 6%-a, de leg alább a
jogdíjminimum

6 Ft 20 Ft

Já ték film 31’-60’-ig 12 Ft 40 Ft

Já ték film 61’ fe lett 18 Ft 60 Ft

Egyéb film és au di o vi zu á -
lis tar ta lom 30’-ig

a le hí vá sért fi ze tett díj
5%-a és a fel hasz ná lás sal
kap cso lat ban el ért egyéb be -
vé tel 5%-a, de leg alább a
jogdíjminimum

4,80 Ft 16 Ft

Egyéb film és au di o vi zu á -
lis tar ta lom 31’-60’-ig

9,60 Ft 32 Ft

Egyéb film és au di o vi zu á -
lis tar ta lom 61’ felett

15 Ft 50 Ft

2.2.2. Ha a fil me ket elõ fi ze té si díj el le né ben te szik – akár le töl tést nem en ge dõ, akár le töl tést en ge dõ for má ban – le hí -
vás ra hoz zá fér he tõ vé, a szol gál ta tó nak a 2.2.1. pont sze rin ti jogdíjakat kell megfizetni. 

2.2.3. Film és más au di o vi zu á lis tar ta lom ese té ben – amennyi ben a szol gál ta tó a ze ne fel hasz ná lás ra vo nat ko zó an a je -
len jog díj köz le mény alap ján kö tött fel hasz ná lá si szer zõ dés ben elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét tel je sí ti – a szer zõi 
jog díj a film be li ze ne fel hasz ná lás idõ tar ta má nak a teljes film játszási idejéhez viszonyított arányában fizetendõ.

2.2.4. Ha a le töl tést nem en ge dõ le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel díj fi ze tés el le né ben tör té nik, és a szol gál ta tó a szol gál -
ta tás ke re té ben mû ve ket idõ sza ko san in gye ne sen is hoz zá fér he tõ vé tesz (pl. kö zön ség szer zés, aján dék, pro mó ció cél já -
ból), ezen mû vek után az 2.2.1. pont sze rin ti jog dí ja kat, leg alább az ott meghatározott jogdíjminimumot köteles
megfizetni. 

3. Ze ne mû vek rá dió- vagy te le ví zió-szer ve zet sa ját mû so rá ban 
(pél dá ul sa ját mû sor mû sor szá ma i nak ar chí vu ma)
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3.1. Le töl tést nem en ge dõ, in gye nes le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tétel:

Mûsorszám/mûsorszámrészlet teljes hossza Jogdíj Jogdíjminimum Ft/film/hó

leg fel jebb 15’-ig a fel hasz ná lás sal kap cso lat ban el ért
egyéb be vé tel 4%-a, 
de leg alább a jog díj mi ni mum

60

16’-30’-ig 80

31’–60’-ig 160

60’ fe lett 280

3.2. Díj fi ze tés el le né ben tör té nõ, le töl tést nem en ge dõ, il let ve díj fi ze tés el le né ben tör té nõ vagy in gye nes le töl tést en -
ge dõ le hí vás ra hozzáférhetõvé tétel 

Mûsorszám/mûsorszámrészlet teljes

hossza
Fizetendõ díj

Letöltést nem engedõ felhasználás

jogdíjminimuma lehívásonként

Letöltést engedõ felhasználás

jogdíjminimuma Letöltésenként

leg fel jebb 15’ a le hí vá sért fi ze tett díj
4%-a és a fel hasz ná lás sal
kap cso lat ban el ért egyéb be -
vé tel 4%-a, de leg alább a
jogdíjminimum

2,50 Ft 8 Ft

16’–30’-ig 4,80 Ft 16 Ft

31’–60’-ig 9,60 Ft 32 Ft

60’ fe lett 15 Ft 50 Ft

3.3. Ha a rá dió-, il let ve te le ví zió-szer ve zet a sa ját, nyil vá nos ság hoz su gár zás sal vagy más mó don köz ve tí tett mû so rá -
ban (ide nem ért ve a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tett mû sort) sze rep lõ mû sor szá mot le töl tést nem en ge dõ mó don in gye ne -
sen és egyéb be vé tel el éré se nél kül tesz le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé, a 3.1. pont ban meg ha tá ro zott jog díj mi ni mum meg fi ze -
té sé tõl el té rõ en vá laszt hat ja, hogy e fel hasz ná lás fe jé ben az Ar tis jus adott idõ szak ban ha tá lyos RTV je lû jog díj köz le mé -
nye alap ján az ál ta la, be vé te lei alap ján fi ze ten dõ szer zõi jog dí jon fe lül an nak 4%-át fi ze ti meg szer zõi jog díj ként. A rá -
dió- vagy te le ví zió-szer ve zet ilyen vá lasz tá sa ese tén is kö te les a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel fe jé ben leg alább össze sen 
12 000 Ft szer zõi jog mi ni mu mot fi zet ni ha von ta. A rá dió-, il let ve te le ví zió-szer ve zet az e pont sze rin ti választási
lehetõséggel akkor élhet, ha választásáról a jelen jogdíjközlemény hatálybalépése napját követõ 30 napon belül írásban
értesíti az ARTISJUS-t.

3.4. A je len 3. pont nem al kal maz ha tó ze ne mû vek, vi deo kli pek, il let ve ze nei mû sor szá mok és já ték fil mek le hí vás ra
hoz zá fér he tõ vé té te lé re, ezek ben az ese tek ben a rá dió-, il let ve te le ví zió-szer ve zet fel hasz ná lá sá ra az 1., il let ve 2. pont
szerinti jogdíjakat kell alkalmazni.

4. Egyes di gi tá lis rá dió- és te le ví zió-mû sor to vább köz ve tí tés sel össze füg gõ (pl. IPTV-) szol gál ta tá sok

Az 1., 2. és 3. pon tok tól el té rõ en di gi tá lis rá dió- és te le ví zió-mû sor to vább köz ve tí té si szol gál ta tá sok egyes in ter ak tív
rész szol gál ta tá sai te kin te té ben ze ne mû vek fel hasz ná lá sa után az alábbi díjak fizetendõk:

4.1. Di gi tá lis sze mé lyi mû sor rög zí tõ szol gál ta tás (PVR)
Amennyi ben a szol gál ta tó di gi tá lis sze mé lyi mû sor rög zí tõ szol gál ta tást nyújt, az aláb bi szer zõi jog díj fizetendõ:
– a di gi tá lis rá dió- és te le ví zió-to vább köz ve tí tés re esõ elõ fi ze té si díj 3%-a.
4.2. Idõ ben el tolt mû sor ér zé ke lést le he tõ vé te võ szol gál ta tás (ti me shifting)
Amennyi ben a szol gál ta tó idõ ben el tolt mû sor ér zé ke lést le he tõ vé te võ szol gál ta tást nyújt, az aláb bi szer zõi jogdíj

fizetendõ:
– a di gi tá lis rá dió- és te le ví zió-mû sor to vább köz ve tí tés re esõ elõ fi ze té si díj 4%-a.
4.3. Amennyi ben a szol gál ta tó di gi tá lis sze mé lyi mû sor rög zí tõ szol gál ta tást és idõ ben el tolt mû sor ér zé ke lést le he tõ vé

te võ szol gál ta tást egy aránt nyújt, eze kért össze sen a di gi tá lis rá dió- és te le ví zió-to vább köz ve tí tés re esõ elõ fi ze té si díj
6%-át kö te les meg fi zet ni. Amennyi ben a PVR- és ti me shif ting szol gál ta tás nem biz to sí tott va la mennyi csa tor ná ra egy
elõ fi ze tõi cso ma gon be lül, úgy a jog díj alap já ul a PVR- és ti me shif ting szol gál ta tá si ará nyok szá za lé ká nak át la ga szol -
gál. Azok ra az elõ fi ze tõi cso ma gok ra, ame lyek ben a PVR- és time shifting szolgáltatás nem elérhetõ, fizetési
kötelezettség nem áll fenn.
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II. Fe je zet

A jog díj köz le mény ál ta lá nos sza bá lyai

1. Fo gal mak

Je len jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban az aláb bi fo gal mak je len té se a következõ:

1.1. Di gi tá lis sze mé lyi mû sor rög zí tõ szol gál ta tás (PVR): az elõ fi ze tõ ál tal a mû sor fo lyam ból tet szõ le ge sen ki vá lasz -
tott szer zõi jo gi vé de lem alatt ál ló bár mely tar ta lom tar tós má so lat for má já ban tör té nõ di gi tá lis rög zí té sé re az elõ fi ze tõ
szá má ra a szol gál ta tó el len õr zé se alatt ál ló, a di gi tá lis ve võ de kó der tõl kü lön bö zõ tár he lyen sze mé lyi mû sor rög zí tõ szol -
gál ta tás nyúj tá sa, és on nan az elõfizetõ számára tetszõleges idõpontban a mûvek lehívásra hozzáférhetõvé tétele.

1.2. Díj fi ze tés el le né ben tör té nõ le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel: olyan le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel, ahol a nyil vá -
nos ság tag ja a mû höz va ló hoz zá fé ré sért, el sõ sor ban le hí vá son ként, el len ér té ket fi zet, ki vé ve azt az ese tet, ami kor a nyil -
vá nos ság tagja a hozzáférésért elõfizetési díjat fizet.

1.3. Egyéb be vé tel: a szol gál ta tó ál tal a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben el ért be vé tel bár mi lyen for rás ból, ide ért ve
mind azon be fi ze té se ket és do log át adá sá val vagy te vé keny ség vég zé sé vel tel je sí tett szol gál ta tá so kat, ame lyek re az adott 
szol gál ta tó be szá mo lá si/könyv ve ze té si kö te le zett sé ge a min den kor ha tá lyos szám vi te li jog sza bá lyok ér tel mé ben ki ter -
jed, ki vé ve a nyil vá nos ság tag ja ál tal a mû höz va ló hoz zá fé ré sért bár mely for má ban fi ze tett el len ér ték bõl származó
bevételt. Egyéb bevétel különösen a felhasználással összefüggésben elért reklámbevétel. 

1.4. Elõ fi ze té si díj el le né ben tör té nõ le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel: olyan le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel, ahol a nyil -
vá nos ság tag ja ha vi vagy más idõ egy ség re szó ló díj (elõ fi ze té si díj) el le né ben veheti igénybe a szolgáltatást.

1.5. Egyéb ha son ló, mû fel hasz ná lás sal össze kap csolt üze net: olyan szol gál ta tás, amellyel a szol gál ta tó ze ne mû ve ket
(mû rész le te ket) csak ér zé ke lést en ge dõ le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tesz, és a hoz zá fér he tõ vé tett mû vek kö zül a szol gál ta -
tást igény be ve võ sze mély ál tal egye di leg ki vá lasz tott mû vet (mû rész le tet) a sze mély sa ját üze ne té hez kapcsolva
harmadik személy számára érzékelhetõvé tesz.

1.6. Film vagy au di o vi zu á lis tar ta lom: moz gó ké pek hang gal össze kap csolt so ro za ta, füg get le nül at tól, hogy szer zõi
jog ál tal vé dett film al ko tás nak mi nõ sül vagy sem, ki vé ve a je len jog díj köz le mény alkalmazásában a videoklipet.

1.7. Hí vó dal lam (ring back to ne, fun di al, csen ge té si vissz hang stb.): az elõ fi ze tõ ál tal a szol gál ta tó adat bá zi sá ból ki -
vá lasz tott, a hí vó szá má hoz ren del he tõ és a hí vó szá má ra hall ha tó csen ge té si han got he lyet te sí tõ zenemû, illetve
zenemûrészlet.

1.8. Idõ ben el tolt mû sor ér zé ke lést le he tõ vé te võ szol gál ta tás (ti me shif ting): egyes, kü lön bö zõ cso ma gok ba fog lalt rá -
dió- il let ve te le ví zió-mû so rok nak, il let ve azok rész le te i nek, egyes mû sor szá ma i nak az elõ fi ze tõ ál tal meg vá lasz tott, az
idõ ben el tolt mû sor ér zé ke lés re biz to sí tott idõ tar tam alatt egyedi kiválasztás alapján lehívásra hozzáférhetõvé tétele.

1.9. In gye nes le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel: olyan le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel, ahol a nyil vá nos ság tag ja a mû höz
va ló hoz zá fé ré sért – sem le hí vá son ként, sem elõ fi ze té si díj for má já ban, sem egyéb formában – ellenértéket nem fizet.

1.10. Jog díj mi ni mum: a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé té tel fe jé ben fi ze ten dõ jog díj, ame lyet a szol gál ta tó a
jog díj köz le mény al kal ma zan dó pont ja sze rint ak kor is kö te les meg fi zet ni, ha a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben sem mi -
lyen be vé telt nem ér el vagy a be vé te le alap ján számított jogdíj a jogdíjminimumot nem éri el.

1.11. MMS (mul ti mé dia üze net): olyan szol gál ta tás, amellyel a szol gál ta tó mo bil rá dió te le fon-ké szü lék re olyan adat -
cso por tot to váb bít, amely ké pi meg je le ní tés sel össze kap csol va a szol gál ta tó ál tal hoz zá fér he tõ vé tett zenemûveket
(mûrészleteket) tartalmaz.

1.12. Mo bil te le fon-csen gõ hang: elekt ro ni kus hír köz lõ há ló zat út ján bár mely mû sza ki meg ol dás út ján át vitt adat mo bil 
rá dió te le fon-ké szü lék re va ló ér ke zé sét jel zõ, el sõ sor ban fi gyel mez te tõ, meg kü lön böz te tõ cél lal fel hasz nált, leg fel jebb 1
per ces idõ tar ta mú ze ne mû vagy ze ne mû rész let, ide ért ve az ún. true to ne és a videocsengõhangokat is (a továbbiakban:
csengõhang).

1.13. Nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té tel: mû vek nek vagy azok rész le te i nek (a to váb bi ak ban 
együtt: mû vek) ve ze ték út ján vagy bár mely más esz köz zel vagy mó don tör té nõ olyan nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se,
amely nek so rán a kö zön ség tag jai a mû vek hez úgy fér het nek hoz zá, hogy mind az egyes mû ve ket, mind a hoz zá fé rés he -
lyét és ide jét egyé ni leg vá laszt hat ják meg (le hí vás) (a to váb bi ak ban: le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel vagy fel hasz ná lás).
A le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té tel meg va ló sul te kin tet nél kül ar ra, hogy a nyilvánosság tagjai a lehívott mûveket
számítógépre vagy bármely hordozóra letölthetik-e.

1.13.1. Le töl tést nem en ge dõ fel hasz ná lás: nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé té tel, ahol a szol gál ta tó csak azt te -
szi le he tõ vé, hogy a nyil vá nos ság tag ja a le hí vott mû vet ér zé kel je (meg hall gas sa) úgy, hogy ar ról szá mí tó gé pé re vagy
bár mely hordozóra tartós másolatot nem készíthet. 
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1.13.2. Le töl tést en ge dõ fel hasz ná lás: nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé té tel, ahol a szol gál ta tó le he tõ vé te szi,
hogy a nyil vá nos ság tag ja a le hí vott mû rõl szá mí tó gé pé re vagy bár mely hor do zó ra tar tós (kor lát lan vagy korlátozott)
másolatot készítsen.

1.14. Rá dió- vagy te le ví zió-szer ve zet sa ját mû so rá ban sze rep lõ mû sor szám: a rá dió- vagy te le ví zió-szer ve zet ál tal a
nyil vá nos ság hoz föl di vagy mû hol das su gár zás sal, il let ve ve ze ték út ján vagy egyéb mó don át vitt (ide nem ért ve a nyil vá -
nos ság szá má ra le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té telt) sa ját mû so rá ban sze rep lõ egyes au dio vagy au di o vi zu á lis mû sor szám,
füg get le nül attól, hogy az önállóan szerzõi jogi védelemben részesül-e vagy sem.

1.15. Szol gál ta tó: a mû vet, il let ve tar tal mat le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel cél já ra több szö rö zõ, a le hí vás ra hoz zá fér he -
tõ vé té tel re fel aján ló, to váb bá a hoz zá fér he tõ vé té tel cél já ra fel aján lott mû höz, il let ve tar ta lom hoz tör té nõ hoz zá fé rést
biz to sí tó, il let ve ab ban részt ve võ olyan sze mély vagy szer ve zet, amely az Szjt. 18. §-ban, il let ve a 26. §
(8) bekezdésében meghatározott felhasználási cselekményt valósít meg.

1.16. Vi deo klip: el sõd le ge sen egy adott ze ne mû il luszt rá lá sá ra, alá fes té sé re meg al ko tott audiovizuális mû.

1.17. Ze ne mû- és vi deo klip min ta: a szol gál ta tó ál tal le hí vás ra (ér zé ke lés re, il let ve le töl tés re) fel kí nált ze ne mû és vi -
deo klip ki vá lasz tá sát szol gá ló, 1 per cet meg nem haladó tartamú mûrészlet.

2. A fel hasz ná lá si en ge dély ter je del me, jog sza va tos ság

2.1. Az ARTISJUS már nyil vá nos ság ra ho zott nem szín pa di ze ne mû vek és ze ne szö ve gek, va la mint az ilyen szín pa di
ze ne mû vek bõl vett rész le tek akár ön ál ló, akár film ré sze ként tör té nõ, je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz -
ná lá sá nak en ge dé lye zé sé re köt szerzõdést a szolgáltatóval (felhasználó).

2.2. Ha az ARTISJUS és a szol gál ta tó kö zött a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés en ge dé lye zé sé re lét re jött szer zõ dés más -
ként nem ren del ke zik, a fel hasz ná lá sok fe jé ben az I. fe je zet 1., 2., 3. pont ja i ban meg ha tá ro zott és szer zõ dés sze rû en meg -
fi ze tett jog díj a mû vek nek a szol gál ta tók el len õr zé se alatt ál ló szá mí tó gép re vagy bár mely di gi tá lis hor do zón rög zí tett
elekt ro ni kus adat bá zis ba tör té nõ, az is mé telt le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tételt is lehetõvé tevõ rögzítéséért járó jogdíjat is
magában foglalja.

2.3. Az I. fe je zet 1. és 2., 3. pont ja i ban meg ha tá ro zott jog díj nem fog lal ja magában

– a szín pad ra szánt ze ne drá mai mû vek vagy je le ne te ik, il let ve ke reszt met sze te ik le hí vás ra nyil vá nos ság hoz köz ve tí -
té sé nek, és a ze nei nagy jog fo gal ma alá tar to zó egyéb ze ne mû vek le hí vás ra nyil vá nos ság hoz közvetítésének szerzõi
jogdíját;

– olyan mû vek jog dí ját, ame lyek te kin te té ben iga zolt jo go sult juk az Szjt. 92. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog -
sze rû nyilatkozatot tett;

– a ze ne rek lám cél ra tör té nõ rög zí té sé nek (hang fel vé te lé nek), va la mint meg vál toz ta tá sá nak, át dol go zá sá nak szerzõi
jogdíját;

– a 2.1. pont alá nem tar to zó egyéb szer zõi mû (így kü lö nö sen az au di o vi zu á lis mû) vagy szom szé dos, il let ve kap cso -
ló dó jo gi tel je sít mény (így kü lö nö sen a film, hang fel vé tel, elõ adó-mû vé szi tel je sít mény) felhasználásáért járó jogdíjat.

E mû vek és tel je sít mé nyek le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té te lé hez a je len jog díj köz le mény sze rin ti szer zõi en ge dé lyen fe -
lül az egyéb érin tett jo go sul tak (így kü lö nö sen a szer zõi mû ese té ben a szer zõi jo go sult, au di o vi zu á lis mû, il let ve film
vagy hang fel vé tel ese té ben a film elõ ál lí tó, il let ve a hang fel vé tel-elõ ál lí tó és az elõadómûvész) engedélye is szükséges.

2.4. A je len jog díj köz le mény ben áta lány jel leg gel meg ha tá ro zott jog dí jak meg ál la pí tá sa te kin tet tel van ar ra, hogy
ezek ben az ese tek ben az ARTISJUS ál tal gya ko rolt kö zös jog ke ze lés ha tá lya alá nem tar to zó mû vek [szer zõi jo gi vé de -
lem alatt a vé del mi idõ el tel te mi att már nem ál ló, vagy olyan mû vek, ame lyek te kin te té ben a szer zõi jo go sult az Szjt. 92.
§ (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jogszerû nyilatkozatot tett] felhasználása is megtörténhet.

2.5. Amennyi ben a szol gál ta tó az I. fe je zet ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lás so rán ki zá ró lag szer zõi jo gi vé de lem alatt
nem ál ló mû ve ket hasz nál fel és ezt a tényt hi telt ér dem lõ en iga zol ja, fel hasz ná lá si en ge dély ké ré si és jog díj fi ze té si
kötelezettség nem áll fenn.

2.6. Ab ban az eset ben, ha a je len jog díj köz le mény ben meg ál la pí tott jog díj adott idõ egy ség re (hó nap ra) fi ze ten dõ, ha -
csak nincs a jog díj köz le mény I. fe je ze té ben ez zel ki fe je zet ten el len ke zõ ki kö tés, a jog díj meg fi ze té sé vel a szol gál ta tó az
adott idõ egy ség re vo nat ko zó an a tény le ges le hí vá sok szá má tól füg get le nül (az az kor lát lan szá mú lehívásra) teheti a
nyilvánosság számára hozzáférhetõvé a mûvet.
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2.7. A je len jog díj köz le mény kö ré ben az ARTISJUS a sa ját ne vé ben jo go sult a szol gál ta tók nak a fel hasz ná lá si en ge -
dé lye ket meg ad ni, ve lük szem ben a jog díj igé nye ket ér vé nye sí te ni, a jog dí jak ra néz ve a szol gál ta tók nak szám lát ki bo csá -
ta ni és a bí ró sá gok és ha tó sá gok elõt ti jog ér vé nye sí tés kö ré ben eljárni.

2.8. Az ARTISJUS helyt áll azért, hogy a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó fel hasz ná lá sok te kin te té ben – ki vé -
ve az Szjt. 91. § (2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot tett (a to váb bi ak ban: az ARTISJUS ál tal nem kép vi selt) jo go sul ta kat
– ki zá ró la go san jo go sult szer zõi fel hasz ná lá si en ge délyt ad ni, az az az ARTISJUS ál tal nem kép vi selt jo go sul tak vagy
meg bí zott juk ki vé te lé vel más sze mély, szer ve zet jog sze rû en nem ér vé nye sít het igényt a szol gál ta tó val szem ben. A je len
jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó fel hasz ná lá si cse lek mé nyek szer zõi kö zös jog ke ze lé si en ge dé lye zé se kö ré ben más
sze méllyel, szer ve zet tel va ló meg ál la po dás, más nak tör té nõ díj fi ze tés az ARTISJUS irá nyá ban nem hatályos, és nem
mentesíti a szolgáltatót a szerzõi jog megsértésének jogkövetkezményei alól [Szjt. 87. § (1) bek.].

3. Díj fi ze tés sel kap cso la tos ren del ke zé sek

3.1. Ál ta lá nos ren del ke zé sek
3.1.1. Az ARTISJUS a je len jog díj köz le mény alap ján és kö ré ben a fel hasz ná lá si en ge dély meg adá sát a jog díj meg fi -

ze té sé tõl te szi füg gõ vé. A szol gál ta tó az en ge délyt a jog díj meg fi ze té sé vel egy idõ ben, utó la gos jog díj fi ze tés ese tén
visszamenõleges hatállyal szerzi meg.

3.1.2. Ha a szol gál ta tó a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó több fel hasz ná lá si cse lek ményt vé gez, min den
egyes fel hasz ná lás te kin te té ben kö te les meg fi zet ni a szerzõi jogdíjat.

3.1.3. Ha a je len jog díj köz le mény alap ján a jog dí jat a be vé tel vagy a le hí vá sért fi ze tett díj ará nyá ban kell meg fi zet ni,
a fi ze ten dõ jog díj alap ja a be vé tel vagy a le hí vá sért a szol gál ta tás igény be ve võ je ál tal fi ze tett díj nettó (áfa nélküli)
összege.

3.1.4. Amennyi ben a szol gál ta tó fel hasz ná lá si szer zõ dés re irány adó jog díj fi ze té si idõ sza kon be lül vál toz tat ja a le hí -
vás ra hoz zá fér he tõ vé tett mû vek kí ná la tát, az adott jog díj fi ze té si idõ szak ra vo nat ko zó díj meg ha tá ro zá sa kor a hoz zá fér -
he tõ vé tett mû vek vagy mû rész le tek jog díj ala pot ké pe zõ da rab szá má ba be le szá mít min den olyan mû vagy mû rész let,
ame lyet a szolgáltató az adott jogdíjfizetési idõszakban hozzáférhetõvé tett.

3.1.5. Amennyi ben a je len jog díj köz le mény alap ján a fil mek be fog lalt ze ne idõ tar ta má nak a film tel jes hosszá hoz vi -
szo nyí tott ará nyá ban fi ze ten dõ meg a jog díj, de ezen arányt a szol gál ta tó adat köz lé se so rán az AR TIS JUS-szal nem köz -
li, a jog díj meg ál la pí tá sa kor a ze ne fel hasz ná lás arányát 100%-nak kell tekinteni.

3.1.6. A je len jog díj köz le mény ben egye di leg nem meg ha tá ro zott, a ze ne mû vek nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra hoz -
zá fér he tõ vé té te le kö ré be esõ fel hasz ná lá sok ese tén vagy ab ban az eset ben, ha a jog dí jat a fel hasz ná ló ál tal a kö zön ség
tag ja irá nyá ban al kal ma zott üz le ti mo dell mi att nem le het a jog díj köz le mény egyes, egyéb ként az adott fel hasz ná lás ra al -
kal ma zan dó ren del ke zé sei alap ján meg ál la pí ta ni, a köz zé tett szer zõi jog díj mér té kek el ve i nek és ará nya i nak al kal ma zá -
sá val az ARTISJUS ál tal ese ten ként meg ál la pí tott szer zõi jog díj fi ze ten dõ. E ren del ke zés al kal maz ha tó ab ban az eset ben 
is, ha a szol gál ta tó a szolgáltatást igénybe vevõvel szemben a jelen jogdíjközleményben nem említett
ellenérték-meghatározási módot alkalmaz.

3.1.7. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak az áfát nem tar tal maz zák. A jog dí jat a tör vé nyes áfát is tar -
tal ma zó összeg ben kell megfizetni.

3.2. Ese dé kes ség, ké se del mes fi ze tés
3.2.1. A jog díj szá mí tás hoz szük sé ges adat szol gál ta tás (el szá mo lás) nap tá ri ne gyed éves idõ szak ra nyúj tan dó. A jog díj

a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap utol só nap já ig ese dé kes. Ha a fel hasz ná lá si szer zõ dés bár mely ok ból meg szû nik, az el szá mo -
lás a meg szû nés nap já ra néz ve a meg szû nés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül, a jogdíj a megszûnést követõ hónap utolsó
napjáig esedékes.

3.2.2. Az ARTISJUS azon na li ha tállyal fel mond hat ja a fel hasz ná lá si szer zõ dést, ha a szol gál ta tó a fel hasz ná lá si szer -
zõ dés ben rög zí tett jog díj fi ze té si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben nem tesz ele get, és mu lasz tá sát a fel szó lí tást kö ve tõ 5
mun ka na pon be lül sem pó tol ja (lé nye ges szer zõ dés sze gés). Eb ben az eset ben is mé telt szer zõ dés kö tés hez az ARTISJUS
óva dék le té te lét kér he ti, amely nek össze ge a szol gál ta tó ál tal vég zett fel hasz ná lás hoz hasonló átlagos felhasználás
negyedévi jogdíjszintjéhez igazodik.

3.2.3. Az ese dé kes sé get kö ve tõ jog díj fi ze tés ese tén a Ptk. 301/A. §-a sze rin ti ké se del mi ka mat fi ze tés kez dõ nap ja az
ese dé kes ség utol só nap ja. Ha a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz nem kért en ge délyt, vagy a fel hasz ná lá si en ge dély ter je del -
mét túl lép te, és a fel hasz ná lás ra jo go sí tó szer zõ dést a fe lek utó lag, a fel hasz ná lás meg kez dé sé nek idõ pont já ra vissza me -
nõ le ges ha tállyal kö tik meg, a ké se del mi kamat megfizetésének kezdõ idõpontja a felhasználás megkezdésének napja.
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3.3. Ked vez mé nyek
3.3.1. Ze ne mû vek je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sa ese té ben a szol gál ta tók kal kö tött, a jog díj -

köz le mény meg fe le lõ ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott, %-os szer zõi jog díj-fi ze tést elõ író fel hasz ná lá si szer zõ dé sek ben
az ARTISJUS jogdíjkedvezményt nyújthat, ha 

– az az zal érin tett szol gál ta tó nak az AR TIS JUS-szal szem ben szer zõi jog díj-tar to zá sa nincs, és a fel hasz ná lás mér té -
ké re vo nat ko zó adat köz lé si kö te le zett sé gé nek az Szjt. 92. § (5) be kez dés re figyelemmel eleget tett,

– a jog díj ked vez mény nyúj tá sát a fel hasz ná lás sa já tos kö rül mé nyei [pl. az Szjt. 38. § (5) be kez dés ben em lí tett köz cé -
lú in téz mé nyek sza bad fel hasz ná lás kö rén túl me nõ, kü lön jog sza bály ban le he tõ vé tett vál lal ko zá si te vé keny sé ge; a fel -
hasz ná lást ma gá ban fog la ló szol gál ta tás nak a már is mert és al kal ma zott szol gál ta tá sok hoz ké pest jel le gé ben, tar tal má -
ban, be vé te li vagy dí ja zá si szer ke ze té ben meg nyil vá nu ló új sze rû sé ge, vagy a fel hasz ná lás és en nek foly tán a szolgáltató
által fizetendõ szerzõi jogdíj jelentõs mértéke] lehetõvé és indokolttá teszik. .

3.3.2. A szol gál ta tó ál tal fi ze ten dõ jog díj el szá mo lá si idõ sza kon ként 5%-kal csök ken, ha a szol gál ta tó a je len jog díj -
köz le ménnyel érin tett szol gál ta tá sai meg is mer te té se ér de ké ben köz zé tett rek lám já nak (hir de té se i nek) hi telt ér dem lõ mó -
don iga zolt költ sé gei el érik vagy meg ha lad ják az ál ta la az adott el szá mo lá si idõ szak ban fi ze ten dõ jog díj 5%-át. A ked -
vez mény ak kor nyújt ha tó, ha az az zal érin tett szol gál ta tó nak az AR TIS JUS-szal szem ben szer zõi jog díj-tar to zá sa nincs
és a fel hasz ná lás mér té ké re vonatkozó adatközlési kötelezettségének az Szjt. 92. § (5) bekezdésre figyelemmel eleget
tett.

3.3.3. A jog díj ked vez mény nyúj tá sa so rán az ARTISJUS a jog díj ked vez ménnyel érin tett szol gál ta tók kö zött az
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét sér tõ meg kü lön böz te tést nem al kal maz hat, az az azo nos fel té te lek mel lett azonos
kedvezményeket nyújt.

4. Adat szol gál ta tás sal kap cso la tos ren del ke zé sek

4.1. Ál ta lá nos ren del ke zé sek
4.1.1. A szol gál ta tó az I. fe je zet és a 3. pont sze rin ti jog díj fi ze tés mel lett az Szjt. 16. § (7) és 92. § (5) be kez dé se alap ján 

adat szol gál ta tás ra is köteles.
4.1.2. Szol gál ta tó kö te les a szol gál ta tá sá hoz egy in gye nes hoz zá fé rést biz to sí ta ni az ARTISJUS részére.
4.1.3. A szol gál ta tó adat szol gál ta tá si kö te le zett ség nek úgy kö te les ele get ten ni, hogy az ARTISJUS ál tal a fel hasz ná -

lá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ada to kat a 2003. évi C. tör vény adat vé de lem re vo nat ko zó ren del ke zé se it nem sér tõ mó -
don, a mû le hí vás sal egy ide jû leg in ter ne tes kap cso lat út ján az ARTISJUS e cél ra fo lya ma to san fenn tar tott adat bá zi sá ba
regisztrálja. Az adatokat az ARTISJUS üzleti titokként kezeli.

4.1.4. A ze ne mû vek le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té te le ese tén (pl. SMS, MMS, egyéb, mû fel hasz ná lás sal össze kap csolt
üze net út ján tör té nõ fel hasz ná lás) a szol gál ta tó az Szjt. 16. § (7) be kez dé se és 92. § (5) be kez dé se alap ján kö te les hi telt
ér dem lõ en [pl. a szol gál ta tás el éré si azo no sí tó já nak (te le fon szá má nak) kü lön vá lasz tá sa út ján] ak ként el kü lö ní te ni a ze -
ne mû vek le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té te lé nek mér té ké re vo nat ko zó ada to kat, hogy a 4.1.2. pont sze rint a fel hasz ná lás
mér té ke meg ál la pít ha tó le gyen. Ha a fel hasz ná lás mér té ké re vo nat ko zó ada to kat a szol gál ta tó a je len jog díj köz le -
ménnyel nem érin tett egyéb emelt dí jas szol gál ta tás (pl. mo bil lo gó-szol gál ta tás) ada ta i tól hi telt ér dem lõ en nem kü lö ní ti
el, az ARTISJUS a jogdíjszámítás alapjául az érintett emelt díjas szolgáltatással elért bevételt, illetve az összes lehívás
számát veszi figyelembe.

4.1.5. Az ARTISJUS vagy meg bí zott ja a jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada to kat, va la mint a fel hasz ná lás mód ját
és mér té két ellenõrizheti.

4.1.6. A szol gál ta tó kö te les az AR TIS JUS-szal tör té nõ egyez te tés alap ján a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tett mû azo no sí -
tá sá ra al kal mas elekt ro ni kus jog ke ze lé si ada tot [Szjt. 96. § (2) be kez dés] a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tett mû vön, il let ve
ah hoz kap csol va ke zel ni. E kö te le zett ség csak az em lí tett adat al kal ma zá sá nak nem zet kö zi gya kor lat ban való
elfogadásától vagy szabvánnyá minõsítésétõl kezdve áll fenn.

4.1.7. A je len jog díj köz le mény alap ján kö tött fel hasz ná lá si szer zõ dés ben az ARTISJUS és a szol gál ta tó az adat szol -
gál ta tá si kö te le zett ség más mó don tör té nõ tel je sí té sé ben is megállapodhat.

4.2. Ese dé kes ség, ké se del mes adat szol gál ta tás
4.2.1. Mi vel a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel fe jé ben fi ze tett jog dí jak fel osz tá sá hoz a 4.1.2. pont ban meg ha tá ro zott

ada tok nél kü löz he tet le nek, lé nye ges szer zõ dés sze gés, ha a szol gál ta tó a jog díj meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ada to kat a
fel hasz ná lá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ben nem köz li. Az ARTISJUS azon na li ha tállyal fel mond hat ja a fel -
hasz ná lá si szer zõ dést, ha a felhasználó mulasztását a felszólítást követõ 5 munkanapon belül sem pótolja.

4.2.2. Az adat szol gál ta tás ké se del mes tel je sí té se ese tén a fel hasz ná ló a ké se de lem ide jé re köt bért kö te les fi zet ni.
A köt bér mér té ke a ké se de lem min den nap já ra a fel hasz ná ló ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog díj 0,5%-a, de leg alább egy nap ra
500 Ft. A köt bért a fel hasz ná ló a na pi köt bér ala pul vé te lé vel leg fel jebb 60 nap ra szá mí tot tan kö te les meg fi zet ni.
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Amennyi ben a jog díj fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tást rend sze re sen is mét lõ dõ fel hasz ná lás után kell tel je sí te -
ni, a köt bér alap ja a fel hasz ná ló ál tal az adott ne gyed év re, ha pe dig a felhasználás tartama egy negyedévnél rövidebb, a
felhasználás idõtartamára fizetendõ szerzõi jogdíj.

4.3. Hi bás adat szol gál ta tás
4.3.1. Amennyi ben az ARTISJUS ál tal meg adott fel hasz ná lá si en ge dély ha tá lya alá tar to zó mû vek szá má nak/ará nyá -

nak meg ál la pí tá sát a hi á nyos/hi bás szol gál ta tói adat szol gál ta tás nem te szi le he tõ vé, a dí jat az összes fel hasz nált mû re
meg kell fi zet ni. Ez eset ben az ARTISJUS ál tal meg adott fel hasz ná lá si en ge dély ha tá lya alá nem tar to zó mû vek re meg fi -
ze tett jog dí jat a szol gál ta tó nak a részletes adattisztázást követõen visszafizeti (elszámolás).

4.3.2. Mi vel a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel fe jé ben fi ze tett jog dí jak fel osz tá sá hoz a 4.1.2. pont ban meg ha tá ro zott
ada tok nél kü löz he tet le nek, lé nye ges szer zõ dés sze gés, ha a fel hasz ná ló ezt az adat szol gál ta tást hi bá san tel je sí ti.
Az ARTISJUS azon na li ha tállyal fel mond hat ja a fel hasz ná lá si szer zõ dést, ha a fel hasz ná ló mu lasz tá sát a felszólítást
követõ 5 munkanapon belül sem pótolja.

4.3.3. Amennyi ben a fel hasz ná ló a jog díj fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tást hi bá san tel je sí ti, az adat szol gál -
ta tás ha tár nap já tól a meg fe le lõ adat szol gál ta tás tel je sí té sé nek nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra hi bás tel je sí té si köt bért kö te les 
fi zet ni, amely nek mér té ke a ké se de lem min den nap já ra a fel hasz ná ló ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog díj 0,5%-a, de leg alább
egy nap ra 500 Ft. A köt bért a fel hasz ná ló a na pi köt bér ala pul vé te lé vel leg fel jebb 60 nap ra szá mí tot tan kö te les meg fi zet -
ni. Amennyi ben a jog díj fel osz tás alap já ul szol gá ló adat szol gál ta tást rend sze re sen is mét lõ dõ fel hasz ná lás után kell tel je -
sí te ni, a köt bér alap ja a fel hasz ná ló ál tal az adott negyedévre, ha pedig a felhasználás tartama egy negyedévnél rövidebb,
a felhasználás idõtartamára fizetendõ szerzõi jogdíj.

4.3.4. Amennyi ben a hi bás adat szol gál ta tást az ARTISJUS a 4.1.4. pont sze rin ti el len õr zé se so rán tár ja fel, és az el szá -
mo lá sá ban kö zölt és az el len õr zés kor fel tárt, jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada tok kö zött 5%-nál na gyobb el té rés
mu tat ko zik, a szol gál ta tó hi bás tel je sí té si köt bér ként kö te les meg fi zet ni leg alább az el té rés bõl adó dó, a fel hasz ná ló ál tal
fi ze ten dõ jog díj kü lön bö zet két sze re sét, ab ban az eset ben is, ha a 4.3.3. pont szerinti hibás teljesítési kötbér ennél
alacsonyabb lenne.

5. A szol gál ta tó fe le lõs sé ge

5.1. Tar to zás át vál la lás
5.1.1. Amennyi ben a je len jog díj köz le ménnyel érin tett fel hasz ná lá si fo lya mat ban több olyan sze mély vagy szer ve zet

mû kö dik köz re, amely az 1.16. pont sze rint szol gál ta tó nak mi nõ sül, köz tük a je len jog díj köz le mény alap ján fi ze ten dõ
jog díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó tar to zás át vál la lás nak az ARTISJUS írás ba fog lalt hoz zá já ru lá sa ese tén van he lye. Ezen
hoz zá já ru lás feltétele különösen, hogy a tartozást átvállaló szolgáltató

– a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel tel jes fel hasz ná lá si fo lya ma tá ban az összes köz re mû kö dõt és köz re mû kö dõn ként a
ta nú sí tott fel hasz ná lá si cse lek ményt (több szö rö zés, il let ve nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés) az AR TIS JUS-szal leg ké sõbb a
szol gál ta tás megkezdésekor írásban megjelölje, valamint

– írás ban kö te le zett sé get vál lal jon an nak biz to sí tá sá ra, hogy az ARTISJUS a fel hasz ná lás mód ját, kö rül mé nye it és
mér té két a tel jes fel hasz ná lá si fo lya mat összes köz re mû kö dõ je te kin te té ben sze mé lye sen vagy képviselõje útján
ellenõrizni tudja.

5.1.2. Az ARTISJUS hoz zá já rul hat ah hoz is, hogy a tar to zást a kül föl di szol gál ta tó bel föl di kép vi se lõ je vál lal ja át, ha
a kép vi se lõ iga zol ja, hogy fel van jo go sít va a sa ját ne vé ben a szol gál ta tó ja vá ra, vagy a szol gál ta tó ne vé ben és kép vi se le -
té ben bár mely más, a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel fo lya ma tá ban részt ve võ szol gál ta tó val szer zõ dést köt ni és/vagy e
kör ben el len ér té ket át ven ni, il let ve az AR TIS JUS-szal felhasználási szerzõdést kötni, és ennek fejében jogdíjat fizetni.

5.2. A köz ve tí tõ szol gál ta tók fe le lõs sé ge kor lá to zá sá nak szabályai
5.2.1. Ha az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta -

tá sok egyes kér dé se i rõl szó ló 2001. évi CVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ektv.) 2. § l) pont já ban meg ha tá ro zott köz ve tí tõ
szol gál ta tó az Ektv. 9-11. §-ok ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe lel, és egyéb ként úgy jár el, ahogy az az adott hely -
zet ben ál ta lá ban el vár ha tó, az ARTISJUS és az ARTISJUS ál tal kép vi selt bel- és kül föl di ze nei és iro dal mi szer zõi jo go -
sul tak irá nyá ban a szer zõi jog-sér té sért az Szjt. 94. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nye ken (a
jog sér tés tõl el til tás és ab ba ha gyás ra kötelezés) túl nem felel, így engedélyt sem kell kérnie, és jogdíjfizetési
kötelezettsége sem áll fenn.

5.2.2. Ha a je len fe je zet 5.2.1. pont sze rint el já ró köz ve tí tõ szol gál ta tó ön ként vagy az AR TIS JUS-szal kö tött meg ál la -
po dás alap ján le foly tat ja az Ektv. 13. § sze rin ti el já rást, men te sül az Szjt. 94. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott
jogkövetkezménytõl is.
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5.2.3. A je len fe je zet 5.2.2. pont sze rin ti meg ál la po dás az Ektv. 13. §-ban meg ha tá ro zott tar tal mon fe lül az Ektv. 13. §
(11) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ha tal ma zás alap ján az alábbiakat tartalmazza:

– a köz ve tí tõ szol gál ta tó ál tal vég zett, a je len fe je zet 5.2.1. pont já ban fel so rolt te vé keny sé gek szer zõi jo gi fel hasz ná -
lást valósítanak meg;

– az ARTISJUS a sé re lem tár gyát és a jog sér tést va ló szí nû sí tõ té nye ket, to váb bá a szer zõi jo got sér tõ tar tal mú in for -
má ció azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat ak ként ha tá roz za meg, hogy meg je lö li a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel ál ta la
gya ko rol ha tó en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé se ket [Szjt. 27. §, 91. § (1) be kez dés, 92. § (3) be kez -
dés] és a kö zös jog ke ze lõ egye sü le tek rõl szó ló nyil ván tar tás ba vé te lét tar tal ma zó, a hi va ta los lap ban meg je lent köz le -
mény meg fe le lõ ré sze it, és egy ben ki je len ti, hogy csak olyan szer zõi mû te kin te té ben és csak olyan va gyo ni jog ér vé nye -
sí té se iránt lép fel, amely a megjelölt jogszabályi rendelkezések és nyilvántartásba vétel alapján közös jogkezelésébe
tartozik;

– a fe lek a meg ál la po dás sal össze füg gés ben ha tá lyos írás be li köz lés nek te kin tik a ne kik vagy ál ta luk har ma dik sze -
mély hez cím zett írás be li ma gán ok irat hû má so la tát, to váb bá az elekt ro ni kus úton tett köz lést is, ha an nak meg ér ke zé sét a
címzett elektronikus úton igazolja.

5.3. A köz ve tí tõ szol gál ta tók kal szem ben fenn ál ló adat szol gál ta tá si igény
Az 5.2. pont ban írt fe le lõs ség kor lá to zás nem érin ti az ARTISJUS ál tal az Szjt. 94. § (4) be kez dés c) pont ja alap ján

azon köz ve tí tõ szol gál ta tók kal szem ben tá maszt ha tó adat szol gál ta tá si igényt, ame lyek ke res ke del mi mér ték ben nyúj tot -
tak szol gál ta tást jogsértés elkövetéséhez.

6. Ar tis jus véd jegy hasz ná la ta

Az ARTISJUS a je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sok en ge dé lye zé sé vel össze füg gés ben in gye ne -
sen nem ki zá ró la gos véd jegy hasz ná la ti en ge délyt ad a szol gál ta tó nak az ARTISJUS véd jegy hasz ná la tá ra. Az en ge dély
idõ be li ha tá lya az en ge dé lye zett fel hasz ná lás tar ta má hoz iga zo dik. A szol gál ta tó a véd je gyet az en ge dé lye zett nyil vá -
nos ság hoz köz ve tí tés sel össze füg gés ben kö te les a szol gál ta tó szol gál ta tá sát igény be ve võ szá má ra könnyen ész lel he tõ
mó don meg je le ní te ni, egyéb kör ben a véd je gyet nem hasz nál hat ja. A meg je le ní tés sel kap cso lat ban a szolgáltató jogosult 
és köteles utalni arra, hogy a felhasználáshoz az ARTISJUS-tól engedélyt kapott.

7. Egyéb ren del ke zé sek

7.1. Az I. fe je zet 1. és 2., 3. pont ja i ban meg ha tá ro zott jog díj a ze ne mû vek bel föl di, a je len jog díj köz le mény ben meg -
ha tá ro zott fel hasz ná lá sa el len ér té két foglalja magában.

Ha az ARTISJUS és a szol gál ta tó kö zött lét re jött fel hasz ná lá si szer zõ dés be fog lalt en ge dély csak bel föld re ha tá lyos,
a föld raj zi te rü let he lyett a bel föld más is mérv vel is (pl. a Ma gyar Köz tár sa sá got je lö lõ országhívó szám)
meghatározható.

7.2. A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tét is érin tõ mul ti ter ri to ri á lis fel hasz ná lá sok, va la mint a kül föl di fel hasz ná lá sok
eset le ges jo go sí tá sá ra je len jog díj köz le mény au to ma ti ku san nem ter jed ki; az azok ra irány adó jog díj mér té ke ket és egyéb 
fel té te le ket az ARTISJUS egye di szer zõ dé sek ben vagy általános szerzõdési feltételekben rendezi.

7.3. Ha a je len jog díj köz le mény alap ján az ARTISJUS olyan szol gál ta tó val (fel hasz ná ló val) köt fel hasz ná lá si szer zõ -
dést, amely nek a szo ká sos tar tóz ko dá si he lye az Eu ró pai Gaz da sá gi Térségben részes másik állam,

a) a fel hasz ná lá si szer zõ dés sel össze füg gõ, bár mely vi ta el dön té sé re, amely a je len jog díj köz le mény alap ján kö tött
szer zõ dés bõl vagy az zal össze füg gés ben, an nak lé te zé sé vel, meg sze gé sé vel, meg szû né sé vel, ér vé nyes sé gé vel vagy ér -
tel me zé sé vel kap cso lat ban ke let ke zik, a jog vi ta el bí rá lá sá ra a Ma gyar Köz tár sa ság ha tás kör rel és il le té kes ség gel ren del -
ke zõ bí ró sá gai ren del kez nek jog ha tó ság gal, és a jog vi ta el dön té sé re a b) pont ban em lí tett ki vé tel lel a ma gyar jo got, el sõ -
sor ban az Szjt.-t, és az Szjt.-ben nem szabályozott polgári jogi kérdésekben a Ptk.-t kell alkalmazni,

b) ha a fel hasz ná lá si szer zõ dés sel össze füg gés ben a fe lek kö zött olyan vi ta ke let ke zik, amely nek tár gya az, hogy a
szol gál ta tó, vagy köz re mû kö dõ je szer zõi jog-sér tést kö ve tett el, a vi ta el dön té sé re an nak az ál lam nak a jo gát kell al kal -
maz ni, amely nek a te rü le tén a jogsértõ felhasználás megtörtént.

A je len pont al kal ma zá sá ban a jo gi sze mé lyek és jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ más szer ve ze tek szo ká sos tar -
tóz ko dá si he lye a köz pon ti ügyvezetésük helye.

7.4. A je len jog díj köz le mény sze rint köt he tõ fel hasz ná lá si szer zõ dé sek és egyéb nyi lat ko za tok, ki vé ve az 5.2.3. pont
sze rint elekt ro ni kus úton is ér vé nye sen meg te he tõ nyi lat ko za to kat, csak írásbeli alakban érvényesek.
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7.5. A fel hasz ná lá si szer zõ dé sek tar ta ma leg fel jebb a nap tá ri év re szól hat, vagy olyan bon tó fel té telt tar tal maz hat,
amely sze rint a szer zõ dést az ARTISJUS 3 hó nap fel mon dá si idõ vel fel mond hat ja, ha a fel hasz ná lás tech ni kai kö rül mé -
nyei vagy a jo go sí tás jo gi jel le gû elõ fel té te lei úgy vál toz nak meg, hogy a vál to zás az át en ge dett fel hasz ná lá si jog ter je -
del mét, a jog át en ge dés vagy a szer zõi jog díj meg ha tá ro zá sá nak mód ját, il let ve a ki kö tött szer zõi jog díj mér té két lé nye -
ge sen érinti.

III. Fe je zet

A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya

A fen ti jog díj köz le mény 2011. ja nu ár 1-jé tõl 2011. de cem ber 31-ig ha tá lyos.

ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

* * *

A díj sza bást az Szjt. 90. § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

A NEFMI SZMSZ-rõl szó ló 6/2010. (X. 19.) NEFMI uta sí tás alap ján a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ne vé ben eljárva: 

Bu da pest, 2011. feb ru ár 18.

Szõcs Gé za s. k.,
kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár

*  Az Szjt. 90. §-ának (10) be kez dé se sze rint a díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást kö ve tõ en a Hi va ta los Ér te sí tõ ben nyil vá nos ság ra hoz za. En nek
meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Hi va ta los Ér te sí tõ ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell al kal maz ni ak kor is,
ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ köz ben le járt.
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A Vidékfejlesztési Minisztérium  
közleménye 

a vidékfejlesztési miniszter illetékességébe tartozó mezőgazdaság, élelmiszeripar és környezetvédelem-
vízgazdálkodás szakmacsoportra vonatkozó egységes országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről 

 
Mezőgazdasági szakmacsoport 

 
név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-

szám 
szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  

OKJ száma   megnevezése 
érvényességi 

idő 

Dr. Adelmann 
Anna 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Kertészettudományi 
doktor, 

Vállalkozói szak-
mérnök 

Szakoktató 

Magyar Gyula 
Kertészeti Szakkö-
zépiskola és Szakis-

kola 
 

06-1/261-86-95 

1118 
Budapest 

Petz Samu utca 3. 
06-20/980-41-97

54 622 01 0100 31 01 Golfpálya-fenntartó 
2011.  

február 16. 
– 

2016.  
február 15. 

54 622 01 0100 33 01 Kertépítő 
54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 
54 622 01 0000 00 00 Parképítő és -fenntartó technikus 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 
54 622 01 0100 31 03 Temetőkertész 

Andrési Pál 

Okleveles erdőmér-
nök, 

Természetvédelmi 
szakmérnök, 

Környezetvédelem 
szakos tanár 

erdőmérnök 
tanár 

tanüzemvezető 

Bedő Albert Közép-
iskola, Erdészeti 

Szakiskola és 
Kollégium 

 
06-62/291-522 

6783 Ásotthalom 
Kiss Ferenc krt. 

76/B 
06-20/218-80-08

31 623 01 0100 21 01 Erdei melléktermékgyűjtő és -
hasznosító 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítőgép kezelője 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 04 0100 31 02 Erdészeti kötélpálya kezelője 
31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítőgép kezelője 
31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás 
54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus 
54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
31 623 01 0100 21 02 Erdőművelő 
31 623 01 0100 31 02 Erdőőr 
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelő 
31 623 01 0001 33 01 Lakott-területi fakitermelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 
31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelőgép 
kezelője 

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő 
54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus 

Andrésiné dr. 
Ambrus Ildikó 

Okleveles erdőmér-
nök, 

Okleveles mérnökta-
nár, 

Mérlegképes köny-
velő (költségvetési 

szak), 
Pedagógiai értékelési 

szakértő, 
Közoktatási vezető 

igazgató 

Bedő Albert Közép-
iskola Erdészeti 
Szakiskola és 

Kollégium 
 

06-62/291-522 

6783 
Ásotthalom 

Kiss Ferenc kőrút 
76/B.  

06-30/437-81-17

31 623 01 0100 21 01 Erdei melléktermékgyűjtő és -
hasznosító 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítőgép kezelője 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 04 0100 31 02 Erdészeti kötélpálya kezelője 
31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítőgép kezelője 
31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás 
54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus 
54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
31 623 01 0100 21 02 Erdőművelő 
31 623 01 0100 31 02 Erdőőr 
33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelő 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
31 623 01 0001 33 01 Lakott-területi fakitermelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelőgép 
kezelője 

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő 
54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus 
33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Antal János 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépész 
üzemmérnök, 
Mérnöktanár 

szaktanár 

VM DASzK, 
Szakképző Iskola - 

Apponyi Sándor 
Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és 
Kollégium, Lengyel

 
06-74/482-375 

7184 
Lengyel, 

Dózsa-major 16.
06-20/334-85-17

34 6280 01 Állattartó-telepi gépész 

2012. február 1.

21 6280 04 Állattenyésztési gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

34 6280 03 Kertészeti gépész 
33 6280 01 Mezőgazdasági gépész 

34 6280 04 Mezőgazdasági gépjavító (a 
tevékenység megjelölésével) 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

33 6249 03 Mezőgazdasági kovács (a 
tevékenység megjelölésével) 

31 6280 07 Növénytermesztő gépész 

Aszalós Bálint 
Mezőgazdasági 

gépész üzemmérnök, 
műszaki tanár 

gépészmérnök 
tanár 

Chastula Oktatási-
Szolgáltatási Bt.

Mátészalka 

4900 
Fehérgyarmat
Benczúr Gy. 

u. 33. 
06-70/503-32-42

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

33 521 06 0010 33 01 Mezőgazdasági munkagépjavító 
kovács 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

Ács Antal 

Okleveles kertész-
mérnök,  

Okleveles kertész-
mérnök-tanár 

vezető tanár 

VM KASzK, 
Szakképző Iskola - 

Varga Márton 
Kertészeti és 

Földmérési Szak-
képző Iskola, 

Kollégium, VM 
Gyakorlóiskola, 

Budapest 
 

06-1/273-27-41 

1051 
Budapest, 

Hercegprímás 
u. 17. 

06-1/331-32-01 

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 

2012. február 1.

33 6207 01 Dísznövénykertész 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 

53 6207 01 Dísznövénytermesztő 
szaktechnikus 

32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító 
21 6207 02 Faiskola-kezelő 
51 6207 01 Kertépítő és -fenntartó 
33 6207 03 Kertész 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

21 6207 04 Kerti munkás 
52 6207 02 Parképítő és -fenntartó technikus 
21 6207 05 Parkgondozó 

21 6207 08 Zöldség- és fűszernövény-
termelő 

Ádók Mária 

Okleveles agrármér-
nök,  

Okleveles mezőgaz-
dasági szakmérnök 

nyugdíjas   

6771 
Szeged  

Újvilág utca 106.
06-62/405-947
06-30/322-6997

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 
31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő 
52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és gondozó 
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő 
31 621 05 0000 00 00 Méhész 
31 621 05 0100 21 01 Méhészeti munkás 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 
55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó 

55 621 02 0010 55 07 Sertéstenyésztő és sertéstermék-
előállító technológus 

Dr. Árvai 
Tibor 

Műszaki szakoktató,  
Igazgatás-szervezés, 

 Jogász,  
Motorfűrészkezelő,  

Közigazgatási 
szakvizsga,  

Lakott területi és 
műtárgyvédelmi 
fakitermelés, és 
munkavédelme,  

Rakodógépkezelő 

középiskolai 
tanár, gyakorlati 

szakoktató 

Marcali Városi 
Önkormányzat 

Széchenyi Zsig-
mond Szakközépis-
kola és Szakiskola 

8738 
Nemesvid, 

Ady Endre utca 
1. 

06-30/742-0232

31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítőgép kezelője 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 521 04 0100 31 02 Erdészeti kötélpálya kezelője 
31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítőgép kezelője 
31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelő 
31 623 01 0001 33 01 Lakott-területi fakitermelő 
31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 
31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelőgép 
kezelője 

Bakó Attila Okleveles agrármér-
nök 

mezőgazdasági 
szabadúszó, 

szaktanácsadó 
  

4080 
Hajdúnánás 

Damjanich u. 1.
06-30/296-54-09

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

2013.  
december 22. 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 

Baloghné 
Szacsuri Ida 

Okleveles kertész 
üzemmérnök, 

Okleveles mérnökta-
nár,  

Okleveles gazdasági 
agrármérnök 

  

VM DASzK Szak-
képző Iskola - 

Teleki Zsigmond 
Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és 
Kollégium, Villány

 
06-72/492-534 

7773 
Villány 

Petőfi Sándor 
utca 48. 

06-72/492-730
06-30/826-10-87

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 
33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 33 01 Virágdekoratőr 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágke-
reskedő 

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Bank Csaba 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles mérnök-
tanár, 

Vállalatgazdasági 
szakirányú közgaz-

dasági szakokleveles 
mérnök 

felnőttképzési 
tagozatvezető 

VM Közép-
Magyarországi 

Agrár-szakképző 
Központ, Bercsényi 
Miklós Élelmiszer-

ipari Szakképző 
Iskola, Kollégium és 
VM Gyakorlóiskola, 

Budapest 
 

06-1/433-12-00 

2600  
Vác  

Háló köz 1/a. 
06-20/985-11-05

55 621 01 0010 55 01 Agrárkeresekedelmi menedzser-
asszisztens 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 

55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens 

54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

Baracsi 
György 

Okleveles kertész-
mérnök 

Személyügyi szak-
igazgatás-szervezői 

nyugdíjas   

1117 
Budapest 

Irinyi József u. 
40/B. I/7. 

31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész 
2013. 

december 22. 
33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

oklevél 06-1/365-64-15 31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Vitéz Batta 
János 

Autószerelő szak-
munkás, 

Általános gépész-
technikus, 

Okleveles gépész-
mérnök 

nyugdíjas   

5000 
Szolnok 

Kulich Gy. u. 1. 
II/10. 

06-56/424-218
06-30/233-77-73

31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 
31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

33 521 06 0010 33 01 Mezőgazdasági munkagépjavító 
kovács 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

Dr. Bánk 
Gábor 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles mezőgaz-
dasági szakmérnök, 

Mezőgazdaságtudom
ányi doktor 

főtitkár 

Agrároktatási és 
Kutatási Dolgozók 

Szakszervezete 
 

06-1/331-45-77 

1145 
Budapest 

Columbus u. 28.
06-30/950-79-08

54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

54 621 03 0100 33 01 Állatorvosi, állategészségügyi 
szaksegéd 

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 624 01 0000 00 00 Halász, haltenyésztő 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és gondozó 
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

Beregszászi 
Zoltán 

Okleveles kertészeti 
szaktechnikus, 

Okleveles árufor-
galmi szakos üzem-

mérnök 

falugazdász 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Mezőgazdasági 
Szakigazgatási 

Hivatal 
 

06-42/508-300 

4515 
Kék 

Rákóczi út 2/b.
06-70/372-83-46

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

 Dr. Bicsérdy 
Gyula 

Állatorvosdoktor, 
 Állathigiénikus 
szakállatorvos, 
Mezőgazdasági 

szakmérnök (tejgaz-
dasági és tejipari 

szak), 
Állatorvos-tudomány 

kandidátusa 

nyugdíjas   

6800 
Hódmező-
vásárhely 

Liget sor 41. 
06-30/479-88-53

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 

55 621 02 0010 55 01 Baromfitenyésztő és baromfiter-
mék-előállító technológus 

52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 

51 621 01 0000 00 00 Hobbiállat-tenyésztő és -
forgalmazó 

31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és gondozó 
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő 

55 621 02 0010 55 07 Sertéstenyésztő és sertéstermék-
előállító technológus 

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő 
54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus 
55 621 02 0010 55 08 Vadgazdálkodási technológus 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Bogdán Rajcs 
András 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles mérnökta-
nár, 

Okleveles 
szarvasmarhatenyész

tési szakmérnök, 
Okleveles közgazda-
sági szakokleveles 

mérnök, 
Szakvizsgázott 

pedagógus 

mérnöktanár, 
gyakorlati 

oktatásvezető 

Debreceni Egyetem 
Balásházy János 

Mezőgazdasági és 
Közgazdasági 

Gyakorló  Szakkö-
zépiskolája és 

Kollégiuma, Debre-
cen 

 
06-52/450-306 

4241 
Bocskaikert 

Állomás tér 30.
06-30/546-24-11

55 621 01 0010 55 01 Agrárkeresekedelmi menedzser-
asszisztens 

2014. november 
27. 

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda 

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő 
52 621 01 0100 31 02 Biomassza-előállító 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 

55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 

Bognár József Okleveles gépész-
mérnök 

családi gazdál-
kodó   

6000 
Kecskemét 

Talfája tanya 
304. 

06-76/402-168
06-30/955-65-13

32 6201 01 Aranykalászos gazda 

2012. február 1.
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
33 6280 01 Mezőgazdasági gépész 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

Borbélyné Dr. 
Hunyadi Éva 

Okleveles növény-
termesztési üzem-

mérnök, 
Okleveles agrármér-

nök, 
Növénytermesztési- 
és kertészeti tudo-
mányok doktora 

(PhD) 

egyetemi 
adjunktus 

Debreceni Egyetem 
AMTC MTK, 

Debrecen 
 

06-52/508-444 

4032 
Debrecen 

Lehel u. 10. 
IV/28. 

06-30/354-92-98

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda 

2010. május 18.
– 

2015. május 18.

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 

55 621 02 0010 55 02 
Gyógynövény- és 
fűszernövénytermesztő és -
feldolgozó 

31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 

55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens 

54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztő és növényvédő 
technológus 

52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 
55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó 
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 

Dr. Borgulya 
Márton 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Okleveles agrár-
gépész gazdasági 

szakmérnök, 
Okleveles gépész 

mérnök-tanár 

mérnök-tanár 

Kossuth Lajos 
Közoktatási Intéz-

mény 
 

06-68/411-811 

5553 
Kondoros 

Jókai u. 15/1.
06-66/388-142

06-30/236-02-93
06-70/376-52-42

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2013. 
december 22. 

31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

Dr. Bódizs 
Tamás 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles 
talajerőgazdálkodási 

szakmérnök, 
Mezőgazdaságtudom

ányi doktor 

elnök-
vezérigazgató 

Aranybulla Mg. Zrt.
 

06-22/315-395 

8000 
Székesfehérvár

Máriavölgy u. 23.

21 6203 01 Állatgondozó 

2012. február 1.

21 6280 04 Állattenyésztési gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító 
21 6207 02 Faiskola-kezelő 
21 6206 01 Gombatermelő 
21 6206 02 Gyógynövényismerő és -termelő 
21 6207 03 Gyümölcstermelő 

34 6232 01 Inszeminátor (az állatfaj megje-
lölésével) 

21 6207 04 Kerti munkás 
31 6203 06 Méhész 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 
31 6280 07 Növénytermesztő gépész 

31 6206 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

21 6207 05 Parkgondozó 
21 6207 06 Szőlőtermelő 

Dr. Bödör 
Tamás 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészeti 
szaktechnikus, 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök-tanár, 
Mezőgazdaságtudom

ányi doktor 

nyugdíjas   

8317 
Lesencefalu 

Kossuth u. 76.
06-87/436-089 

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2014. 
november 27. 

31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

33 521 06 0010 33 01 Mezőgazdasági munkagépjavító 
kovács 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 
33 521 06 0010 33 02 Patkolókovács 

Bögréné 
Bodrogi 
Gabriella 

Okleveles agrármér-
nök főosztályvezető 

Vidékfejlesztési 
Minisztérium 

Mezőgazdasági 
Főosztály 

 
06-1/301-40-00 

2100 
Gödöllő 

Bethlen Gábor u. 
42. 

06-30/212-76-75

32 6201 01 Aranykalászos gazda 

2012. február 1.
53 6203 01 Baromfi- és kisállattenyésztő 

szaktechnikus 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
31 6203 06 Méhész 
31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony 

Csiharné 
Jerola Zsu-

zsanna 

Okleveles gazdasági 
agrármérnök,  

Okleveles közoktatá-
si vezető és pedagó-

gus, 
Okleveles agrármér-

vizsgaszervező 
szakreferens 

VM Vidékfejleszté-
si, Képzési és 

Szaktanácsadási 
Intézet 

 
06-30/409-50-45 

8093 
Lovasberény 
Váci M. utca 

14/A 
06-70/33-03-856

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
2011. 

február 16. 
– 

2016. 
február 15. 

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 

55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

nök, 
Okleveles mérnökta-

nár,  
Okleveles mezőgaz-
dasági számítástech-

nikai szakmérnök 

54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztő és növényvédő 
technológus 

52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 

Csiszár József 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépész 
üzemmérnök, 

Okleveles műszaki 
tanár, 

Közoktatási vezető 
és pedagógus 

szakvizsga 

gyakorlati 
oktatásvezető 

Bársony István 
Mezőgazdasági 

Szakközépiskola, 
Szakiskola és 

Kollégium a Csong-
rádi Oktatási 

Központ Tagintéz-
ménye 

 
06-63/570-820 

6640 
Csongrád, 

Fő u. 5. 
06-30/432-47-79

33 6280 01 Mezőgazdasági gépész 

2013. február 1.

52 5452 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 6280 07 Növénytermesztő gépész 

Csongrádi 
Zoltán 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles mezőgaz-
dasági vízgazdálko-

dási és öntöző 
szakmérnök, 

Felsőfokú külkeres-
kedelmi áruforgal-

mazó 

megbízott 
hivatalvezető 

VM Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Megyei Földműve-
lésügyi Hivatal 

 
06-42/594-154 

4484 
Ibrány, 

Lehel u. 12. 
06-42/200-261

06-30/555-30-35

32 6201 01 Aranykalászos gazda 

2012. február 1.

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 

21 6207 05 Parkgondozó 

Csorbainé 
Horváth 

Zsuzsanna 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles mérnökta-
nár 

főiskolai adjunk-
tus 

Kecskeméti Főisko-
la Kertészeti Főisko-

lai Kar 
 

06-76/517-692 

6035 
Ballószög 
Ady u. 3. 

06-20/938-99-08

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 33 01 Virágdekoratőr 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágke-
reskedő 

Czetnerné 
Kócsa Márta 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Adótanácsadói 
szakvizsga, 

Mezőgazdasági 
szaktanácsadó 
szakmérnök, 

Közigazgatási 
szakvizsga 

igazgató 

Fejér Megyei 
MgSzH Földműve-
lésügyi Igazgatóság

 
06-22/511-270 

8000 
Székesfehérvár,

Nyitrai u. 45. 
06-30/240-24-31

32 6201 01 Aranykalászos gazda 

2013. február 1.

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 
33 6207 01 Dísznövénykertész 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító 
21 6207 02 Faiskola-kezelő 
21 6206 01 Gombatermelő 
21 6206 02 Gyógynövényismerő és -termelő 
21 6207 03 Gyümölcstermelő 
33 6207 03 Kertész 
21 6207 04 Kerti munkás 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő 
(meliorációs és parképítő gép ) 

21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 

31 6206 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

21 6207 05 Parkgondozó 
21 6207 06 Szőlőtermelő 
21 7862 01 Virágkötő 

Dr. Czinkota 
Imre 

Mezőgazdaság-
tudományi doktor 

(PhD), 
Okleveles kémia-

fizika szakos közép-
iskolai tanár, 

Talajtani-
talajerőgazdálkodási 

szakmérnök 

egyetemi 
docens, 

szakvezető 

SZIE Mezőgazda-
ság- és Környezet-

tudományi Kar, 
Környezet-

tudományi Intézet, 
Talajtani és Agro-
kémiai Tanszék, 

Gödöllő 
 

06-28/522-000/1806

2151 
Fót 

Hegyalja u. 13.
06-20/311-52-49

55 621 02 0010 55 03 Hulladékgazdálkodási technoló-
gus 

2014. szeptem-
ber 3. 

Demeter Pál Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér- nyugdíjas   4400 

Nyíregyháza 
31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 2011. 

február 16. 31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

nök, 
Okleveles mezőgaz-
dasági energiagaz-
dálkodási szakmér-

nök 

Leffler Sámuel u. 
55. 

06-42/447-094
06-20/428-19-91

31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő – 
2016. 

február 15. 31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

Dr. Dimény 
Judit 

Okleveles kertész-
mérnök 

Mezőgazdasági 
vállalatgazdálkodási 

szakmérnök, 
Mezőgazdasági 

tudomány kandidátu-
sa 

egyetemi tanár, 
intézet igazgató 

Szent István Egye-
tem, Mezőgazdaság-

és Környezet-
tudományi Kar 

Kertészeti Techno-
lógiai Intézet 

1114 
Budapest 

Ulászló u. 32–36. 
V/7. 

06-28/522-071 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

2012. február 1.
55 6249 01 

Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens (a szakirány megjelölé-
sével) 

Dióssy László 

Növényvédelmi 
üzemmérnök, 

Okleveles agrármér-
nök, 

Külgazdasági szakos 
közgazdász, 

Állami középfokú 
angol nyelvvizsga 

    

8200 
Veszprém 

Jutasi u. 23. 
06-30/939-61-20

55 621 02 0010 55 03 Hulladékgazdálkodási technoló-
gus 

2013. 
december 22. 

Dobos Tamás 

Növénytermesztő és 
növényvédelmi 

technikus, 
Kertészmérnök 

(BSc), 
Virágkötő mester 

virágkötészeti 
vezető 

Libitina Kft. 
 

06-34/487-847 

2890 
Tata 

Csever út 11/2
06-20/355-82-37

33 6207 01 Dísznövénykertész 

2012. február 1.
31 7862 08 Virágkötő 

51 7862 05 Virágkötő-berendező 

Domokos 
Sándor 

Okleveles műszaki 
tanár 

vezető főtaná-
csos,  

szakmai tanács-
adó 

Vidékfejlesztési 
Minisztérium 

Oktatás- és Kutatás-
szervezési Főosztály

1196 
Budapest 

Jókai út 86. 
06-30/96-26-673

31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

Dömötör Jenő 

Okleveles üzemszer-
vező agrármérnök, 

Okleveles mezőgaz-
dasági vállalatgazda-

sági szakmérnök, 
Okleveles mérnökta-

nár 

falugazdász 

VM Baranya 
Megyei Mezőgazda-
sági Szakigazgatási 

Hivatal 
 

06-72/512-450 

7940 
Szentlőrinc 

Ifjúság u. 1/B 
IV/13. 

06-20/934-96-27

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

Dudás Erzsé-
bet 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles növény-
védelmi szakmérnök 

Tanfolyam-
szervező 

Dudás Ker. Szolg. 
Bt. 

 
06-46/391-059 

3433 
Nyékládháza,

Hunyadi J. u. 33.
06-46/391-059

06-30/209-08-41

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda 

2013. február 1.

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
34 6206 01 Biotermesztő 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
33 6201 01 Gazda 

31 6206 01 Gyógynövénytermesztő és -
feldolgozó 

21 6207 04 Kerti munkás 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 

52 6206 01 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

21 6207 08 Zöldség- és fűszernövény-
termelő 

Dzsudzsák 
Szilvia 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles kertész-
mérnök tanár 

szakreferens-
kertészet, 
növény-

termesztés 

VM Vidékfejleszté-
si, Képzési és 

Szaktanácsadási 
Intézet 

 
0620/251-15-38 

2300 
Ráckeve 

Széchenyi u. 5.
06-20/251-15-38

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 
2011. 

február 16. 
– 

2016. 
február 15. 

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Elekné 
Ludányi 

Zsuzsanna 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles kertész-
mérnök- tanár, 

Virágkötő, 
Közoktatási vezető 

tanácsos, 
szaktanácsadó-

kertészet 

VM Vidékfejleszté-
si, Képzési és 

Szaktanácsadási 
Intézet 

 
06-10362-81-41 

1112 
Budapest 

Balatoni út 198.
06-70/234-38-91

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
54 622 01 0100 31 01 Golfpálya-fenntartó 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
54 622 01 0100 33 01 Kertépítő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és -fenntartó technikus 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
54 622 01 0100 31 03 Temetőkertész 
33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 33 01 Virágdekoratőr 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágke-
reskedő 

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Dr. Engler 
Péter 

Okleveles földmérő 
üzemmérnök, 

Okleveles építőmér-
nök, 

Műszaki doktor 

főiskolai docens, 
tanszékvezető, 
dékánhelyettes 

Nyugat-
magyarországi 

Egyetem 
Geoinformatikai Kar

Székesfehérvár 
 

06-22/516-520 

8000 
Székesfehérvár
Salétrom utca 9. 

III./72.  
06-22/344-808, 

06-30/682-38-15

54 581 01 0100 51 01 Digitálistérkép-kezelő 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

54 581 01 0100 51 02 Fotogrammetriai kiértékelő 

54 581 01 0010 54 01 Földmérő és térinformatikai 
technikus 

54 581 01 0100 51 03 Földügyi számítógépes adatkeze-
lő 

54 581 01 0001 54 01 Földügyi térinformatikai 
szaktechnikus 

54 581 01 0100 52 01 Ingatlan-nyilványtartási ügyinté-
ző 

54 581 01 0001 54 02 Kataszteri szaktechnikus 

54 581 01 0001 54 03 Létesítménygeodéta 
szaktechnikus 

54 581 01 0001 54 04 Távérzékelési szaktechnikus 

54 581 01 0100 52 02 Térinformatikai menedzserasz-
szisztens 

Erdélyi Károly 
Mihály 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles növény-
védelmi és agroké-
miai szakmérnök 

körzeti növény-
védelmi felügye-

lő 

Győr-Moson-
Sopron Megyei 

Növény- és Talajvé-
delmi Szolgálat 

 
06-96/529-330 

9082 
Nyúl, 

Széchenyi u. 9.
06-20/411-04-62

52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 

2013. február 1.31 6206 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

Erdősi Bálint 

Kertész üzemmér-
nök, 

Mezőgazdasági 
szaktanácsadó, 
Mezőgazdasági 

környezet-
gazdálkodási szak-

minősített 
kertészeti 

szaktanácsadó, 
kertészeti 
tervező, 

 
környezet-

egyéni vállalkozó 

4400 
Nyíregyháza 
Északi krt 10. 

1/5. 
06-42/433-511

06-20/371-44-32

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda 

2013. február 1.

52 3439 03 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
34 6206 01 Biotermesztő 
31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 
33 6207 01 Dísznövénykertész 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

mérnök 
Okleveles gazdasági 

agrármérnök 

védelmi szakta-
nácsadó, 

felnőttoktató, 
gazdaképző, 

kertészeti 
rovatvezető 

21 6207 01 Dísznövénytermelő 

53 6207 01 Dísznövénytermesztő 
szaktechnikus 

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító 
21 6207 02 Faiskola-kezelő 
33 6201 01 Gazda 
21 6207 03 Gyümölcstermelő 

53 6207 02 Gyümölcstermesztő és -
feldolgozó szaktechnikus 

33 6207 03 Kertész 
21 6207 04 Kerti munkás 
31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony 
21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 
21 6207 05 Parkgondozó 
31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő 
21 6207 06 Szőlőtermelő 
34 6206 02 Vetőmagtermesztő és -minősítő 
51 6207 02 Vincellér  

21 6207 08 Zöldség- és fűszernövény-
termelő 

53 6207 05 Zöldségtermesztő és -feldolgozó 
szaktechnikus 

Dr. Exner 
Zoltán 

Okleveles mezőgaz-
dasági mérnök, 
Mezőgazdaságt-
udományi doktor 

nyugdíjas   

7400 
Kaposvár 

Kandó Kálmán 
út 37. 

06-82/310-044
06-30/300-49-06

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Éder Lajos 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Okleveles agrár-
gépész gazdasági 

szakmérnök, 
Okleveles mérnökta-

nár 

nyugdíjas   

9721 
Gencsapáti 

Kossuth út 2/B
06-30/500-84-23

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítőgép kezelője 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítőgép kezelője 
31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

33 521 06 0010 33 01 Mezőgazdasági munkagépjavító 
kovács 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 

55 621 01 0010 55 06 Mezőgazdasági műszaki mene-
dzserasszisztens 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 
33 521 06 0010 33 02 Patkolókovács 

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelőgép 
kezelője 

Égető Gábor 

Okleveles erdőmér-
nök, 

Okleveles erdészeti 
növényvédő szak-

mérnök, 
Okleveles erdőmér-

nök-tanár 

erdőmérnök 
tanár 

Kiss Ferenc Erdé-
szeti Szakközépis-

kola, Szeged 
 

06-62/548-930 

6800 
Hódmező-
vásárhely 
Munkácsy 

Mihály u. 14. 
II/12. 

06-62/246-737
06-20/541-32-59

31 623 01 0100 21 01 Erdei melléktermékgyűjtő és  
-hasznosító 

2014. szeptem-
ber 3. 

31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédő 
31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás 
54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus 
31 623 01 0100 21 02 Erdőművelő 
31 623 01 0100 31 02 Erdőőr 
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelő 
31 623 01 0001 33 01 Lakott-területi fakitermelő 
31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 

Élő Zoltán 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépész 
üzemmérnök, 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészeti 
műszaki tanár, 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Közoktatási vezető 
és szakvizsgázott 

pedagógus 

címzetes egye-
temi docens, 
főtanácsos, 

szakreferens-
mezőgazdasági 

gépészet 

VM Vidékfejleszté-
si, Képzési és 

Szaktanácsadási 
Intézet 

 
06-1/362-81-16 

9700 
Szombathely 

Herman Ottó u. 
34. 

06-70/224-65-07

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítőgép kezelője 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítőgép kezelője 
31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

33 521 06 0010 33 01 Mezőgazdasági munkagépjavító 
kovács 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 

55 621 01 0010 55 06 Mezőgazdasági műszaki mene-
dzserasszisztens 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 
33 521 06 0010 33 02 Patkolókovács 

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelőgép 
kezelője 

Faluhelyi 
László 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmérnök 

tanár, 
Idegenforgalmi 

ügyintéző, 
Általános menedzser 

nyugdíjas   

3170 Szécsény
Ifjúság út 16. 

06-32/371-392
06-30/449-80-46

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

33 521 06 0010 33 01 Mezőgazdasági munkagépjavító 
kovács 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 
31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztéi gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 
33 521 06 0010 33 02 Patkolókovács 

Fábiánné 
Zombori 

Mária 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles 
talajerőgazdálkodási 

szakmérnök, 
Okleveles kertész-

mérnök tanár, 
Közoktatási vezető 

és pedagógus 
szakvizsga 

tanár 

Bereczki Máté 
Kertészeti, Élelmi-
szeripari és Mező-

gazdasági-Gépészeti 
Szakképző Iskola

 
06-79/425-619 

6500 
Baja, 

Ady E. u. 11. 
06-79/321-429 

34 6206 01 Biotermesztő 

2013. február 1.

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 
33 6207 01 Dísznövénykertész 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 

53 6207 01 Dísznövénytermesztő 
szaktechnikus 

32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító 
21 6207 02 Faiskola-kezelő 
21 6206 02 Gyógynövényismerő és -termelő 

31 6206 01 Gyógynövénytermesztő és -
feldolgozó 

21 6207 03 Gyümölcstermelő 

53 6207 02 Gyümölcstermesztő és -
feldolgozó szaktechnikus 

33 6207 03 Kertész 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

21 6207 04 Kerti munkás 
21 6207 05 Parkgondozó 
53 6207 03 Szőlész-borász szaktechnikus 
31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő 
21 6207 06 Szőlőtermelő 
34 6206 02 Vetőmagtermesztő és -minősítő 
21 7862 01 Virágkötő 

21 6207 08 Zöldség- és fűszernövény-
termelő 

53 6207 05 Zöldségtermesztő és -feldolgozó 
szaktechnikus 

Fehér Attila 

Általános iskolai 
tanító, 

Vadgazdálkodási 
szakmérnök 

tanár,  
szakoktató, 
 hivatásos 

vadász 

Marcali Városi 
Önkormányzat 

Széchenyi Zsig-
mond Szakközép- és 

Szakiskola 
 

06-85/312-051 

8734 
Somogyzsitfa

Ady u. 8. 
06-30/740-66-56

52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus 

2012. február 1.55 6203 03 Vadgazdálkodási technológus 

Fehér Béláné 
dr. 

Okleveles kertész- és 
szőlész, 

Okleveles mezőgaz-
dasági tanár, 

Kertészettudományi 
doktor 

Mezőgazdasági 
tudományok kandi-

dátusa 

nyugalmazott 
főiskolai tanár   

6000 
Kecskemét 

Mikszáth K. krt. 
29. 

06-76/411-095
06-30/743-30-38

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Fehér István 

Okleveles erdőmér-
nök 

Okleveles vadgaz-
dálkodási szakmér-

nök 

vezérigazgató Gyulaj Erdészeti és 
Vadászati Zrt. 

7090 
Tamási 

Vadaskerti u. 5.
06-74/573-940 

34 6280 02 Erdészeti gépész 

2012. február 1.
33 6262 01 Erdészeti szakmunkás 
52 6262 01 Erdésztechnikus 
31 5262 03 Fafeldolgozó  
33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő 

Fekete Béla 

Okleveles zöldség-
termesztési 

szaktechnikus, 
Okleveles kertész-

mérnök, 
Okleveles kertész-

mérnök-tanár 

nyugdíjas   

4474 
Tiszabercel 

Fő út 80. 
06-30/374-89-75

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 33 01 Virágdekoratőr 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágke-
reskedő 

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Fekete János 
Attila 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles kertész-
mérnök-tanár, 

Közoktatási vezető 

igazgató 

Magyar Gyula 
Kertészeti Szakkö-
zépiskola és Szakis-

kola 
 

06-30/948-41-79 

2141 
Csömör 

Körmendi u. 9.
06-20/973-85-25

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
54 622 01 0100 31 01 Golfpálya-fenntartó 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
54 622 01 0100 33 01 Kertépítő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és -fenntartó technikus 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
54 622 01 0100 31 03 Temetőkertész 
33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 33 01 Virágdekoratőr 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágke-
reskedő 

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Fekete Zoltán 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészeti 
szaktechnikus, 
Munkavédelmi 
üzemmérnök 

munkabiztonsá-
gi tanács-

adó/szakértő 

UNILEVER Ma-
gyarország Gyártó 

Kft. Nyírbátori Gyár
 

06-42/510-601 

4300 
Nyírbátor, 

Alkotmány u. 13.
06-42/282-662

06-20/554-00-83

33 6280 01 Mezőgazdasági gépész 

2013. február 1.

52 5452 02 Mezőgazdasági  
gépésztechnikus 

34 6280 04 Mezőgazdasági gépjavító (a 
tevékenység megjelölésével) 

53 5452 01 Mezőgazdasági gépjavító 
szaktechnikus 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

53 5452 02 Mezőgazdasági gépüzemeltető 
szaktechnikus 

31 6280 07 Növénytermesztő gépész 
 

Fekete Zoltán 
Vadgazdálkodási 

szakmérnök, 
Mérnöktanár 

szaktanár 

Széchenyi István 
Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és 
Kollégium 

 
06-52/371-062 

4400 
Nyíregyháza 

Jelvény u. 11. I/6.
06-20/424-80-19

31 623 01 0100 21 01 Erdei melléktermékgyűjtő és -
hasznosító 

2013. december 
22. 

31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédő 
31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás 
54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus 
55 623 01 0000 00 00 Erdőgazda 
31 623 01 0100 21 02 Erdőművelő 
31 623 01 0100 31 02 Erdőőr 
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelő 
31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 
54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő 
54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus 
55 621 02 0010 55 08

 
Vadgazdálkodási technológus 
 

Felber Gyula Okleveles agrármér-
nök (növényvédelmi 

szakmai igazga-
tó-helyettes 

Bocskai István 
Református Közép-

2315 
Szigethalom 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 2011. 
február 16. 33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 



 
762 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

kiegészítéssel),  
Okleveles mérnökta-

nár,  
Okleveles vállalko-

zói marketing 
szakmérnök,  

Okleveles közoktatá-
si vezető 

iskola 
 

06-24/517-250 

Váczi M. utca 25.
06-70/223-14-13

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda – 
2016. 

február 15. 
33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 
33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 33 01 Virágdekoratőr 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágke-
reskedő 

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Ferdinánd 
Tibor 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles mérnökta-
nár, 

Közoktatási vezető 
és pedagógus 

szakvizsga 

szakmai igazga-
tó-helyettes 

Lippai János 
Szakközépiskola és 

Szakiskola 
 

06-42/403-750 

4400 
Nyíregyháza 

Csendes u. 15.
06-20/824-80-65

31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 
31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Ferencz Klára 
Edit 

Okleveles kertész 
üzemmérnök, 

Okleveles kertész 
szakos műszaki tanár 

szakoktató 

Magyar Gyula 
Kertészeti Szakkö-
zépiskola és Szakis-

kola 
 

06-1/261-86-24 

1015 
Budapest 

Batthyány u. 46.
06-1/213-71-38 

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 33 01 Virágdekoratőr 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágke-
reskedő 

Festő Imréné 
Okleveles növény-
termesztési üzem-

mérnök 
nyugdíjas   

3528 
Miskolc 

Alföldi u. 18.
06-46/781-818 

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 

Filiusné dr. 
Nadabán 
Terézia 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Kertészettudományi 
doktor 

nyugdíjas 

  

1157  
Budapest 

Nyírpalota u. 63. 
III/20. 

06-1/417-44-58
06-30/747-7031

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 

2012. február 1.
21 6206 01 Gombatermelő 
21 6207 04 Kerti munkás 

31 7862 08 Virágkötő 

Dr. Folcz 
Tóbiás 

Okleveles erdőmér-
nök, 

Okleveles növény-
védő szakmérnök, 

Okleveles erdőmér-
nök-tanár 

Igazgató-
helyettes 

Nyugat-
Magyarországi 
Egyetem Roth 

Gyula Gyakorló 
Szakközépiskola és 

Kollégium 

9400 
Sopron 

Lánzséri u. 8.
06-30/227-45-14

34 6280 02 Erdészeti gépész 

2012. február 1.

52 5452 01 Erdészeti gépésztechnikus 
33 6262 01 Erdészeti szakmunkás 
31 6280 01 Erdészetikötélpálya-kezelő 
54 6262 01 Erdésztechnikus 
21 6262 01 Erdőművelő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Egyetemi doktor, 
Közoktatási vezető 

 
06-99/506-470 

31 6262 01 Fakitermelő 
31 6280 03 Közelítőgép-kezelő 
34 6262 01 Lakott területi fakitermelő 
21 6280 02 Motorfűrész-kezelő 
33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő 
52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus 

Font Erika 
Mária 

Okleveles építőmér-
nök, 

Okleveles építőmér-
nök-tanár 

tanár 

VM KASZK 
Szakképző Iskola - 

Varga Márton 
Kertészeti és 

Földmérési Szak-
képző Iskola, 

Kollégium és VM 
Gyakorlóiskola, 

Budapest 
 

06-1/273-27-41 

1165 
Budapest 

Olga u. 17. II/6.
06-1/402-07-11

06-30/995-02-43

54 581 01 0010 54 01 Földmérő és térinformatikai 
technikus 

2013. december 
22. 

Furcsa Lukács 

Okleveles kertész 
üzemmérnök, 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles mérnökta-
nár, 

Felnőttoktatási 
szakértő 

Igazgató-
helyettes 

Balásházy János 
Mezőgazdasági és 

Közgazdasági 
Szakközépiskola és 

Kollégium 
 

06-52/450-306 

4241 
Bocskaikert  

Baross Gábor 
u. 13. 

06-20/219-20-03

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész 
33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Fülöp 
Gyöngyvér 

Okleveles kertész 
üzemmérnök, 
Mérnöktanár, 

Közoktatási vezető 
és pedagógus 

szakvizsga 

Gyakorlati 
oktatásvezető 

helyettes 

Magyar Gyula 
Kertészeti Szakkö-
zépiskola és Szakis-

kola 
 

06-1/262-08-77 

1184 
Budapest  

Mikszáth K. u. 8. 
IV/14. 

06-20/535-92-09

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
2011. 

február 16. 
– 

2016. 
február 15. 

33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 

Gavaldik Éva 

Okleveles kertész 
üzemmérnök, 

Okleveles műszaki 
tanár 

tanár 

Toldi Miklós 
Élelmiszeripari 

Szakközépiskola, 
Szakiskola és 

Kollégium, Nagykő-
rös 

 
06-53/351-922 

2750 
Nagykőrös 

Lencsés-Világos 
30/B. 

06-20/228-90-38

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2014. szeptem-
ber 3. 

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Gazdag 
Mihály 

Mezőgazdasági 
gépész üzemmérnök, 

Mezőgazdasági 
gépészeti műszaki 

tanár,  
Közoktatási vezető,  

Fakitermelő 

műszaki vezető 

Harruckern János 
Közoktatási Intéz-

mény 
Gyula 

 
06-66/561-420 

5700 
Gyula 

Ferenczy Béni 
utca 16. 

06-30/973-77-51

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítőgép kezelője 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelő 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

33 521 06 0010 33 01 Mezőgazdasági munkagépjavító 
kovács 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 
33 521 06 0010 33 02 Patkolókovács 

Gábor Ferenc 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles agrármér-
nök tanár 

nyugdíjas   

4440 
Tiszavasvári, 
Rajk László u. 

1/A. 
06-42/275-926

06-30/677-95-59

33 6280 01 Mezőgazdasági gépész 2013. február 1.

Dr. Gentischer 
Gábor 

Okleveles kertész-
mérnök,  

Okleveles mérnökta-
nár 

nyugdíjas   

8600 
Siófok  

Május 1. utca 72.
06-84/550-073 

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
54 622 01 0100 33 01 Kertépítő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 
31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Gerber Gábor 
Ferdinánd 

Növénytermesztési 
üzemmérnök, 

Okleveles növény-
termesztő és gép-

üzemeltető 
szaktechnikus, 

Okleveles gépész 
szakos műszaki 

tanár,  
Okleveles agrármér-

nök, 
Közoktatási vezető 
és szakvizsgázott 

pedagógus 

óraadó  

Evangélikus Mező-
gazdasági, Kereske-
delmi Informatikai 

Szakképző Iskola és 
Kollégium 

9730 
Kőszeg  

Táncsics Mihály 
út 9. 

06-94/563-242
06-20/824-43-36

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

54 621 02 0010 54 01 Agrárrendész 
31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 
31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédő 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő 
31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

33 521 06 0010 33 01 Mezőgazdasági munkagépjavító 
kovács 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 
33 521 06 0010 33 02 Patkolókovács 

Gerő Csaba 
György 

Okleveles agrármér-
nök,  

Növénytermesztési 
üzemmérnök 

ügyvezető G-Ker Kft. 
Nyírmada 

4564 
Nyírmada, 

Honvéd utca 6. 
06-30/645-33-64

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 

Godzsák Tibor 

Okleveles kertész 
üzemmérnök, 

Vadgazdálkodási 
szakmérnök 

vadászati 
főfelügyelő 

Zempléni Regionális 
Vállalkozás-

fejlesztési Alapít-
vány, HVI Iroda, 

Sárospatak 
 

06-47/311-417 

3980 
Sátoraljaújhely

Jókai u. 14. 
06-70/702-54-69

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő 

2014. november 
27. 

54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus 

55 621 02 0010 55 08 Vadgazdálkodási technológus 

Gudmonné 
Jenei Magdol-

na 

Okleveles kertész 
üzemmérnök, 

Okleveles műszaki 
tanár, 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Mezőgazdasági 
környezet-

gazdálkodási szak-
mérnök,  

Közoktatási vezető 

mérnök-tanár 

Magyar Gyula 
Kertészeti Szakkö-
zépiskola és Szakis-

kola 
 

06-1/262-78-63 

1135 
Budapest 

Mór utca 10/A 
3/3 

06-30/403-28-88

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 
33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 

55 621 02 0010 55 03 Hulladékgazdálkodási technoló-
gus 

54 622 01 0100 33 01 Kertépítő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 
55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó 
54 622 01 0000 00 00 Parképítő és -fenntartó technikus 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
54 622 01 0100 31 03 Temetőkertész 
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 
33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 33 01 Virágdekoratőr 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágke-
reskedő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Gyarmati 
Gyula Vadgazda mérnök szakoktató 

Baranya Megyei 
Rendőr-

Főkapitányság, Pécs

4400 
Nyíregyháza 

Fazekas János tér 
2. V/43. 

06-30/335-81-65

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő 2014. 
november 27. 

Dr. Gyollainé 
Merényi 

Alexandra 

Okleveles kertész-
mérnök 

szaktanácsadó, 
szakmai újságíró 

Permixtus Bt. 
 

06-20/351-86-80 

1223 
Budapest, 

Miklósvár u. 8.
06-20/351-86-80

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 

2013. február 1.

33 6207 01 Dísznövénykertész 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 

53 6207 01 Dísznövénytermesztő 
szaktechnikus 

32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító 
21 6207 02 Faiskola-kezelő 
21 6206 02 Gyógynövényismerő és -termelő 

31 6206 01 Gyógynövénytermesztő és -
feldolgozó 

21 6207 03 Gyümölcstermelő 

53 6207 02 Gyümölcstermesztő és -
feldolgozó szaktechnikus 

51 6207 01 Kertépítő és -fenntartó 
33 6207 03 Kertész 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

34 6280 03 Kertészeti gépész 
21 6207 04 Kerti munkás 
32 6206 04 Mikroszaporító 
52 6207 02 Parképítő és -fenntartó technikus 
21 6207 05 Parkgondozó 
31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő 
21 6207 06 Szőlőtermelő 
21 6207 07 Szövettenyésztő 
21 7862 01 Virágkötő 

21 6207 08 Zöldség- és fűszernövény-
termelő 

Gyuricza 
Gyuláné 

Nedelkovics 
Judit 

Közoktatási vezető, 
Környezetgazdálko-

dási-
környezetvédelmi 

okleveles szakmér-
nök, 

Kertészmérnök,  
Műszaki tanár,  

Kertész üzemmérnök 

pedagógus 

Kecskeméti Humán 
Szakközépiskola, 

Szakiskola és 
Kollégium Kocsis 
Pál Mezőgazdasági 
és Környezetvédel-
mi Szakközépiskola 

és Szakiskolája 

6000 
Kecskemét 

Domb lakópark 
28. 

06-76/490-619
06-20/4426797 

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 

55 621 02 0010 55 02 
Gyógynövény- és 
fűszernövénytermesztő és -
feldolgozó 

31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 

55 621 02 0010 55 03 Hulladékgazdálkodási technoló-
gus 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 

55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 
55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
54 622 01 0100 31 03 Temetőkertész 
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 
54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Dr. Hagymási 
László 

Okleveles mezőgaz-
dasági mérnök, 

Okleveles mezőgaz-
dasági tanár, 

nyugdíjas   

5900 
Orosháza, 

Szent István út 4.
06-20/977-51-89

52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 

2013. február 1.53 6208 01 Takarmányozási szaktechnikus 
33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő 
52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Mezőgazdaság-
tudományi doktor 55 6203 03 Vadgazdálkodási technológus 

Hajdinák 
Miklós 

Okleveles földmérő 
szaktechnikus, 

Okleveles műszaki 
tanár,  

Közoktatás vezető 

műszaki tanár 

Pollack Mihály 
Műszaki Szakközép-
iskola, Szakiskola és 

Kollégium 

7625 
Pécs  

Hatház utca 2.
06-72/216-365 

54 581 01 0100 51 01 Digitálistérkép-kezelő 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

54 581 01 0100 51 02 Fotogrammetriai kiértékelő 

54 581 01 0010 54 01 Földmérő és térinformatikai 
technikus 

54 581 01 0100 51 03 Földügyi számítógépes adatkeze-
lő 

54 581 01 0001 54 01 Földügyi térinformatikai 
szaktechnikus 

54 581 01 0001 54 02 Kataszteri szaktechnikus 

54 581 01 0001 54 03 Létesítménygeodéta 
szaktechnikus 

54 581 01 0001 54 04 Távérzékelési szaktechnikus 

54 581 01 0100 52 02 Térinformatikai menedzserasz-
szisztens 

Harasztiné 
Lajtár Klára 

Okleveles szőlőter-
mesztési és borászati 

szaktechnikus, 
Kertész üzemmér-

nök, 
Okleveles gyümölcs-

szőlőtermesztési 
műszaki tanár, 

Okleveles borbíráló 

nyugdíjas    

3300 
Eger 

Joó János utca 
18. 

06-30/486-6520

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Hartman 
Mátyás 

Okleveles agrármér-
nök, 

Mezőgazdasági 
környezetvédelmi 

okleveles szakmér-
nök 

egyetemi 
tanársegéd 

SZIE Mezőgazda-
ság- és Környezet-

tudományi Kar, 
Környezet- és 

Tájgazdálkodási 
Intézet, Környezet-
védelmi és Környe-

zetbiztonsági 
Tanszék, Gödöllő

06-28/522-000/1729

2100 
Gödöllő 

Egyetem tér 2. 
C/II/8. 

06-20/978-17-35

55 621 02 0010 55 03 Hulladékgazdálkodási technoló-
gus 

2014. szeptem-
ber 3. 

Havasréti Béla 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles növény-
védelmi szakmérnök 

Növény-
egészségügyi 
főfelügyelő, 

igazgató-
helyettes 

Győr-Moson-
Sopron Megyei 

Növény- és Talajvé-
delmi Szolgálat 

 
06-96/529-330 

9030 
Győr, 

Szőlőskert u. 14.
06-20/411-04-58

52 6206 01 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

2012. február 1.
31 6206 02 Növényvédő és méregraktár-

kezelő 

Hegedűs Zsolt 

Állattenyésztő 
üzemmérnök, 
Agrármérnök 

(állattenyésztési 
szakirány), 

Növényvédelmi és 
tápanyag-

gazdálkodási szak-
mérnök, 

Mérnöktanár 

pedagógus 

Kecskeméti Humán 
Szakközépiskola, 

Szakiskola és 
Kollégium Kocsis 
Pál Mezőgazdasági 
és Környezetvédel-
mi Szakközépiskola 

és Szakiskolája 
Kecskemét 

6000 
Kecskemét 

Szabó Lőrinc 
utca 3. 

06-20/512-25-91

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő 
52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 
54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 

54 621 03 0100 33 01 Állatorvosi, állategészségügyi 
szaksegéd 

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 

55 621 02 0010 55 01 Baromfitenyésztő és baromfiter-
mék-előállító technológus 

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és gondozó 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó 

55 621 02 0010 55 07 Sertéstenyésztő és sertéstermék-
előállító technológus 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 

Heilmann 
János 

Okleveles földmérő 
üzemmérnök, 

Okleveles műszaki 
tanár,  

Okleveles geodéziai 
adatfeldolgozó 

szaküzemmérnök, 
Okleveles pedagógia 

szakos tanár 

Műszaki tanár, 
Műszaki és 

térinformatikai 
tagozatvezető, 
szaktanácsadó 

Pollack Mihály 
Műszaki Szakközép-
iskola, Szakiskola és 

Kollégium 

7629 
Pécs 

Papkert utca 3.
06-30/466-36-03 

54 581 01 0100 51 01 Digitálistérkép-kezelő 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

54 581 01 0100 51 02 Fotogrammetriai kiértékelő 

54 581 01 0010 54 01 Földmérő és térinformatikai 
technikus 

54 581 01 0100 51 03 Földügyi számítógépes adatkeze-
lő 

54 581 01 0001 54 01 Földügyi térinformatikai 
szaktechnikus 

54 581 01 0001 54 02 Kataszteri szaktechnikus 

54 581 01 0001 54 03 Létesítménygeodéta 
szaktechnikus 

54 581 01 0001 54 04 Távérzékelési szaktechnikus 

54 581 01 0100 52 02 Térinformatikai menedzserasz-
szisztens 

Hercegfalviné 
Demeter 
Erzsébet 

Okleveles agrármér-
nök, 

Vadgazdálkodási 
szakmérnök 

vadászati és 
halászati osz-

tályvezető 

Heves Megyei 
MgSzH Vadászati 
és Halászati Felü-

gyelőség 
 

06-36/510-775 

7435 
Somogysárd 

Kossuth u. 54
06-30/564-68-55

33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő 

2013. február 1.52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus 

Dr. Hercsel 
György 

Állatorvosdoktor, 
Okleveles szarvas-

marha-egészségügyi 
szakállatorvos, 

Igazgatási és jár-
ványügyi 

szakállatorvos 

Igazgató-
helyettes-

főállatorvos 

Győr-Moson-
Sopron Megyei 

Állategészségügyi 
és Élelmiszer 

Ellenőrző Állomás
 

06-96/511-750 

9086 
Töltéstava, 

Erzsébet u. 6/a.
06-30/300-34-64

52 6203 01 Állattenyésztő és állategészség-
ügyi technikus 

2013. február 1.
31 6203 05 Lótenyésztő 

Hollósi Éva 

Okleveles közoktatá-
si vezető,  

Okleveles szakköz-
gazdász,  

Okleveles agrármér-
nök,  

Okleveles mérnökta-
nár 

tanulmányi 
igazgató-
helyettes 

VM DASzK, 
Szakképző Iskola - 
VM Középiskola, 
Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és 
Kollégium, Vép 

 
06-94/543-205 

9725 
Cák 

Fő utca 8.  
06-30/458-86-83

55 621 01 0010 55 01 Agrárkeresekedelmi menedzser-
asszisztens 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
34 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
35 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Dr. Horváth 
Béla 

Okleveles gépész-
mérnök, 

Okleveles gépész 
mérnök-tanár, 

Mezőgazdasági 
tudományok kandi-

dátusa, 
Habilitált doktor 

egyetemi tanár, 
intézetigazgató 

Nyugat-
Magyarországi 

Egyetem 
 

06-99/518-153 
06-30/973-76-88 

9400 
Sopron 

Cseresznye  
sor 24. 

06-99/316-127 

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2013. 
december 22. 

31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítőgép kezelője 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 04 0100 31 02 Erdészeti kötélpálya kezelője 
31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítőgép kezelője 
31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelő 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 623 01 0001 33 01 Lakott-területi fakitermelő 
31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

33 521 06 0010 33 01 Mezőgazdasági munkagépjavító 
kovács 

55 621 01 0010 55 06 Mezőgazdasági műszaki mene-
dzserasszisztens 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 
33 521 06 0010 33 02 Patkolókovács 

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelőgép 
kezelője 

Horváth Emil 

Erjedésipari techni-
kus, 

Okleveles élelmi-
szeripari (szeszipari) 

szaktechnikus, 
Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmérnök 

nyugdíjas   
8380 Hévíz 

Bartók B. u. 6.
06-30/966-57-07

31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

2014. május 15.

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

Horváth 
Győző 

Középfokú állami 
angol nyelvvizsga, 
Okleveles kertész-

mérnök, 
Okleveles mérnökta-

nár, 
Felsőfokú állami 

német nyelvvizsga 

szaktanár 

VM KASzK, 
Szakképző Iskola - 

Varga Márton 
Kertészeti és 

Földmérési Szak-
képző Iskola, 

Kollégium, VM 
Gyakorlóiskola, 

Budapest 
 

06-1/273-27-41 

1147 
Budapest 

Ilosvai S. u. 159.
06-1/363-55-09

06-20/200-30-48

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 

2013. február 1.

33 6207 01 Dísznövénykertész 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 
32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító 
21 6207 02 Faiskola-kezelő 
21 6207 03 Gyümölcstermelő 
51 6207 01 Kertépítő és -fenntartó 
33 6207 03 Kertész 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

21 6207 04 Kerti munkás 
32 6206 04 Mikroszaporító 
52 6207 02 Parképítő és -fenntartó technikus 
21 6207 05 Parkgondozó 
31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő 
21 6207 06 Szőlőtermelő 
21 6207 07 Szövettenyésztő 
21 7862 01 Virágkötő 
51 7862 05 Virágkötő-berendező 

21 6207 08 Zöldség- és fűszernövény-
termelő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Horváth Imre 
József 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépész 
üzemmérnök, 

Gépész mérnök-tanár 

tanár 

Csukás  Zoltán 
Mezőgazdasági 
Szakközépiskola

 
06-96/261-255 

9145 
Bágyogszovát

Hunyadi u. 40/A.
06-20/225-96-44

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

Horváth István 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészeti 
szaktechnikus, 
Mezőgazdasági 

gépész üzemmérnök, 
Okleveles mezőgaz-
dasági gépész szakos 

műszaki-tanár, 
Közoktatási vezető 

nyugdíjas 
címzetes igazga-

tó 
  

8900 
Zalaegerszeg 

Hegyoldal u. 3.
06-92/318-557

06-30/235-57-35

32 6201 01 Aranykalászos gazda 

2013. február 1.

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 
33 6207 01 Dísznövénykertész 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
21 6207 02 Faiskola-kezelő 
33 6201 01 Gazda 
21 6207 03 Gyümölcstermelő 
33 6207 03 Kertész 
21 6207 04 Kerti munkás 
31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony 
21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 
21 6207 05 Parkgondozó 

Horváth 
Rudolfné dr. 

(Kozári 
Ágota) 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles táj- és 
kertépítészmérnök, 

Fitoterapeuta 

ügyvezető 
KoMiTo Sol Kft.

 
06-20/226-17-71 

8900 
Zalaegerszeg 

Toldi Miklós u. 
9. 

06-92/510-338
06-20/226-17-71

34 6206 01 Biotermesztő 

2013. február 1.

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 
33 6207 01 Dísznövénykertész 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 

53 6207 01 Dísznövénytermesztő 
szaktechnikus 

21 6207 02 Faiskola-kezelő 

55 6206 01 
Gyógynövény- és 
fűszernövénytermesztő és -
feldolgozó 

21 6206 02 Gyógynövényismerő és -termelő 

31 6206 01 Gyógynövénytermesztő és -
feldolgozó 

51 6207 01 Kertépítő és -fenntartó 
33 6207 03 Kertész 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

21 6207 04 Kerti munkás 
32 6206 04 Mikroszaporító 
52 6207 02 Parképítő és -fenntartó technikus 
21 6207 05 Parkgondozó 
21 7862 01 Virágkötő 

Horváthné 
Révész Ágnes 

Colette 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles mérnökta-
nár, 

Kutyakozmetikus, 
Közoktatási vezető, 

szakvizsgázott 
pedagógus 

főtanácsos, 
szakreferens-

általános 
mezőgazdaság 

VM Vidékfejleszté-
si, Képzési és 

Szaktanácsadási 
Intézet 

 
06-1/362-81-07 

1224 
Budapest 

Thököly u. 26.
06-30/540-31-80

31 621 01 0010 31 01 Állatkerti állatgondozó 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

54 621 03 0100 33 01 Állatorvosi, állategészségügyi 
szaksegéd 

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő 
51 621 02 0010 51 01 Ebrendész 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 

51 621 01 0000 00 00 Hobbiállat-tenyésztő és -
forgalmazó 

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
51 621 02 0010 51 03 Kutyakozmetikus 
52 621 02 1000 00 00 Laborállat-tenyésztő és -gondozó 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 

dr. Hoyk Edit 
Geográfus, 

Környezetvédelmi 
szakmérnök 

intézetigazgató 
Kecskeméti Főisko-
la kertészeti Főisko-
lai Kar Környezet-

6000 
Kecskemét 
Radnóti M.  

55 621 02 0010 55 03 Hulladékgazdálkodási technoló-
gus 

2011. 
február 16. 

– 



 
9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 771 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

tudományi Intézet 
Kecskemét 

utca 7. 
06-30/380-86-37

2016. 
február 15. 

Hruza Kálmán 

Szarvasmarha-
tenyésztő szakmun-

kás, 
Törzskönyvező 

technikus, 
Műszaki állatte-
nyésztő oktató 

szakmai munka-
közösség vezető 

Fáy András Mező-
gazdasági, Közgaz-
dasági Szakközépis-
kola, Szakiskola és 

Kollégium 
 

06-28/547-396 

1104 
Budapest 

Szőlőhegy utca 
14. 1/3. 

06-30/218-76-01

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
52 621 02 1000 00 00 Laborállat-tenyésztő és -gondozó 
31 621 04 0100 21 01 Lóápoló és gondozó 
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő 

Huber János 
Okleveles növény-
termesztési üzem-

mérnök 

vezető tanács-
adó, koordinátor 

Magyar Agrárkama-
ra 

Budapest 
 

06-1/802-61-00 

7632 
Pécs 

Kertváros u. 46.
06-30/330-46-61

52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
2011. 

február 16. 
– 

2016. 
február 15. 

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 

Huszti Gábor 

Traktorra szerelt 
rakodógépkezelő, 

Erdőművelő-
fakitermelő, 

Erdészeti növényvé-
dő, 

Targoncavezető, 
Növényvédő és 

méregraktárkezelő 
betanított munkás, 

Lánghegesztő, 
Ívhegesztő, 

Műszaki szakoktató, 
Közoktatási vezető 

és pedagógus 
szakvizsga 

tanár 

Marcali Város 
Önkormányzat 

Széchenyi Zsig-
mond Szakközép és 

Szakiskolája 
 

06-85/312-051 

8700 
Marcali 

Pacsirta u. 12.
06-85/314-942

06-30/664-09-47

31 6262 01 Fakitermelő 

2013. február 1.

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő 
(traktor, munkagép) 

21 6280 02 Motorfűrész-kezelő 

Huszti Zoltán Okleveles kertész-
mérnök titkár 

Baranya Megyei 
Területi Agrárkama-

ra 
 

06-72/211-110 

7635 
Pécs 

Fenyvessor 26.
06-72/210-637 

52 3439 03 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

2013. február 1.

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
21 6206 02 Gyógynövényismerő és -termelő 

31 6206 01 Gyógynövénytermesztő és -
feldolgozó 

51 6207 01 Kertépítő és -fenntartó 
21 6207 04 Kerti munkás 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 
21 6207 05 Parkgondozó 
51 6207 02 Vincellér  
21 7862 01 Virágkötő 

Husztiné 
Szőke Mária 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles 
talajerőgazdálkodási 

szakmérnök, 
Okleveles 

mérnöküzemgazdász, 
Mérlegképes köny-
velő, vállalkozási 

szak 

szaktanácsadó 

Taxa Consulting 
Kft. 

 
06-42/509-147 
06-42/414-147 

4431 
Sóstófürdő 

Majális u. 2/6.
06-42/509-147

06-20/332-88-86

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda 

2013. február 1.

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
34 6206 01 Biotermesztő 
31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
33 6201 01 Gazda 
21 6207 03 Gyümölcstermelő 

53 6207 02 Gyümölcstermesztő és -
feldolgozó szaktechnikus 

33 6207 03 Kertész 
21 6207 04 Kerti munkás 

55 6249 01 
Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens (a szakirány megjelölé-
sével) 

52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 
21 6207 05 Parkgondozó 
31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő 
21 7862 01 Virágkötő 

Dr. Imre 
Csaba 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Mezőgazdaság- 
tudomány kandidátu-

sa 

főtanácsos, 
zöldség, gyü-
mölcs, dísznö-
vény szakrefe-

rens 

Vidékfejlesztési 
Minisztérium 

 
06-1/301-40-44 

2000 
Szentendre 

Vasúti villasor 
25. 

06-26/301-961
06-20/313-73-86

32 6201 01 Aranykalászos gazda 

2013. február 1.

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 
33 6207 01 Dísznövénykertész 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 

53 6207 01 Dísznövénytermesztő 
szaktechnikus 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
21 6207 03 Gyümölcstermelő 
33 6207 03 Kertész 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

34 6280 03 Kertészeti gépész 
21 6207 04 Kerti munkás 

52 6206 01 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

31 6206 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

21 6207 05 Parkgondozó 
21 7862 01 Virágkötő 
51 7862 05 Virágkötő-berendező 

21 6207 08 Zöldség- és fűszernövény-
termelő 

53 6207 05 Zöldségtermesztő és -feldolgozó 
szaktechnikus 

Institóris 
István 

Földmérő üzemmér-
nök, 

Térinformatikai 
szakmérnök 

vezető főtaná-
csos 

Földmérési és 
Távérzékelési 

Intézet 
Budapest 

 
06-1/460-40-85 

2045 
Törökbálint  

Rövid utca 1/a
06/20-480-69-07

54 581 01 0100 51 01 Digitálistérkép-kezelő 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

54 581 01 0100 51 02 Fotogrammetriai kiértékelő 

54 581 01 0010 54 01 Földmérő és térinformatikai 
technikus 

54 581 01 0001 54 01 Földügyi térinformatikai 
szaktechnikus 

54 581 01 0001 54 02 Kataszteri szaktechnikus 

54 581 01 0001 54 03 Létesítménygeodéta 
szaktechnikus 

54 581 01 0001 54 04 Távérzékelési szaktechnikus 

54 581 01 0100 52 02 Térinformatikai menedzserasz-
szisztens 

Istenes Gyula 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Munkaerő-piaci 

menedzser, 
Ingatlanközvetítő, 

Kereskedelmi 
menedzser, 

Biztonságszervező I., 
Vállalkozásszervező, 

Vendéglátó mene-
dzser, 

Oktatásszervező, 
Közbeszerzési 

referens 

    

4273 
Hajdúbagos 
Nagy u. 121. 

06-20/921-03-78

34 6280 01 Állattartó-telepi gépész 

2013. február 1.

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
34 6280 03 Kertészeti gépész 
33 6280 01 Mezőgazdasági gépész 
52 5452 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 

31 6280 07 Növénytermesztő gépész 

Jáger József 

Növénytermesztési 
üzemmérnök, 

Okleveles növény-
termesztési 

szaktechnikus, 
Okleveles növény-

védelmi és tápanyag-
gazdálkodási 

szaküzemmérnök, 
Okleveles műszaki 

tanár, 
Közoktatási vezető, 
Okleveles gazdasági 

agrármérnök 

nyugdíjas   

4484 
Ibrány 

Árpád út 71. 
06-42/200-313

06-30/345-30-51

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

Jelics István 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészeti 
szaktechnikus, 
Mezőgazdasági 

gépész üzemmérnök, 
Okleveles mezőgaz-

dasági gépészeti 
műszaki tanár, 

Okleveles pedagógia 
szakos előadó 

(oktatásirányítás) 

nyugdíjas   

7960 
Sellye 

Nefelejcs u. 8.
06-73/480-167

06-20/568-80-00

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

33 521 06 0010 33 01 Mezőgazdasági munkagépjavító 
kovács 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

Juhász Beáta 

Állattenyésztő 
mérnök, 

Szakközgazdász, 
Anyaggazdálkodó-

logisztikai szervező, 
Kutyakozmetikus 

szakreferens Magyar Agrárkama-
ra 

2485 
Dinnyés 

Alkotmány u. 49.
06-22/357-779 

21 6203 01 Állatgondozó 

2013. február 1.

31 6203 02 Állattenyésztő (az állatfaj 
megjelölésével) 

52 6203 01 Állattenyésztő és állategészség-
ügyi technikus 

31 6203 10 Általános állattenyésztő 
33 6203 01 Belovagló (Bereiter) 

53 6203 07 Hobbiállat-tenyésztő és forgal-
mazó 

31 7899 01 Kutyakozmetikus 
31 6203 05 Lótenyésztő 
51 7872 02 Lovastúra-vezető 

Dr. habil. 
Juhász Csaba 

PhD 

Okleveles agrármér-
nök,  

Okleveles mezőgaz-
dasági vízgazdálko-

dási szakmérnök,  
Okleveles mérnökta-

nár,  
PhD 

egyetemi docens 

Debreceni Egyetem 
Agrár- és Gazdálko-

dás-tudományok 
Centruma Mezőgaz-
daság-, Élelmiszer-

tudományi és 
Környezet-

gazdálkodási Kar
Debrecen, 

 
06-52/508-454 

4031 
Debrecen 

Egressy Béni tér 
12. 1/2.  

06-52/434-903, 
06-20/928-24-83

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621  02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
33 621  02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 

54 581 01 0010 54 01 Földmérő és térinformatikai 
technikus 

54 581 01 0001 54 01 Földügyi térinformatikai 
szaktechnikus 

55 621 02 0010 55 03 Hulladékgazdálkodási technoló-
gus 

54 581 01 0001 54 02 Kataszteri szaktechnikus 

55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens 

33 621  02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztő és növényvédő 
technológus 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 
55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó 
54 622  01 0100 21 01 Parkgondozó 

54 581 01 0100 52 02 Térinformatikai menedzserasz-
szisztens 

54 581 01 0010 54 02 Térképésztechnikus 
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 
54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus 

Kanka Andor 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Okleveles mezőgaz-

dasági gépész 
mérnök-tanár 

egyéni vállalko-
zó   

5700 
Gyula 

Klapka Gy. u. 9.
06-66/465-151

06-30/440-03-68

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2014. november 
27. 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 



 
774 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

33 521 06 0010 33 01 Mezőgazdasági munkagépjavító 
kovács 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 

55 621 01 0010 55 06 Mezőgazdasági műszaki mene-
dzserasszisztens 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 
33 521 06 0010 33 02 Patkolókovács 

Karácsony 
Zoltán 

Állattenyésztés és 
állategészségügyi 

technikus, 
Okleveles agrármér-

nök, 
Okleveles mérnökta-

nár, 
Növényvédelmi 

okleveles szakmér-
nök, 

Egészségügyi 
gázmester (kártevőir-

tó) 

vezetőtanár 

VM KASzK, 
Szakképző Iskola - 
Táncsics Mihály 
Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola, 
Kollégium és FVM 
Gyakorlóiskola, Vác

 
06-27/314-605 

1163 
Budapest 

Ágoston P. u. 7.
06-20/211-04-35

52 3439 03 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

2013. február 1.

21 6203 01 Állatgondozó 
31 6203 10 Általános állattenyésztő 
32 6201 01 Aranykalászos gazda 
34 6206 01 Biotermesztő 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
33 6201 01 Gazda 
33 6207 03 Kertész 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

21 6207 04 Kerti munkás 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 

52 6206 01 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

55 6206 02 Növénytermesztő és növényvédő 
technológus 

31 6206 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

34 6206 02 Vetőmagtermesztő és -minősítő 

Karbuczky 
Károly 

Okleveles mezőgaz-
dasági mérnök, 

Okleveles kertész és 
szőlész 

Okleveles mezőgaz-
dasági tanár 

nyugdíjas   

1144 
Budapest 

Füredi park 4. 
III/89. 

06-1/222-84-82 

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 

2013. február 1.

33 6207 01 Dísznövénykertész 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 
32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító 
21 6207 02 Faiskola-kezelő 
21 6207 03 Gyümölcstermelő 

53 6207 02 Gyümölcstermesztő és -
feldolgozó szaktechnikus 

33 6207 03 Kertész 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

21 6207 04 Kerti munkás 
21 6207 05 Parkgondozó 
53 6207 03 Szőlész-borász szaktechnikus 
31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő 
21 6207 06 Szőlőtermelő 
21 7862 01 Virágkötő 

21 6207 08 Zöldség- és fűszernövény-
termelő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

53 6207 05 Zöldségtermesztő és -feldolgozó 
szaktechnikus 

Kaszab 
Istvánné 

Okleveles agrármér-
nök,  

Okleveles mérnökta-
nár,  

Okleveles szakvizs-
gázott pedagógus, 

Szakértői mérnökta-
nár 

tanár, 
kollégiumvezető 

Debreceni Egyetem 
Balásházy János 

Gyakorló Szakkö-
zépiskolája, Gimná-
ziuma és Kollégiu-

ma  
Debrecen 

 
06-52/450-306 

4032 
Debrecen 

Poroszlay utca 
81. 1/6. 

06-20/545-77-44

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és gondozó 
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 

Káplár János 

Okleveles pedagógia 
szakos általános 

iskolai tanár,  
Motorfűrészkezelő 
betanított munkás, 

Erdészeti növényvé-
dő betanított mun-

kás,  
Közoktatás vezető, 

Ezüstkalászos gazda, 
Méhész 

igazgató helyet-
tes 

Marcali Városi 
Önkormányzat 

Széchényi Zsig-
mond Szakközép és 

Szakiskola 

8700 
Marcali 

Széchenyi út 45.
06-85/312-051

06-30/342-17-04

31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítőgép kezelője 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 623 01 0100 21 02 Erdőművelő 
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelő 
31 621 05 0000 00 00 Méhész 

31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 

Dr. Kárpátiné 
dr. Győrffy 

Katalin 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles mezőgaz-
dasági kutató szak-

mérnök, 
Mezőgazdaságtudom

ányi doktor 

  

Magyar Növényvé-
dő Mérnöki és 
Növényorvosi 

Kamara 

8360 
Keszthely 

Klempa köz 2. 
II/6. 

06-30/939-66-83

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezet-gazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

54 621  04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 

Dr. Kárpáti 
László 

Okleveles agrármér-
nök, 

Számítógép-
programozó, 

Mezőgazdaságtudom
ányi doktor 

osztályvezető 

VM Vidékfejleszté-
si, Képzési és 

Szaktanácsadási 
Intézet  

8360 
Keszthely 

Klempa köz 2.
06-30/339-43-60

55 621 01 0010 55 01 Agrárkereskedelmi menedzser-
asszisztens 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezet-gazda 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 

55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens  

54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 

Keczkó Zoltán 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Külkereskedelmi 
üzletkötő, 

Számítógép-kezelő, 
Közigazgatási 

szakvizsga 

szakértő, 
elnök 

Műszaki és Termé-
szettudományi 

Egyesületek Szövet-
sége Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Megyei Szervezete
 

06-42/506-850 

4400 
Nyíregyháza 

Vasgyár út 2/F. 
1/2 

06-30/259-28-18

33 6207 01 Dísznövénykertész 

2012. február 1.

33 6201 01 Gazda 
33 6207 03 Kertész 

52 6206 01 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

55 6206 02 Növénytermesztő és növényvédő 
technológus 

52 6207 02 Parképítő és -fenntartó technikus 
21 6207 05 Parkgondozó 
31 7862 08 Virágkötő 

Dr. Keresztesi 
István 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles mezőgaz-
dasági szakmérnök, 
Okleveles mérnökta-

nár, 
Egyetemi doktor, 
Számítástechnikai 

szakmérnök 

nyugdíjas   

4400 
Nyíregyháza 

Moszkva u. 9/B. 
I/6. 

06-42/420-150
06-30/688-19-02

55 621 01 0010 55 01 Agrárkeresekedelmi menedzser-
asszisztens 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 



 
776 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 

55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 

Keresztúriné 
Virág Mónika 

Okleveles gazdasági 
agrármérnök 

(Agrárközgazdasági 
szak), 

Okleveles mérnökta-
nár 

tanár 

II. Rákóczi Ferenc 
Mezőgazdasági, 
Közgazdasági, 

Informatikai Szak-
középiskola és 

Kollégium 
 

06-77/422-433 

6400 
Kiskunhalas 

Víz u. 8. 
06-77/427-711

06-70/339-99-68

52 3439 03 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

2013. február 1.
32 6201 01 Aranykalászos gazda 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 

32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 

Kéhl Pál 

Okleveles kertész 
üzemmérnök, 

Okleveles kertészeti 
műszaki tanár, 

Kertészeti termék- 
menedzser, 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Közoktatási vezető 
és pedagógus 

szakvizsga 

gyakorlati 
oktatásvezető 

Kocsis Pál Mező-
gazdasági és Kör-

nyezetvédelmi 
Szakközépiskola, 

Szakiskola és 
Speciális Szakiskola

 
06-76/487-211 

6000 
Kecskemét 

Nemesszeghy M. 
u. 40. 

06-76/411-530
06-30/905-42-61

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2013. december 
22. 

31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész 
33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 

55 621 02 0010 55 02 
Gyógynövény- és 
fűszernövénytermesztő és -
feldolgozó 

31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
54 622 01 0100 33 01 Kertépítő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és -fenntartó technikus 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 
31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
54 622 01 0100 31 03 Temetőkertész 
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Kéhlné Sipos 
Adrienn 

Okleveles közoktatá-
si vezető, 

Okleveles Kertészeti 
műszaki tanár, 

Okleveles Kertész 
üzemmérnök, 

Okleveles Kertész-
mérnök 

igazgató helyet-
tes 

Kecskeméti Humán 
Középiskola, 
Szakiskola és 

kollégium Kocsis 
Pál Mezőgazdasági 
és Környezetvédel-
mi Szakközépiskola 

és Szakiskolája 
Kecskemét 

 
06-76/487-211 

6000 
Kecskemét 

Nemesszeghy 
utca 40. 

06-30/444-66-78

31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és -fenntartó technikus 
54 622 01 0100 31 01 Golfpálya-fenntartó 
54 622 01 0100 33 01 Kertépítő 
54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 
54 622 01 0100 31 03 Temetőkertész 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágke-
reskedő 

33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 33 01 Virágdekoratőr 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 

Király Csaba 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles agrármér-
nök-tanár, 

Közoktatási vezető 

igazgató 

Evangélikus Mező-
gazdasági, Kereske-
delmi és Informati-
kai Szakközépiskola

 
06-94/562-110 

9730 
Kőszeg 

Károlyi Mihály 
u. 62. 

06-94/360-607
06-20/824-41-20

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő 
52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő 

55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 
54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus 

Király Csabá-
né 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles agrármér-
nök-tanár, 

Közgazdasági 
szakokleveles 

mérnök, 
Közoktatási vezető 

és pedagógus 

nyugdíjas   

9730 
Kőszeg 

Károlyi Mihály 
u. 62. 

06-94/360-607
06-20/824-43-32

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő 
52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 

55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 
31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Király Sándor 

Okleveles öntözéses 
növénytermesztési 

szaktechnikus 
Okleveles agrármér-

nök, 
Okleveles mezőgaz-
dasági szakmérnök 

nyugdíjas   

4800 
Vásárosnamény
Hunyadi u. 7.
06-45/470-109

06-30/349-39-89

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda 

2013. február 1.

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
34 6206 01 Biotermesztő 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
33 6201 01 Gazda 
21 6207 03 Gyümölcstermelő 
33 6207 03 Kertész 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 

52 6206 01 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

31 6206 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

21 6207 08 Zöldség- és fűszernövény-
termelő 

Kis Ernő 

Okleveles 
agrárnérnök, 

Áruforgalmi mana-
gement szakközgaz-

dász 

agrárgazdasági 
főtanácsos 

Pest Megyei Agrár-
kamara 

Budapest 

5100 
Jászberény 

Szövetkezet u. 7.
06-57/412-088 

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 

Kiss Gerzson Okleveles erdőmér-
nök üzletvezető 

Dragon Sly Bt. 
 

06-30/268-81-33 

7400 
Kaposvár 

Vak Bottyán u. 
54/A. 

06-30/268-81-33

31 623 01 0100 21 01 Erdei melléktermékgyűjtő és -
hasznosító 

2013. 
december 22. 

31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítőgép kezelője 
31 521 04 0100 31 02 Erdészeti kötélpálya kezelője 
31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítőgép kezelője 
31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédő 
31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás 
54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
31 623 01 0100 21 02 Erdőművelő 
31 623 01 0100 31 02 Erdőőr 
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelő 
31 623 01 0001 33 01 Lakott-területi fakitermelő 
31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelőgép 
kezelője 

Kiss István 

Okleveles takar-
mány-gazdálkodási 

szaktechnikus, 
Állattenyésztő 
üzemmérnök, 

Okleveles takar-
mánygazdálkodási 

üzemmérnök 

tanár 

Harruckern Közok-
tatási Intézmény

 
06-66/240-561 

(Elek) 
06-66/561-420 

(Gyula) 

5743 
Lőkösháza 

Kiss Ernő u. 2/a.
06-66/244-003

06-20/554-51-60

54 621 03 0100 33 01 Állatorvosi, állategészségügyi 
szaksegéd 

2013. 
december 22. 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 

55 621 02 0010 55 01 Baromfitenyésztő és baromfiter-
mék-előállító technológus 

52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő 
31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és -gondozó 
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő 
52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 
55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó 

55 621 02 0010 55 07 Sertéstenyésztő és sertéstermék-
előállító 

Kiss Zsig-
mond 

Mezőgazdasági 
technikus, 
Méhész, 

Műszaki-szakoktató 

felnőttképzési 
szakreferens 

Vay Ádám Gimná-
zium Szakközépis-
kola Szakiskola és 

Kollégium 
 

06-42/550-002 

4731 
Tunyogmatolcs
Arany J. u. 2.

06-30/338-22-31

21 6203 01 Állatgondozó 

2013. február 1.

21 6280 04 Állattenyésztési gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

31 6280 07 Növénytermesztő gépész 

Dr Kiss 
Zsuzsanna 

Okleveles agrármér-
nök,  

Okleveles agrármér-
nök-tanár, 

Okleveles filozófia 
szakos középiskolai 

tanár 

gyakorlati 
oktatásvezető 

Sashegyi Sándor 
Művészeti Szakkö-

zépiskola  

2013 
Pomáz  

Orlovácz utca 7.
06-30/307-22-51

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 2011. 

február 16. 
– 

2016. 
február 15. 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 

54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

Kocsis István 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépész 
üzemmérnök, 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Okleveles gépész-

mérnök-tanár, 
Számítástechnikai 

szoftverüzemeltető, 
Oktatási informati-

kus  
Közoktatási vezető, 

szakképzési 
referens 

Magyar Agrárkama-
ra 

Budapest 
 

06-1/802-61-16 

5300 
Karcag 

Mészáros u. 9/a.
06-59/312-341

06-30/565-31-53

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

szakvizsgázott 
pedagógus 

31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

33 521 06 0010 33 01 Mezőgazdasági munkagépjavító 
kovács 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 

55 621 01 0010 55 06 Mezőgazdasági műszaki mene-
dzserasszisztens 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 
33 521 06 0010 33 02 Patkolókovács 

Dr. Komáromi 
Sándor 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmérnök 
Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök-tanár 
Mezőgazdasági 
műszaki doktor 

nyugdíjas   

5630 
Békés 

Szécsénykert 
10271/2 

06-30/928-86-45

34 6280 01 Állattartó-telepi gépész 

2012. február 1.

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
34 6280 02 Erdészeti gépész 
52 5452 01 Erdészeti gépésztechnikus 
33 6262 01 Erdészeti szakmunkás 
21 6262 01 Erdőművelő 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
31 6280 02 Fakitermelési gépkezelő 
21 6280 03 Fűrészipari gépkezelő 
33 6201 01 Gazda 
21 6207 03 Gyümölcstermelő 
34 6280 03 Kertészeti gépész 
21 6207 04 Kerti munkás 
31 6280 03 Közelítőgép-kezelő 
33 6280 01 Mezőgazdasági gépész 
52 5452 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

34 6280 04 Mezőgazdasági gépjavító (a 
tevékenység megjelölésével) 

53 5452 01 Mezőgazdasági gépjavító 
szaktechnikus 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

53 5452 02 Mezőgazdasági gépüzemeltető 
szaktechnikus 

33 6249 03 Mezőgazdasági kovács (a 
tevékenység megjelölésével) 

55 6249 01 
Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens (a szakirány megjelölé-
sével) 

21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 

55 5452 01 
Mezőgazdasági műszaki mene-
dzserasszisztens (a szakirány 
megjelölésével) 

53 5452 03 Mezőgazdasági szervizüzemi 
szaktechnikus 

52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 
21 6280 02 Motorfűrész-kezelő 
31 6280 07 Növénytermesztő gépész 
21 6207 05 Parkgondozó 
33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő 
34 5237 01 Vadászpuskaműves 
52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus 

21 6207 08 Zöldség- és fűszernövény-
termelő 

Kovács Gábor Okleveles tartósító-
ipari üzemmérnök, 

ügyvezető 
igazgató 

GEORGIKON 
ÁFÉSZ 

8360 
Keszthely 55 3434 01 Agrárkereskedelmi menedzser-

asszisztens 2013. február 1.
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Okleveles tartósító-
ipari mérnök, 

Okleveles 
élemiszergazd., 

marketing szakmér-
nök 

 
06-83/515-657 

06-30/324-67-94 

Fodor u. 2. 
IV/24. 

06-83/315-603
06-30/481-61-88

55 6203 01 Baromfitenyésztő és -
termékelőállító technológus 

53 6207 02 Gyümölcstermesztő és -
feldolgozó szaktechnikus 

55 6203 02 Sertéstenyésztő és -
termékelőállító technológus 

53 6207 05 Zöldségtermesztő és -feldolgozó 
szaktechnikus 

Kovács 
György 

Nyomozókutya-
vezető, 

Kutyavezető, 
Andragógus 

szakoktató 

ORFK OKI 
Dunakeszi 

 
06-1/441-19-80 

2120 
Dunakeszi 

Kossuth u. 23.
06-20/420-11-29

51 621 02 0010 51 02 Kutyakiképző 2014. 
november 27. 

Dr. Kovács 
László Miklós 

Okleveles fizikus, 
Okleveles külkeres-
kedelmi közgazdász 

mérnök, 
Közgazdaságtudo-

mányi doktor, 
Okleveles pedagógia 

szakos általános 
iskolai tanár 

főosztályvezető, 
főtanácsos 

Magyar Agrárkama-
ra 
 

06-1/371-5503 

1025 
Budapest 

Pusztaszeri út  
74. 

06-1/326-56-96
06-30984-95-95

55 3434 01 Agrárkereskedelmi menedzser-
asszisztens 

2012. február 1.

52 3439 03 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
33 6201 01 Gazda 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

55 6249 01 
Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens (a szakirány megjelölé-
sével) 

52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 

Kókai Katalin 

Dísznövény-
termesztő technikus, 
Műszaki szakoktató 
Közoktatási vezető 

gyakorlati 
oktatásvezető 

Magyar Gyula 
Kertészeti Szakkö-
zépiskola és Szakis-

kola 
Budapest 

 
06-1/261-86-95 

1149 
Budapest 

Egressy utca 5 
fsz.5. 

06-30/619-14-96

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 

Kókai László-
né 

Zöldségtermesztési 
szaktechnikus,  

Zöldségtermesztési 
üzemmérnök,  

Okleveles zöldség-
termesztési műszaki 

tanár 

ügyvezető 

Pan-Flora Kft.  
Tatabánya 

 
06-34/304-413 

2800 
Tatabánya 

Nyárfa utca 39. 

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
34 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 

35 622 01 0100 21 01 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

36 622 01 0100 21 01 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

37 622 01 0100 21 01 Szövettenyésztő 
33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 33 01 Virágdekoratőr 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágke-
reskedő 

Kőfalvi Gábor 

Okleveles földmérő 
üzemmérnök, 

Okleveles földmérő 
műszaki tanár, 

Rendszer-
informatikus 

Igazgató-
helyettes 

VM KASzK Szak-
képző Iskola - Varga 
Márton Kertészeti és 

Földmérési Szak-
képző Iskola, 

Kollégium és VM 
Gyakorlóiskola, 

Budapest 
 

06-1/273-27-49 

2119 
Pécel 

Gyár u. 12. 
06-30/419-72-62

54 581 01 0100 51 01 Digitálistérkép-kezelő 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

54 581 01 0100 51 02 Fotogrammetriai kiértékelő 

54 581 01 0010 54 01 Földmérő és térinformatikai 
technikus 

54 581 01 0100 51 03 Földügyi számítógépes adatkeze-
lő 

54 581 01 0001 54 01 Földügyi térinformatikai 
szaktechnikus 

54 581 01 0100 52 01 Ingatlan-nyilványtartási ügyinté-
ző 

54 581 01 0001 54 02 Kataszteri szaktechnikus 

54 581 01 0001 54 03 Létesítménygeodéta 
szaktechnikus 

54 581 01 0001 54 04 Távérzékelési szaktechnikus 

54 581 01 0100 52 02 Térinformatikai menedzserasz-
szisztens 

Dr. Kölcsei 
Tamás 

Okleveles gyümölcs-
termesztési 

szaktechnikus, 
Okleveles kertész-

mérnök, 
Kertészettudományi 

doktor 

nyugdíjas   

1067 
Budapest 

Hunyadi tér 7.
06-1/321-75-97

06-20/236-19-93

31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
2011. 

február 16. 
– 

2016. 
február 15. 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 

Körte János 
Okleveles gépész 

mérnök-tanár, 
Közoktatási vezető 

nyugdíjas   

8630 
Balatonboglár

Szabadság u. 41.
 

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítőgép kezelője 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

06-30/280-30-52 31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító február 15. 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

33 521 06 0010 33 01 Mezőgazdasági munkagépjavító 
kovács 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

Kristó István 
László 

Okleveles erdőmér-
nök, 

Okleveles erdőmér-
nök-tanár,  

Okleveles történelem 
szakos általános 

iskolai tanár 

erdőmérnök 
tanár 

VM ASzK, Szak-
képző Iskola - Mátra 

Erdészeti, Mező-
gazdasági és Vad-

gazdálkodási 
Szakképző Iskola és
Kollégium, Mátrafü-

red 
 

06-37/520-250 

3200 
Gyöngyös 

Bethlen G. u. 10. 
fsz. 4. 

06-37/316-217
06-30/685-19-74

31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás 

2013. 
december 22. 

54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus 
31 623 01 0100 21 02 Erdőművelő 
31 623 01 0100 31 02 Erdőőr 
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelő 
31 623 01 0001 33 01 Lakott-területi fakitermelő 
31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 
54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő 
54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus 

Kristó László 
Örs 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles vadgaz-
dálkodási szakmér-

nök, 
Közgazdasági 

szakvizsga 

nyugdíjas   

1171 
Budapest 

Csabamező u. 8. 
06-1/257-77-15

06-30/297-26-31

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 
54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő 
54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus 

Dr. Kriston-
Bodnár Károly 

Állatorvosdoktor, 
Igazgatási és jár-

ványügyi 
szakállatorvos 

igazgató-
helyettes 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Mezőgazdasági 
Szakigazgatási 

Hivatal, Élelmiszer-
lánc-biztonsági és 
Állategészségügyi 
Igazgatóság, Szol-

nok 
 

06-56/424-744 

5130 
Jászapáti 

Rákóczi u. 9. 
06-30/967-52-56

54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 

2014. 
november 27. 

31 621 01 0010 31 01 Állatkerti állatgondozó 

54 621 03 0100 33 01 Állatorvosi, állategészségügyi 
szaksegéd 

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
31 621 01 0010 31 02 Cirkuszi állatgondozó 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 

Kulcsárné 
Roth Mattheae 

Okleveles erdőmér-
nök osztályvezető 

Észak-Dunántúli 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi- 
és Vízügyi Felügye-

lőség 
 

06-96/524-036 

9400 
Sopron 

Hunyad u. 31.
06-99/320-539

06-30/500-82-17

33 6262 01 Erdészeti szakmunkás 

2012. február 1.

31 6280 01 Erdészetikötélpálya-kezelő 
54 6262 01 Erdésztechnikus 
21 6262 01 Erdőművelő 
32 5262 01 Faanyag-minősítő 
31 5262 03 Fafeldolgozó  
52 5411 05 Fafeldolgozó technikus 
31 6280 02 Fakitermelési gépkezelő 
31 6262 01 Fakitermelő 
21 5262 01 Famegmunkáló 
21 6280 03 Fűrészipari gépkezelő 
32 5233 01 Fűrészipari szerszámélező 
31 6280 03 Közelítőgép-kezelő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

34 6262 01 Lakott területi fakitermelő 
21 6280 02 Motorfűrész-kezelő 
33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő 
52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus 

Kurucz Miklós 

Okleveles Gyü-
mölcs-

szőlőtermesztési 
szaktechnikus, 

Okleveles kertész-
mérnök 

nyugdíjas   

1192 
Budapest 

Pannónia u. 34.
06-1/281-42-84
kurucznet@hdsn

et.hu 

52 3439 03 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

2012. február 1.

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
34 6206 01 Biotermesztő 
31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 
33 6207 01 Dísznövénykertész 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 

53 6207 01 Dísznövénytermesztő 
szaktechnikus 

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
51 6207 01 Kertépítő és -fenntartó 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

34 6280 03 Kertészeti gépész 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 
31 6280 07 Növénytermesztő gépész 
52 6207 02 Parképítő és -fenntartó technikus 
53 6207 03 Szőlész-borász szaktechnikus 
31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő 
21 6207 06 Szőlőtermelő 
51 6207 02 Vincellér  

Laczkovszki 
Csaba 

Okleveles kertész-
mérnök,  

Okleveles mérnökta-
nár, 

Mezőgazdasági 
környezetgazdálko-

dási szakmérnök 

pedagógus 

Magyar Gyula 
Kertészeti Szakkö-
zépiskola és Szakis-

kola 
Budapest 

 
06-1/261-86-95 

1174 
Budapest 

Aranykoszorú 
köz 4. 

06-1/222-01-89, 
06-30/324-67-37

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész 
33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
54 622 01 0100 31 01 Golfpálya-fenntartó 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
54 622 01 0100 33 01 Kertépítő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és -fenntartó technikus 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
54 622 01 0100 31 03 Temetőkertész 
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Lajkó Ákos 

Okleveles állatte-
nyésztő üzemmér-

nök, 
Okleveles agrármér-
nök (állattenyésztési 

szakirány), 
Közigazgatási 

szakvizsga, 
Mezőgazdasági 
vízgazdálkodási 

szakmérnök 

természeti és 
genetikai 

erőforrásokért 
felelős elnökhe-

lyettes 

Mezőgazdasági és 
Szakigazgatási 

Hivatal 
 

06-1/336-91-00 

8000 
Székesfehérvár

Béla u. 12. 
06-30/240-28-31

21 6203 01 Állatgondozó 

2012. február 1.

21 6280 04 Állattenyésztési gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
21 6207 03 Gyümölcstermelő 

34 6232 01 Inszeminátor (az állatfaj megje-
lölésével) 

21 6207 04 Kerti munkás 
31 6203 06 Méhész 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 
31 6280 07 Növénytermesztő gépész 
21 6207 05 Parkgondozó 
21 6207 06 Szőlőtermelő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

László István 
Okleveles közegés-

zségügyi-
járványügyi ellenőr 

törzskönyvezési 
osztályvezető 

MEOE 
Budapest 

 
06-1/208-23-00 

2182 
Domonyvölgy
0250/41 hrsz 

06-20/984-62-64

51 621 02 0010 51 01 Ebrendész 

2014. május 15.51 621 02 0010 51 02 Kutyakiképző 

Dr. Latkóczy 
Olga Anna 

Jogi egyetem, 
Jogi szakvizsga nyugdíjas   

1118 
Budapest 

Ménesi út 32. 
1/5. 

06-1/365-82-26 

54 581 01 0100 52 01 Ingatlan-nyilványtartási ügyinté-
ző 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

Lepresné 
Mélypataki 

Tünde 

Mérlegképes köny-
velő mezőgazdasági 

szakon, 
Okleveles vállalat-

gazdasági üzemmér-
nök, 

Okleveles gazdasági 
agrármérnök, 

Vendéglátó üzletve-
zető I. 

tanár 

Egri Kereskedelmi, 
Mezőgazdasági, 
Vendéglátóipari 

Szakközép- Szakis-
kola és Kollégium

 
06-36/324-122 

3396 
Kerecsend 

Bereksor 65. 
06-30/367-22-74
06-30/228-77-15

55 3434 01 Agrárkereskedelmi menedzser-
asszisztens 

2012. február 1.

52 3439 03 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
33 6201 01 Gazda 
31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony 

55 6249 01 
Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens (a szakirány megjelölé-
sével) 

21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 

Leviczkyné 
Dobi Mária 

Okleveles agrármér-
nök, 

Környezetgazdálko-
dási-

környezetvédelmi 
okleveles szakmér-

nök 

talajtani szakta-
nácsadó, 

környezetvé-
delmi szakértő 

Agromechanikai 
Kkt. 

 
06-42/475-228 

06-30/637-56-25 

4481 
Sóstóhegy 

Aranykalász sor 
20. 

06-42/475-228
06-30/637-58-26

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda 

2013. február 1.

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
34 6206 01 Biotermesztő 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
33 6201 01 Gazda 
21 6207 03 Gyümölcstermelő 
21 6207 04 Kerti munkás 
31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony 
21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 

Prof. Dr. 
Lévai Péter 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles mezőgaz-
dasági környezetvé-
delmi szakmérnök 

dékán,  
intézetigazgató 

Kecskeméti Főisko-
la Kertészeti Főisko-

la Kar 
 

06-76/517-614 

6000 
Kecskemét 

Csalogány u. 15.
06-70/457-45-14

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 33 01 Virágdekoratőr 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágke-
reskedő 

Lillik Mária Okleveles kertész-
mérnök főfalugazdász 

VM Győr-Moson-
Sopron Megyei 

Földművelésügyi 
Hivatal 

 
06-96/514-740 

9011 
Győr 

Váci M. u. 124.
06-30/224-42-48

33 6207 01 Dísznövénykertész 2013. február 1.

Liszt András 

Okleveles agrármér-
nök,  

Okleveles mezőgaz-
dasági szakmérnök 

Okleveles agrármér-
nök-tanár 

nyugdíjas   

2835 
Tata-Agostyán
Kossuth L. utca 

68/A 
06-30/947-15-44

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

Lőrik György 

Általános gépipari 
technikus, 

Okleveles gépgyártás 
technológus üzem-

mérnök, 
Okleveles közgaz-

dász 

egyéni vállalko-
zó   

6722 
Szeged 

Kossuth Lajos 
sgt. 9 -13. 

06-70/946-88-33
06-30-246-88-33

55 621 01 0010 55 01 Agrárkereskedelmi menedzser-
asszisztens 

2013. 
december 22. 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -

áruforgalmazó technikus 

Lőrinczy 
Gyula 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
nyugdíjas   

5700  
Gyula 

Budapest krt. 23.

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 2013. 

december 22. 31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 



 
784 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépész 
mérnök-tanár 

06-66/362-481 31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítőgép kezelője 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelőgép 
kezelője 

Lukácsiné 
Harcsa Katalin 

Kertészmérnök,  
Műszaki tanár,  

Közoktatási vezető 

szakmai igazga-
tó-helyettes 

Magyar Gyula 
Kertészeti Szakkö-
zépiskola és Szakis-

kola 
Budapest 

 
06-1/262-0677 

1043 
Budapest 

Nyár utca 37. 
4/16. 

06-20/584-82-92

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
54 622 01 0100 31 01 Golfpálya-fenntartó 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 
54 622 01 0100 33 01 Kertépítő 
54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és -fenntartó technikus 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
54 622 01 0100 31 03 Temetőkertész 
33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 33 01 Virágdekoratőr 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágke-
reskedő 

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Magyar Lajos Okleveles kertész-
mérnök nyugdíjas   

1223 
Budapest 
Park u. 1. 

06-1/332-16-98
06-30/386-71-11

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 

2012. február 1.

33 6207 01 Dísznövénykertész 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 

53 6207 01 Dísznövénytermesztő 
szaktechnikus 

32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító 
21 6207 02 Faiskola-kezelő 

55 6206 01 
Gyógynövény- és 
fűszernövénytermesztő és -
feldolgozó 

21 6206 02 Gyógynövényismerő és -termelő 

31 6206 01 Gyógynövénytermesztő és -
feldolgozó 

21 6207 03 Gyümölcstermelő 

53 6207 02 Gyümölcstermesztő és -
feldolgozó szaktechnikus 

51 6207 01 Kertépítő és -fenntartó 
33 6207 03 Kertész 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

21 6207 04 Kerti munkás 
52 6207 02 Parképítő és -fenntartó technikus 
21 6207 05 Parkgondozó 
53 6207 03 Szőlész-borász szaktechnikus 
31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő 
21 6207 06 Szőlőtermelő 
34 6206 02 Vetőmagtermesztő és -minősítő 
51 6207 02 Vincellér  

21 6207 08 Zöldség- és fűszernövény-
termelő 

53 6207 05 Zöldségtermesztő és -feldolgozó 
szaktechnikus 

Magyar Okleveles kertész- vezető falugaz- Szabolcs-Szatmár- 4440 32 6201 01 Aranykalászos gazda 2012. február 1.
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Miklós mérnök, 
Felsőfokú árufor-
galmazó (kereske-
delmi) szakvizsga 

dász Bereg Megyei 
Szakigazgatási 

Hivatal 
 

06-42/594-125 

Tiszavasvári 
Kabay J. u. 1.
06-42/372-271

06-30/978-14-91

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 

21 6207 05 Parkgondozó 

Magyar Tamás 
Okleveles faipari 

üzemmérnök, 
Lovastúra-vezető 

lovasedző TIBA Kft. 
Győr 

9012 
Győr 

Újkut u. 21. 
06-20/943-24-26

52 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezető 
2010. május 18.

– 
2015. május 15.

Major János 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Okleveles agrár-
gépész gazdasági 

szakmérnök, 
Okleveles mezőgaz-

dasági gépész 
mérnök-tanár, 

Közoktatási vezető 

igazgató 

Athéné Szakközép-
iskola 

 
06-1/887-23-10 

2481 
Velence 

Viola u. 10/d.
06-30/641-62-58
06-22/589-050 

34 6280 01 Állattartó-telepi gépész 

2013. február 1.

21 6280 04 Állattenyésztési gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
34 6280 02 Erdészeti gépész 
52 5452 01 Erdészeti gépésztechnikus 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
33 6201 01 Gazda 
34 6280 03 Kertészeti gépész 
31 6280 03 Közelítőgép-kezelő 
33 6280 01 Mezőgazdasági gépész 
52 5452 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

34 6280 04 Mezőgazdasági gépjavító (a 
tevékenység megjelölésével) 

53 5452 01 Mezőgazdasági gépjavító 
szaktechnikus 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

53 5452 02 Mezőgazdasági gépüzemeltető 
szaktechnikus 

33 6249 03 
Mezőgazdasági kovács (mező-
gazdasági munkagépjavító 
kovács) 

21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 

53 5452 03 Mezőgazdasági szervizüzemi 
szaktechnikus 

52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 

 
31 6280 07 

 

 
Növénytermesztő gépész 
 

Maknics 
Zoltán 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles agrármér-
nök-tanár,  

Közoktatás vezető 

KEMÖ Jávorka 
Sándor Mező-
gazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakközépiskola 

és Szakiskola 
 

 06-34/587-580 

KEMÖ Jávorka 
Sándor Mezőgazda-
sági és Élelmiszer-
ipari  Szakközépis-
kola, Szakiskola és 

Kollégium   

2836 
Baj 

Patak utca 11. 

54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 624 01 0000 00 00 Halász, haltenyésztő 
31 624 01 0100 31 01 Halőr 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
31 624 01 0100 31 02 Horgásztókezelő 
52 621 02 1000 00 00 Laborállat-tenyésztő és -gondozó 
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

Malya Péter 

Méhész szakmunkás, 
Okleveles üzemszer-
vező agrármérnök, 

Okleveles mérnökta-
nár 

 

Igazgató-
helyettes 

ANIVET Állator-
vosok, Állattenyész-
tők Üzletközpontja 

Kft. 
 

06-70/949-60-77
 

3232 
Mátrafüred 

Hegyalja u. 67.
06-37/520-070

 

31 6203 06 Méhész 2012. február 1.

Dr. Marton 
István PhD 

Okleveles agrármér-
nök, 

Mezőgazdaság-
tudományi doktor, 

PhD (mezőgazdaság-
tudomány) 

címzetes egye-
temi tanár, 

egyetemi docens 
nyugdíjas 

  

8360 
Keszthely 

Deák Ferenc 
út 57/F. 

06-83/311-991 

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő 
52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 
55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó 
31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Máté Lajos 

Okleveles szőlőter-
mesztési 

szaktechnikus, 
Okleveles kertész-

mérnök 

nyugdíjas   

3300 
Eger 

Baktai u. 30/A.
06-30/225-30-51

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
54 622 01 0100 33 01 Kertépítő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és -fenntartó technikus 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Mátyás István Okleveles agrármér-
nök 

ügyvezető 
igazgató 

Mátyás és Fiai Kft.
 

06-34/487-654 

2890 
Tata 

Vértesszőlősi
út 54. 

06-30/445-36-99

33 6203 01 Belovagló (Bereiter) 

2012. február 1.
31 6203 05 Lótenyésztő 
53 6203 03 Lótenyésztő szaktechnikus 

51 7872 02 Lovastúra-vezető 

Melnyikov 
Eszter 

Kertészmérnök 
(BSc), 

Kertépítő és 
zöldfelületfenntartó 

szakmérnök, 
Természetvédelmi 

szakmérnök,  
Kertész mérnök-

tanár 

  egyéni vállalkozó 

7400 
Kaposvár 

Baross Gábor
út 19/C. 

06-82/311-239
06-30/572-73-32

34 6206 01 Biotermesztő 

2012. február 1.

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 
33 6207 01 Dísznövénykertész 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 
31 6206 03 Dohánykertész 
32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító 
21 6207 02 Faiskola-kezelő 
21 6206 01 Gombatermelő 
21 6206 02 Gyógynövényismerő és -termelő 

31 6206 01 Gyógynövénytermesztő és -
feldolgozó 

21 6207 03 Gyümölcstermelő 
51 6207 01 Kertépítő és -fenntartó 
33 6207 03 Kertész 
21 6207 04 Kerti munkás 
52 6207 02 Parképítő és -fenntartó technikus 
21 6207 05 Parkgondozó 
31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő 
21 6207 06 Szőlőtermelő 
53 6207 04 Tájépítő szaktechnikus 
31 7862 08 Virágkötő 

21 6207 08 Zöldség- és fűszernövény-
termelő 

Dr. Mentes 
Katalin 

Állatorvosdoktor, 
Okleveles mérnökta-

nár, 
állatorvos-tanár 

Evangélikus Mező-
gazdasági, Kereske-
delmi, Informatikai 
Szakképző Iskola és 

Kollégium 
 

06-94/562-110 

9725 
Cák 

Fő u. 61. 
06-94/361-910

06-20/824-43-28

54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 

31 641 01 0010 31 01 Inszeminátor (baromfi és kisál-
lat) 

31 641 01 0010 31 02 Inszeminátor (juh és kecske) 
31 641 01 0010 31 03 Inszeminátor (ló) 
31 641 01 0010 31 04 Inszeminátor (sertés) 
31 641 01 0010 31 05 Inszeminátor (szarvasmarha) 
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő 

Mezei Tibor Agrármérnök 
állattenyésztési 
és szakképzési 

tanácsos 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 

Agrárkamara 
Szolnok 

5085 
Rákóczifalva 
Zrínyi u. 31. 

06-30/263-53-16

54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 
2014. szeptem-

ber 3. 54 621 03 0100 33 01 Állatorvosi, állategészségügyi 
szaksegéd 

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

06-56/420-437 31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
31 641 01 0010 31 04 Inszeminátor (sertés) 
31 641 01 0010 31 05 Inszeminátor (szarvasmarha) 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus 

Mészáros 
Attila 

Okleveles vadgazda 
mérnök,  

Erdésztechnikus 

megbízott 
fővadász 

DALERD ZRT. 
Szeged 

 
06-62/551-340 

5700 
Gyula 

Cinka Panna utca 
4/A 

06-30/606-37-85

31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő 

54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus 

Mészáros 
Endre 

Okleveles növény-
termesztő-

növényvédő 
szaktechnikus, 

Okleveles agrármér-
nök 

nyugdíjas   

5310 
Kisújszállás 

Béla Király u. 44.
06-59/520-637

06-30/967-03-35

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 

Mészáros 
József 

Okleveles növény-
termesztési üzem-

mérnök, 
Növényvédelmi és 

tápanyag-
gazdálkodási 

szaküzemmérnök, 
Méhész 

titkár 

Somogy Megyei 
Területi Agrárkama-

ra 
 

06-82/310-044 

7400 
Kaposvár 

Kócsag u. 46.
06-30/989-73-36

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 621 05 0000 00 00 Méhész 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Mészárosné 
Mácsár 

Zsuzsanna 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles mérnökta-
nár 

igazgató 

VM KASzK, 
Szakképző Iskola - 

Varga Márton 
Kertészeti és 

Földmérési Szak-
képző Iskola, 

Kollégium, VM 
Gyakorlóiskola, 

Budapest 
 

06-1/273-27-41 

2113 
Erdőkertes 

Cseresznyefa sor 
3. 

06-28/594-286
06-30/311-11-63

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 

2012. február 1.

33 6207 01 Dísznövénykertész 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 

53 6207 01 Dísznövénytermesztő 
szaktechnikus 

32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító 
21 6207 02 Faiskola-kezelő 
51 6207 01 Kertépítő és -fenntartó 
33 6207 03 Kertész 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

21 6207 04 Kerti munkás 
52 6207 02 Parképítő és -fenntartó technikus 
21 6207 05 Parkgondozó 

21 6207 08 Zöldség- és fűszernövény-
termelő 

Mike János 

Okleveles 
agrárnérnök, 

Számítástechnikai 
szoftverüzemeltető, 
Okleveles mérnök-

tanár, 
Motorfűrész-kezelő, 

Erdésztechnikus, 
Fakitermelő 

szakoktató 

Széchenyi István 
Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és 
Kollégium 

Hajdúböszörmény
 

06-52/371-062 

4220 
Hajdú-

böszörmény 
Hadházi u. 88.

06-70/330-45-42

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 
31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

Dr. Miskucza 
Mária 

Okleveles vegyész-
mérnök, 

Okleveles húsipari 
szakmérnök, 

Mezőgazdasági 
egyetemi doktor, 

Okleveles mérnök-
menedzser szakmér-

nök 

kutatás-
fejlesztési 

vezető 

FOOD 
ANALYTICA Kft., 

Békéscsaba 
 

06-66/445-995 

5700 
Gyula 

Budapest krt. 2. 
III/14. 

06-20/566-65-41

55 621 01 0010 55 03 Élelmiszeripari menedzser 2014. 
november 27. 

Molnár János 

Mérlegképes köny-
velő mezőgazdasági 

szakon, 
Okleveles agrármér-

nök, 
Okleveles mezőgaz-
dasági számítástech-

nikai szakmérnök 

gyakorlati 
oktatásvezető 

Lippai János 
Szakközépiskola és 

Szakiskola 

4432 
Nyíregyháza-

Nyírszőlős 
Kollégium u. 

80/b. 
06-30/864-87-49

55 621 01 0010 55 01 Agrárkeresekedelmi menedzser-
asszisztens 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 

54 581 01 0100 51 03 Földügyi számítógépes adatkeze-
lő 

31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 

55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens 

54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Molnár József 

Okleveles műszaki 
tanár és üzemgépész 

üzemmérnök, 
Közoktatási vezető 

és pedagógus 
szakvizsga 

tanár 

Nyugat-
Magyarországi 
Egyetem Roth 

Gyula Gyakorló 
Szakközépiskola és 

Kollégium 
 

06-99/506-470 

9400  
Sopron 

Vasvári P. u. 1/D. 
fsz. 1. 

06-99/523-663
06-20/313-63-98

31 6280 01 Erdészetikötélpálya-kezelő 

2012. február 1.31 6280 03 Közelítőgép-kezelő 

Molnár Mária Okleveles kertész-
mérnök pedagógus 

Magyar Gyula 
Kertészeti Szakkö-
zépiskola és Szakis-

kola 
Budapest 

 
06-1/261-86-95 

2089 
Telki 

Erdő utca 15. 
06-30/362-29-89

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 33 01 Virágdekoratőr 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágke-
reskedő 

Nagy László  

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Okleveles gépész-

mérnök tanár, 
Közoktatási vezető 

és pedagógus 

szakmai igazga-
tó-helyettes 

Szepsi Laczkó Máté 
Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és 
Kollégium 

 
06-47/523-340 

06-30/989-15-24 

3988 
Sátoraljaújhely
Kisvasút út 9.
06-47/325-756 

34 6280 01 Állattartó-telepi gépész 

2013. február 1.

21 6280 04 Állattenyésztési gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
34 6280 02 Erdészeti gépész 
52 5452 01 Erdészeti gépésztechnikus 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
33 6201 01 Gazda 
34 6280 03 Kertészeti gépész 
33 6280 01 Mezőgazdasági gépész 
52 5452 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

34 6280 04 Mezőgazdasági gépjavító (a 
tevékenység megjelölésével) 

53 5452 01 Mezőgazdasági gépjavító 
szaktechnikus 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

53 5452 02 Mezőgazdasági gépüzemeltető 
szaktechnikus 

21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 

53 5452 03 Mezőgazdasági szervizüzemi 
szaktechnikus 

32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 
21 6280 02 Motorfűrész-kezelő 
31 6280 07 Növénytermesztő gépész 

Nagy László 
István 

Állattenyésztési 
szaktechnikus, 
Állattenyésztő 
üzemmérnök, 

Vadgazdálkodási 
szakmérnök 

nyugdíjas   

5900 
Orosháza 

Huba utca 21/A 
II.2/7 

06-30/224-43-07

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 

55 621 02 0010 55 01 Baromfitenyésztő és baromfiter-
mék-előállító technológus 

52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

55 621 02 0010 55 07 Sertéstenyésztő és sertéstermék-
előállító technológus 

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő 
54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus 
55 621 02 0010 55 08 Vadgazdálkodási technológus 

Nagy Miklós 
Csaba 

Okleveles földmérő 
üzemmérnök, 

Okleveles geodéziai 
adatfeldolgozó, 
Mérnök-tanár, 

Jogi szakokleveles 
mérnök, 

Geoinformatikus 

műszaki tanár 

Pollack Mihály 
Műszaki Szakközép-
iskola, Szakiskola és 

Kollégium 
 

06-72/513-693 

7621 
Pécs 

József u. 10/a.
06-72/336-214

06-30/959-17-00

51 8429 01 Digitálistérkép-kezelő  

2012. február 1.

52 5499 11 Fotogrammetriai kiértékelő 

52 5401 04 Földmérő és térinformatikai 
technikus 

52 3426 01 Földügyi számítógépes adatkeze-
lő 

53 5401 02 Földügyi térinformatikai 
szaktechnikus 

53 5401 03 Kataszteri szaktechnikus 

53 5401 04 Létesítménygeodéta 
szaktechnikus 

53 5401 06 Távérzékelési szaktechnikus  

52 4641 04 Térinformatikai menedzserasz-
szisztens 

Nagy Zsolt 

Okleveles erdőmér-
nök, 

Erdészeti szakértő, 
szaktanácsadó 
(erdőérték- és 

kárértékszámítás) 

osztályvezető 

Bács-Kiskun 
Megyei Mezőgazda-
sági Szakigazgatási 
Hivatal Erdészeti 

Igazgatóság 
 

06-62/553-941 

6726 
Szeged 

Pillich Kálmán u. 
35. III/6. 

06-30/299-75-30

31 623 01 0100 21 01 Erdei melléktermékgyűjtő és -
hasznosító 2011. 

február 16. 
– 

2016. 
február 15. 

31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás 
31 623 01 0100 21 02 Erdőművelő 
31 623 01 0100 31 02 Erdőőr 
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelő 
31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 

Dr. Neszmélyi 
Károly 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles növény-
védelmi szakmérnök, 

Okleveles növény-
termelési rendszer 

szakmérnök, 
Mezőgazdaságtudom

ányi doktor 

nyugdíjas  c. 
egyetemi tanár Debreceni Egyetem

1173 
Budapest 
534. u. 4. 

06-1/257-97-86 

55 3434 01 Agrárkereskedelmi menedzser-
asszisztens 

2013. február 1.

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda 

52 3439 03 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

21 6203 01 Állatgondozó 

31 6203 02 Állattenyésztő (az állatfaj 
megjelölésével) 

52 6203 01 Állattenyésztő és állategészség-
ügyi technikus 

31 6203 10 Általános állattenyésztő 
32 6201 01 Aranykalászos gazda 
34 6206 01 Biotermesztő 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító 
33 6201 01 Gazda 
21 6207 03 Gyümölcstermelő 
31 6272 01 Halász 
33 6207 03 Kertész 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

21 6207 04 Kerti munkás 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

33 6280 01 Mezőgazdasági gépész 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

53 5452 02 Mezőgazdasági gépüzemeltető 
szaktechnikus 

55 6249 01 
Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens (a szakirány megjelölé-
sével) 

21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 
53 6203 04 Sertéstenyésztő szaktechnikus 

53 6203 05 Szarvasmarha-tenyésztő 
szaktechnikus 

53 6207 03 Szőlész-borász szaktechnikus 
31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő 

Németh 
László 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles kertész-
mérnök mérnök-

tanár 

kertészet vezető, 
kertész szakta-

nár 

VM DASzK, 
Szakképző Iskola - 
VM  Középiskola 
Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és 
Kollégium,  Vép

 
06-94/543-200 

9700 
Szombathely 
Vízöntő u. 34.

06-30/335-88-45

32 6201 01 Aranykalászos gazda 

2012. február 1.

34 6206 01 Biotermesztő 
31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 
33 6207 01 Dísznövénykertész 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító 
21 6207 02 Faiskola-kezelő 
21 6207 03 Gyümölcstermelő 
51 6207 01 Kertépítő és -fenntartó 
33 6207 03 Kertész 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

21 6207 04 Kerti munkás 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 
32 6206 04 Mikroszaporító 

31 6206 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

52 6207 02 Parképítő és -fenntartó technikus 
21 6207 05 Parkgondozó 
31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő 
21 6207 06 Szőlőtermelő 
31 7862 08 Virágkötő 
51 7862 05 Virágkötő-berendező 

21 6207 08 Zöldség- és fűszernövény-
termelő 

Németh Zoltán 

Okleveles kertész 
üzemmérnök, 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Közigazgatási 
alapvizsga 

Közigazgatási 
szakvizsga 

főigazgató 

Zala Megyei 
Mezőgazdasági 
Szakigazgatási 

Hivatal 
 

06-92/321-440 

8900 
Zalaegerszeg 
Virágzó mező

u. 40. 
06-92/703-114

06-30/493-46-35

32 6201 01 Aranykalászos gazda 

2012. február 1.

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 
33 6207 01 Dísznövénykertész 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 

53 6207 01 Dísznövénytermesztő 
szaktechnikus 

33 6201 01 Gazda 

55 6206 01 
Gyógynövény- és 
fűszernövénytermesztő és -
feldolgozó 

21 6206 02 Gyógynövényismerő és -termelő 

31 6206 01 Gyógynövénytermesztő és -
feldolgozó 

21 6207 03 Gyümölcstermelő 

53 6207 02 Gyümölcstermesztő és -
feldolgozó szaktechnikus 

33 6207 03 Kertész 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

34 6280 03 Kertészeti gépész 
21 6207 04 Kerti munkás 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 
53 6207 03 Szőlész-borász szaktechnikus 
31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő 
21 6207 06 Szőlőtermelő 

21 6207 08 Zöldség- és fűszernövény-
termelő 

Nikházy 
György László 

Okleveles erdőmér-
nök, 

Növényvédelmi 

egyéni vállalko-
zó   

3860 
Encs 

Jókai út 26. 

31 623 01 0100 21 01 Erdei melléktermékgyűjtő és -
hasznosító 

2011. 
február 16. 

– 31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítőgép kezelője 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

okleveles szakmér-
nök 

06-70/941-46-97 31 521 04 0100 31 02 Erdészeti kötélpálya kezelője 2016. 
február 15. 31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítőgép kezelője 

31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédő 
31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás 
54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus 
55 623 01 0000 00 00 Erdőgazda 
54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
31 623 01 0100 21 02 Erdőművelő 
31 623 01 0100 31 02 Erdőőr 
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelő 
31 623 01 0001 33 01 Lakott-területi fakitermelő 
31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelőgép 
kezelője 

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő 
54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus 

Dr. Nikl János 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles állatte-
nyésztési szakmér-

nök, 
Mezőgazdaság-

tudományi doktor 

főfalugazdász, 
osztályvezető 

Vas Megyei MgSzH 
Földművelésügyi 

Igazgatóság 
 

06-94/506-760 

9738 
Tömörd 
Fő u. 86. 

06-94/365-276 

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda 

2013. február 1.

21 6203 01 Állatgondozó 

31 6203 02 Állattenyésztő (az állatfaj 
megjelölésével) 

52 6203 01 Állattenyésztő és állategészség-
ügyi technikus 

31 6203 10 Általános állattenyésztő 
32 6201 01 Aranykalászos gazda 

53 6203 01 Baromfi- és kisállattenyésztő 
szaktechnikus 

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
33 6201 01 Gazda 
21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 

53 6203 05 Szarvasmarha-tenyésztő 
szaktechnikus 

53 6208 01 Takarmányozási szaktechnikus 

31 6203 09 Tenyészállatteljesítmény-
vizsgáló 

53 6203 06 Törzskönyvező szaktechnikus 

Oláh Péter 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépész 
üzemmérnök, 

Ingatlanvagyon-
értékelő és közvetítő 

műszaki vezető 

Nyírség-Agro 97 
Kft. 

 
06-70/380-68-31 

4080 
Hajdúnánás 

Kossuth u. 33/a.
06-70/380-68-27

34 6280 01 Állattartó-telepi gépész 

2013. február 1.

21 6280 04 Állattenyésztési gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
31 6280 02 Fakitermelési gépkezelő 
21 6280 03 Fűrészipari gépkezelő 
33 6201 01 Gazda 
34 6280 03 Kertészeti gépész 
21 6207 04 Kerti munkás 
31 6280 03 Közelítőgép-kezelő 
33 6280 01 Mezőgazdasági gépész 

34 6280 04 Mezőgazdasági gépjavító (a 
tevékenység megjelölésével) 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

33 6249 03 
Mezőgazdasági kovács (mező-
gazdasági munkagépjavító 
kovács) 

21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
31 6280 07 Növénytermesztő gépész 

Ott György 
Gábor 

Erdőgazdálkodási 
technikus, 

Okleveles műszaki 
oktató, 

Okleveles műszaki 
szakoktató, 

Faipari mérnök 

szakoktató-tanár 

Marcali Városi 
Önkormányzat 

Széchenyi Zsig-
mond Szakközép- és 

Szakiskolája 
 

06-85/314-051 

8649 
Balatonberény

Ady Endre u. 53.
06-30/686-53-65

31 623 01 0100 21 01 Erdei melléktermékgyűjtő és -
hasznosító 

2013. 
december 22. 

31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédő 
31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás 
54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus 
31 623 01 0100 21 02 Erdőművelő 
31 623 01 0100 31 02 Erdőőr 
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelő 
31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 

Palkó László 

Mezőgazdasági 
mérnök, állattenyész-

tő szak, 
Okleveles mérnökta-

nár, 

szaktanár 

Bársony István 
Mezőgazdasági 

Szakközépiskola, 
Szakiskola és 

Kollégium a Csong-

6640 
Csongrád 

Szűk u. 15. 
06-70/702-54-42

21 6203 01 Állatgondozó 

2013. február 1.31 6203 02 Állattenyésztő (az állatfaj 
megjelölésével) 

52 6203 01 Állattenyésztő és állategészség-
ügyi technikus 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Vadgazdálkodási 
okleveles szakmér-

nök 

rádi Oktatási 
Központ Tagintéz-

ménye 
 

06-63/570-820 

33 6201 01 Gazda 
33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő 

52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus 

Dr. Papp Tibor 

Okleveles öntözéses 
növénytermesztési 

szaktechnikus, 
Okleveles agrármér-

nök, 
Mezőgazdaságtudom

ányi doktor 

nyugdíjas   

5600 
Békéscsaba 

Aulich u. 16. 
06-30/206-97-30

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda 

2013. február 1.

21 6203 01 Állatgondozó 

31 6203 02 Állattenyésztő (szarvasmarha, 
sertés, juh, ló) 

31 6203 10 Általános állattenyésztő 
32 6201 01 Aranykalászos gazda 

53 6203 01 Baromfi- és kisállattenyésztő 
szaktechnikus 

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
33 6201 01 Gazda 
53 6203 02 Juhtenyésztő szaktechnikus 
31 6203 05 Lótenyésztő 
33 6280 01 Mezőgazdasági gépész 
21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
53 6203 04 Sertéstenyésztő szaktechnikus 

53 6203 05 Szarvasmarha-tenyésztő 
szaktechnikus 

53 6208 01 Takarmányozási szaktechnikus 
34 6206 02 Vetőmagtermesztő és -minősítő 

Pappné 
Somodi Ágnes 

Kertészmérnök, 
Okleveles agrármér-

nök, 
Mezőgazdasági 
mérnöki-tanár 

tanár 

Hódmezővásárhelyi 
Integrált Szakképző 
Központ, Szakiskola 
és Szakközépiskola, 

Gregus Máté 
Tagintézmény, 

Hódmezővásárhely
 

06-62/535-481 

6800 
Hódmező-
vásárhely 

Bánát u. 12. 
06-70/866-53-30

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 

2010. május 18.
– 

2015. május 15.

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
54  622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
54 622 01 0100 31 03 Temetőkertész 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Pataki János 
Tamás 

Okleveles erdőmér-
nök, 

Okleveles erdőmér-
nök-tanár, 

Szakvizsgázott 
pedagógus 

szakképzési 
főtanácsos 

Magyar Agrárkama-
ra 

Budapest 
 

06-30/298-09-94 

5100 
Jászberény 

Wittmann u. 3.
06-30/222-64-07
06-57/889-284 

31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus 
55 623 01 0000 00 00 Erdőgazda 
31 623 01 0100 21 02 Erdőművelő 
31 623 01 0100 31 02 Erdőőr 
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelő 
31 623 01 0001 33 01 Lakott-területi fakitermelő 
31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 

Dr. Pálinkó 
Mihály 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Okleveles mezőgaz-
dasági energiagaz-
dálkodási szakmér-

nök, 
Mezőgazdasági 
műszaki doktor 

mérnök-tanár 

Kiss Ferenc Erdé-
szeti Szakközépis-

kola 
 

06-62/548-930 

6800 
Hódmező-
vásárhely 

Kaszap u. 16. 
II/7. 

06-62/246-129
06-70/286-62-74

31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 

2013. 
december 22. 

31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 
54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 
31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Dr. Pásztor 
Mihály 

Okleveles agrármér-
nök, 

Biológiai tudomá-
nyok kandidátusa, 

Természettudományi 
doktor 

nyugdíjas   

2100 
Gödöllő 

Remsey J. krt. 2.
06-28/420-774

06-20/486-01-35

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda 

2012. február 1.

52 6203 01 Állattenyésztő és állategészség-
ügyi technikus 

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
52 5452 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 
52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 

52 6206 01 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

53 6208 01 Takarmányozási szaktechnikus 
34 6206 02 Vetőmagtermesztő és -minősítő 

Petrás László 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Okleveles mérnökta-

nár 

ügyvezető 
igazgató 

Szécsényi AGRO - 
HELP Mezőgazda-
sági Oktató, Terme-

lő és Értékesítő 
Közhasznú Társaság

3170 Szécsény
Varsányi út 2/E.
06-32/371-062

06-30/934-65-90

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítőgép kezelője 
31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

33 521 06 0010 33 01 Mezőgazdasági munkagépjavító 
kovács 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 
33 521 06 0010 33 02 Patkolókovács 

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelőgép 
kezelője 

Dr. Pham Van 
Tan 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles kertész-
mérnök tanár, 

Kertészeti egyetemi 
doktor, 

Mezőgazdasági 
tudomány kandidátu-

sa, 
Virágkötő 

kertészmérnök-
tanár 

Magyar Gyula 
Kertészeti Szakkö-
zépiskola és Szakis-

kola 
 

06-1/261-86-95 

1172 
Budapest 

Dormánd u. 11.
06-30/394-42-01

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
54 622 01 0100 31 01 Golfpálya-fenntartó 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
54 622 01 0100 33 01 Kertépítő 
54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és -fenntartó technikus 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
54 622 01 0100 31 03 Temetőkertész 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 33 01 Virágdekoratőr 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágke-
reskedő 

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Pogány László 

Okleveles növény-
termesztési 

szaktechnikus, 
Kazánfűtő, 

Üzletvezető, 
Felsőfokú külkeres-
kedelmi áruforgalmi 

szakképesítés, 
Nevelőtanár, 

Tanügyigazgatási 
szakértő 

nyugdíjas   

3300 
Eger 

Malomárok 
út 57. II/14. 

06-36/325-144
06-30/239-74-27

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 
31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 

Pólyáné 
Csenyus 

Ágnes Rita 

Okleveles kertész 
üzemmérnök,  

Okleveles mezőgaz-
dasági munka- és 

üzemszervező 
szakmérnök,  

Okleveles mérnökta-
nár,  

Okleveles gazdasági 
agrármérnök 

tanár 

VM DASzK Szak-
képző Iskola - 

Teleki Zsigmond 
Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és 
Kollégium, Villány

 
06-72/492-534 

7800 
Siklós 

Arany János 
utca 59.  

06-30/927-52-52
06-72/351-023 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágke-
reskedő 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 
33 215 02 0100 33 01 Virágdekoratőr 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

55 621 01 0010 55 01 Agrárkeresekedelmi menedzser-
asszisztens 

54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

55 621 02 0010 55 02 
Gyógynövény- és 
fűszernövénytermesztő és -
feldolgozó 

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 
33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

Pósa Gábor 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépész 
üzemmérnök, 
Nevelőtanár, 

Számítástechnikai 
szakmérnök, 

Állami angol közép-
fokú nyelvvizsga, 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmérnök 
(település-üzemeltető 

szakirány), 
Szakoktató  

(közlekedési ismere-
tek) 

tanár 

Csiha Győző 
Általános, Közép- és 

Szakképző Iskola
 

06-52/570-533 

4080 
Hajdúnánás 

Ady E. krt. 19. 
II/5. 

06-70/453-62-72

34 6280 01 Állattartó-telepi gépész 

2013. február 1.

21 6280 04 Állattenyésztési gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
31 6280 02 Fakitermelési gépkezelő 
21 6280 03 Fűrészipari gépkezelő 
33 6201 01 Gazda 
34 6280 03 Kertészeti gépész 
21 6207 04 Kerti munkás 
31 6280 03 Közelítőgép-kezelő 
33 6280 01 Mezőgazdasági gépész 
52 5452 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

34 6280 04 Mezőgazdasági gépjavító (a 
tevékenység megjelölésével) 

53 5452 01 Mezőgazdasági gépjavító 
szaktechnikus 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

53 5452 02 Mezőgazdasági gépüzemeltető 
szaktechnikus 

33 6249 03 
Mezőgazdasági kovács (mező-
gazdasági munkagépjavító 
kovács) 

21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 

53 5452 03 Mezőgazdasági szervizüzemi 
szaktechnikus 

31 6280 07 Növénytermesztő gépész 

Prokopp 
József 

Okleveles kertész-
mérnök nyugdíjas   

2092 
Budakeszi 
Kert u. 5. 

06-23/450-435
06-30/676-98-23

32 6201 01 Aranykalászos gazda 

2012. február 1.

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 
33 6207 01 Dísznövénykertész 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 

53 6207 01 Dísznövénytermesztő 
szaktechnikus 

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
21 6207 03 Gyümölcstermelő 

53 6207 02 Gyümölcstermesztő és -
feldolgozó szaktechnikus 

33 6207 03 Kertész 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

21 6207 04 Kerti munkás 

52 6206 01 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

53 6207 03 Szőlész-borász szaktechnikus 
31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő 
21 6207 06 Szőlőtermelő 

21 6207 08 Zöldség- és fűszernövény-
termelő 

53 6207 05 Zöldségtermesztő és -feldolgozó 
szaktechnikus 

Puskás Mihály 

Okleveles erdőmér-
nök, 

Mezőgazdasági 
szakirányú közgaz-

dasági szakokleveles 
mérnök, 

Okleveles könyv-
vizsgáló 

ügyvezető 
igazgató 

Tiszántúli Első 
Hitelszövetkezet

 
06-52/311-378 

4028 
Debrecen 

Apafi u. 74/B.
06-30/515-92-18

31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítőgép kezelője 

2013. 
december 22. 

31 521 04 0100 31 02 Erdészeti kötélpálya kezelője 
31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítőgép kezelője 
31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás 
54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelő 
31 623 01 0001 33 01 Lakott-területi fakitermelő 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelőgép 
kezelője 

Puskás Zoltán 

Okleveles erdőmér-
nök, 

Pénzügyi vállalkozá-
si szakértő 

erdészeti 
igazgató 

SEFAG Zrt. 
Barcsi Erdészet 

 
06-82/565-911 

7570 
Barcs 

Vörösmarty 
u. 14/2. 

06-30/901-86-11

31 623 01 0100 21 01 Erdei melléktermékgyűjtő és -
hasznosító 

2013. 
december 22. 

31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítőgép kezelője 
31 521 04 0100 31 02 Erdészeti kötélpálya kezelője 
31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítőgép kezelője 
31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédő 
31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás 
54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
31 623 01 0100 21 02 Erdőművelő 
31 623 01 0100 31 02 Erdőőr 
33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelő 
31 623 01 0001 33 01 Lakott-területi fakitermelő 
31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelőgép 
kezelője 

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő 
54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus 

Pusztai Lajos 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Okleveles mezőgaz-
dasági energiagaz-
dálkodási szakmér-

nök, 

műszaki főága-
zat-vezető 

Vasi Agro-Pannónia 
Kft. 

Szombathely 
 

06-94/508-870 

9700 
Szombathely 
Szabó Ervin 

u. 16. 
09-70/376-38-74

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2014. 
november 27. 

31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Munkavédelmi 
technikus 

31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

Püski Jánosné 
(Láza Ilona) 

Mérlegképes köny-
velői szakvizsga, 
Adótanácsadói 

szakvizsga, 
Gazdasági mérnök 

főkönyvelő 

Oszt-Szoroz Köny-
velő Iroda Bt. 
Békéscsaba 

 
06-66/442-945 

5600 
Békéscsaba 
Toldi u. 14. 

06-70/424-74-95

55 621 01 0010 55 01 Agrárkeresekedelmi menedzser-
asszisztens 

2014. szeptem-
ber 3. 

Rácz Albert Okleveles erdőmér-
nök erdőfelügyelő 

BKM-i MgSZH 
Erdészeti Igazgató-

ság 
Szegedi Erdőfel-

ügyeleti és Hatósági 
Osztály 

6783 
Ásotthalom 
I. kerület 1.  

06-30/475-82-18

31 623 01 0100 21 01 Erdei melléktermékgyűjtő és -
hasznosító 2011. 

február 16. 
– 

2016. 
február 15. 

31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás 
31 623 01 0100 21 02 Erdőművelő 
31 623 01 0100 31 02 Erdőőr 
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelő 
31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 

Ráczné 
dr. Rózsa 
Katalin 

Okleveles agrármér-
nök, 

Mezőgazdaság-
tudományi doktor 

Igazgató-
helyettes 

Dunántúli Agrár-
szakképző Központ 

Csapó Dániel 
Középiskola, 

Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és 

Kollégium, Szek-
szárd 

 
06-74/311-277 

7100 
Szekszárd 

Hosszúvölgy u. 
37-39. 

06-20/204-35-35

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezet-gazda 

2013. 
december 22. 

54 621 02 0010 54 01 Agrárrendész 
31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő 
52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 

55 621 02 0010 55 02 
Gyógynövény- és 
fűszernövénytermesztő és -
feldolgozó 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 
55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó 
54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus 

Rencsiné Ágh 
Márta 

Okleveles erdőmér-
nök-tanár 

 humánpolitikai 
osztályvezető-

helyettes 

Északerdő Zrt. 
 

06-46/501-501 

3907 
Tállya 

Gesztenyesor
u. 36. 

06-46/501-516
06-30/825-32-02

34 6280 02 Erdészeti gépész 

2013. február 1.

33 6262 01 Erdészeti szakmunkás 
54 6262 01 Erdésztechnikus 
21 6262 01 Erdőművelő 
32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító 
21 6207 02 Faiskola-kezelő 
31 6280 02 Fakitermelési gépkezelő 
31 6262 01 Fakitermelő 
34 6262 01 Lakott területi fakitermelő 
21 6280 02 Motorfűrész-kezelő 
33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő 
52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus 

Román József 

Okleveles erdőmér-
nök 

Okleveles fahaszná-
lati és 

faanyagmozgatási 
szakmérnök 

vadgazdálkodási 
igazgató 

TAEG Tanulmányi 
Erdőgazdaság Zrt.

 
06-99/506-837 

9423 
Ágfalva 

Gyógy u. 8/B.
06-99/523-872

06-30/946-67-32

33 6262 01 Erdészeti szakmunkás 

2013. február 1.

31 6280 01 Erdészetikötélpálya-kezelő 
52 6262 01 Erdésztechnikus 
21 6262 01 Erdőművelő 
32 5262 01 Faanyag-minősítő 
31 5262 03 Fafeldolgozó  
52 5411 05 Fafeldolgozó technikus 
31 6280 02 Fakitermelési gépkezelő 
31 6262 01 Fakitermelő 
21 5262 01 Famegmunkáló 
21 6280 03 Fűrészipari gépkezelő 
32 5233 01 Fűrészipari szerszámélező 
31 6280 03 Közelítőgép-kezelő 
34 6262 01 Lakott területi fakitermelő 
21 6280 02 Motorfűrész-kezelő 
33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus 

Roszkos 
Zoltán Ákos 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles mezőgaz-
dasági vállalkozás-
szervezői szakmér-

nök, 
Okleveles növény-

védelmi szakmérnök, 
Talajtani okleveles 

szakmérnök 

családi gazdál-
kodó 

Roszkos Családi 
Gazdaság, 
Tótkomlós 

 
06-68/462-545 

5940 
Tótkomlós  
Fő u. 14. 

 
06-30/606-61-63
06-68/462-545 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 

2014. szeptem-
ber 3. 

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

Rottenhoffer 
Lajos Attila 

Okleveles erdőmér-
nök, 

Okleveles vadgaz-
dálkodási szakmér-

nök 

egyéni vállalko-
zó   

3104 
Salgótarján 

Szécsényi út  42.
06-32/430-423

06-30/505-42-00

34 6280 02 Erdészeti gépész 

2012. február 1.

33 6262 01 Erdészeti szakmunkás 
31 6280 01 Erdészetikötélpálya-kezelő 
52 6262 01 Erdésztechnikus 
21 6262 01 Erdőművelő 
31 5262 03 Fafeldolgozó  
32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító 
21 6207 02 Faiskola-kezelő 
31 6280 02 Fakitermelési gépkezelő 
31 6262 01 Fakitermelő 
21 5262 01 Famegmunkáló 
21 6280 03 Fűrészipari gépkezelő 
31 6280 03 Közelítőgép-kezelő 
34 6262 01 Lakott területi fakitermelő 
21 6280 02 Motorfűrész-kezelő 
33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő 
52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus 
55 6203 03 Vadgazdálkodási technológus 

Dr. Rónai 
Ferenc 

Okleveles erdőmér-
nök, 

Okleveles erdőmér-
nök-tanár, 

Okleveles vadgaz-
dálkodási szakmér-

nök, 
Mezőgazdaságtudom

ányi doktor, 
Közoktatási vezető 

igazgató 

Roth Gyula Gyakor-
ló Szakközépiskola 

és Kollégium 
 

06-99/506-470 

9400 
Sopron 

Bástya u. 63/C.
06-30/959-41-39

34 6280 02 Erdészeti gépész 

2012. február 1.

52 5452 01 Erdészeti gépésztechnikus 
33 6262 01 Erdészeti szakmunkás 
31 6280 01 Erdészetikötélpálya-kezelő 
54 6262 01 Erdésztechnikus 
21 6262 01 Erdőművelő 
31 6262 01 Fakitermelő 
31 6280 03 Közelítőgép-kezelő 
34 6262 01 Lakott területi fakitermelő 
21 6280 02 Motorfűrész-kezelő 
33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő 
52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus 

Sárváry László 

Okleveles gépész-
mérnök, 

Okleveles agár-
gépész gazdasági 

szakmérnök, 
Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök-tanár, 
Közoktatási vezető 

műszaki igazga-
tó-helyettes 

Cserháti Sándor 
Műszaki Szakképző 
Iskola és Kollégium

 
06-93/312-383 

8800 
Nagykanizsa 
Fő u. 10–12. 

III/118. 
06-93/311-373

06-20/398-16-60

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda 

2012. február 1.

34 6280 01 Állattartó-telepi gépész 

21 6280 04 Állattenyésztési gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
34 6280 02 Erdészeti gépész 
52 5452 01 Erdészeti gépésztechnikus 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
31 6280 02 Fakitermelési gépkezelő 
21 6280 03 Fűrészipari gépkezelő 
33 6201 01 Gazda 
34 6280 03 Kertészeti gépész 
31 6280 03 Közelítőgép-kezelő 
33 6280 01 Mezőgazdasági gépész 
52 5452 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

34 6280 04 Mezőgazdasági gépjavító (a 
tevékenység megjelölésével) 

53 5452 01 Mezőgazdasági gépjavító 
szaktechnikus 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

53 5452 02 Mezőgazdasági gépüzemeltető 
szaktechnikus 

33 6249 03 Mezőgazdasági kovács (a 
tevékenység megjelölésével) 

21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 

55 5452 01 
Mezőgazdasági műszaki mene-
dzserasszisztens (a szakirány 
megjelölésével) 

53 5452 03 Mezőgazdasági szervizüzemi 
szaktechnikus 

52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

31 6280 07 Növénytermesztő gépész 
34 5237 01 Vadászpuskaműves 

Sigmond 
Sándor 

Okleveles erdőmér-
nök 

mérnök-tanár, 
szakoktató 

Mátészalkai Szak-
képző Iskola és 

Kollégium 
 

06-44/311-247 

4432 
Nyírszőlős 

Csobolyó u. 22.
06-42/470-208

06-20/354-87-77

31 623 01 0100 21 01 Erdei melléktermékgyűjtő és -
hasznosító 

2013. 
december 22. 

31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítőgép kezelője 
31 521 04 0100 31 02 Erdészeti kötélpálya kezelője 
31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítőgép kezelője 
31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédő 
31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás 
54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
31 623 01 0100 21 02 Erdőművelő 
31 623 01 0100 31 02 Erdőőr 
33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelő 
31 623 01 0001 33 01 Lakott-területi fakitermelő 
31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelőgép 
kezelője 

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő 
54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus 
55 621 02 0010 55 08 Vadgazdálkodási technológus 

Dr. Simándi 
Péter PhD 

Okleveles biológia-
kémia szakos 

középiskolai tanár, 
Okleveles környe-

zetvédelmi szakmér-
nök 

főiskolai docens 

Tessedik Sámuel 
Főiskola Mezőgaz-

dasági 
Víz- és Környezet-

gazdálkodási 
Főiskolai Kar  

 
06-66/313-311 

5540 
Szarvas 

Bolza Pál sétány 
1. 

06-70/386-85-68

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő 
52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
31 623 010100 31 01 Erdészeti növényvédő 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 

55 621 02 0010 55 03 Hulladékgazdálkodási technoló-
gus 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági  menedzserasz-
szisztens 

55 621 02 0010 55 04 Mezőgazdasági laboratóriumi 
szakasszisztens 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 

54 621 04 0100 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztő és növényvédő 
technológus 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 
55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó 
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 
54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus 

Simon Péter 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépész 
üzemmérnök, 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépész szakos 

műszaki-tanár 

gyakorlati 
oktatásvezető 

VM ASzK Szak-
képző Iskola - VM 

Középiskola, 
Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és 
Kollégium , Két-

egyháza 
 

06-66/250-311 

5741 
Kétegyháza 

Verőfény u. 25.
06-30/975-43-21

31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

Sipos Tibor 
Okleveles agrármér-

nök, 
Okleveles mezőgaz-

Igazgató-
helyettes 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Növény- és Talajvé-

4600 
Kisvárda 

Jókai út 12. 

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda 
2012. február 1.32 6201 01 Aranykalászos gazda 

34 6206 01 Biotermesztő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

dasági növényvé-
delmi szakmérnök 

delmi Szolgálat 
 

06-42/508-602 

06-45/405-675
06-20/411-01-87

21 6207 01 Dísznövénytermelő 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
21 6207 02 Faiskola-kezelő 
33 6201 01 Gazda 
21 6207 03 Gyümölcstermelő 
33 6207 03 Kertész 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

21 6207 04 Kerti munkás 
31 6203 06 Méhész 
21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 

52 6206 01 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

55 6206 02 Növénytermesztő és növényvédő 
technológus 

31 6206 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

21 6207 05 Parkgondozó 

21 6207 08 Zöldség- és fűszernövény-
termelő 

Somogyi 
János 

Általános gépipari 
technikus, 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Okleveles mérnökta-

nár 

nyugdíjas   

2100 
Gödöllő 

Fácán sor 62. 
II/6. 

06-20/364-38-59

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítőgép kezelője 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelőgép 
kezelője 

Soós András 

Okleveles fizika-
technika szakos 
általános iskolai 

tanár, 
Fakitermelő, 

Ezüstkalászos gazda, 
Vadgazda mérnök, 
Vadhúsvizsgáló, 

Okleveles agrármér-
nök 

gyakorlati 
oktatási vezető, 

vadászati 
ágazatvezető 

Marcali Városi 
Önkormányzat 

Széchenyi Zsig-
mond Szakközép- és 

Szakiskola 
 

06-85/312-051 

8734 
Somogyzsitfa

Ady u. 8. 
06-30/577-27-73

21 6203 01 Állatgondozó 

2012. február 1.

31 6203 01 Állatkerti és cirkuszi állatgondo-
zó 

21 6280 04 Állattenyésztési gépkezelő (fejés 
gépei) 

31 6203 02 
Állattenyésztő (szarvasmarha, ló, 
sertés, juh, kecske, baromfi, 
nyúl, prémes állat, kisállat) 

52 6203 01 Állattenyésztő és állategészség-
ügyi technikus 

31 6203 10 Általános állattenyésztő 
32 6201 01 Aranykalászos gazda 

53 6203 01 Baromfi- és kisállattenyésztő 
szaktechnikus 

55 6203 01 Baromfitenyésztő és -
termékelőállító technológus 

33 6262 01 Erdészeti szakmunkás 
31 6280 01 Erdészetikötélpálya-kezelő 
21 6262 01 Erdőművelő 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
31 6280 02 Fakitermelési gépkezelő 
31 6262 01 Fakitermelő 
31 6272 01 Halász 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

34 6232 01 Inszeminátor (az állatfaj megje-
lölésével) 

53 6203 02 Juhtenyésztő szaktechnikus 
31 6203 05 Lótenyésztő 
53 6203 03 Lótenyésztő szaktechnikus 
51 7872 02 Lovastúra-vezető 
31 6203 06 Méhész 

33 6249 03 Mezőgazdasági kovács (a 
tevékenység megjelölésével) 

21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 
21 6280 02 Motorfűrész-kezelő 

31 6203 09 Tenyészállatteljesítmény-
vizsgáló 

33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő 
52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus 
55 6203 03 Vadgazdálkodási technológus 

Soós Andrásné 
dr. 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles kertész-
mérnök-tanár, 

Kertész egyetemi 
doktor 

nyugdíjas   

1107 
Budapest 

Kékvirág u. 16. 
IV/14. 

06-30/479-31-34
06-30/838-60-08

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
54 622 01 0100 31 01 Golfpálya-fenntartó 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
54 622 01 0100 33 01 Kertépítő 

54 621 04 0010 51 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és -fenntartó technikus 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
54 622 01 0100 31 03 Temetőkertész 
33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 33 01 Virágdekoratőr 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő-berendező, virágke-
reskedő 

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Soós Beatrix 

Képesített élelmi-
szer-analitikus, 

Okleveles élelmi-
szermérnök (MSc), 
Kutyakozmetikus 
Okleveles élelmi-
szermérnök-tanár 

vezető tanácsos 

Vidékfejlesztési 
Minisztérium 

Kutatás- és Oktatás-
szervezési Főosztály

 
06-1/301-45-03 

1107  
Budapest 

Kékvirág u. 16. 
IV/14. 

06-30/464-21-03

31 7899 01 Kutyakozmetikus 2013. február 1.

Strenner 
József 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles természet-
védelmi szakmérnök 

nyugdíjas   

8200 
Veszprém 

Munkácsy M. 
3/D. III/7. 

06-88/403-322
06-70/316-80-98

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 

2012. február 1.

33 6207 01 Dísznövénykertész 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 

53 6207 01 Dísznövénytermesztő 
szaktechnikus 

32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító 
21 6207 02 Faiskola-kezelő 
51 6207 01 Kertépítő és -fenntartó 
33 6207 03 Kertész 
21 6207 04 Kerti munkás 
52 6207 02 Parképítő és -fenntartó technikus 
21 6207 05 Parkgondozó 
53 6207 04 Tájépítő szaktechnikus 
31 7862 08 Virágkötő 
51 7862 05 Virágkötő-berendező 

Suszter Ferenc 
Bűnügyi tiszt, 

Kriminál-kynológia 
szakértő 

osztályvezető 

ORFK Oktatási 
Igazgatóság 

 
06-1/441-19-80 

2120 
Dunakeszi 

Klapka u. 19.
06-30/486-88-82

51 621 02 0010 51 01 Ebrendész 
2013. 

december 22. 51 621 02 0010 51 02 Kutyakiképző 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Szabó Béla 

Agrármérnök, 
Okleveles agrármér-

nök, 
Növényvédelmi 

okleveles szakmér-
nök 

főiskolai adjunk-
tus 

Nyíregyházi Főisko-
la  

Nyíregyháza 
 

06-42/599-467/2601

4400 
Nyíregyháza 

Bujtos u.22. I/1.
06-70/518-25-27

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 

55 621 02 0010 55 04 Mezőgazdasági laboratóriumi 
szakasszisztens 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztő és növényvédő 
technológus 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 
55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó 
54 621 04 0100 31 03

 
Vetőmagtermesztő 
 

Szabó Endre 

Okleveles zöldség-
termesztési 

szaktechnikus, 
Okleveles kertész-

mérnök 

műszaki vezető 
Inter Agrárium Kft.

 
06-44/545-042 

4700 
Mátészalka 

József A. út 65.
06-44/418-448

06-70/378-78-09

32 6201 01 Aranykalászos gazda 

2012. február 1.
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 
21 6207 05 Parkgondozó 

Szabó Gábor 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles növény-
védelmi szakmérnök 

igazgató 

Győr-Moson-
Sopron Megyei 

MGSZH Növény- és 
Talajvédelmi 
Igazgatóság 

 
06-96/529-330 

9030 
Győr 

Száva u. 8. 
06-20/204-35-40

52 6206 01 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

2012. február 1.
31 6206 02 Növényvédő és méregraktár-

kezelő 

Dr. Szabó 
Gergely Gyula 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles növény-
védelmi szakmérnök, 

Egyetemi doktor 

elnök 

Útkereső Kiemelten 
Közhasznú Egyesü-

let 
Kecskemét 

 
06-20/384-24-02 

6000 
Kecskemét 

Dellő utca 1. 
06-20/384-24-02

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédő 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági  
rakodógépkezelő 

54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép  
kezelője 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
31 622 01 0010 31 04

 
Zöldségtermesztő 
 

Szabó István 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
 

Okleveles agrár-
gépész gazdasági 

szakmérnök, 
Mezőgazdasági 
szaktanácsadó 

főigazgató 

Békés Megyei 
Mezőgazdasági 
Szakigazgatási 

Hivatal, Békéscsaba
 

06-66/528-180 

5600 
Békéscsaba 

Dobozi út 116/4.
06-20/937-38-87

55 621 01 0010 55 01 Agrárkeresekedelmi menedzser-
asszisztens 

2014. 
november 27. 

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítőgép kezelője 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 04 0100 31 02 Erdészeti kötélpálya kezelője 
31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítőgép kezelője 
31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 



 
802 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens 

33 521 06 0010 33 01 Mezőgazdasági munkagépjavító 
kovács 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 

55 621 01 0010 55 06 Mezőgazdasági műszaki mene-
dzserasszisztens 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 
33 521 06 0010 33 02 Patkolókovács 

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelőgép 
kezelője 

54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus 

Szabó Tibor 

Okleveles kertész-
mérnök,  

Okleveles kertész-
mérnök mérnök-

tanár,  
Közgazdasági 
szakokleveles 

mérnök, 
Növényvédő mérnök 

továbbképzés 

mérnöktanár 

VM DASzK Szak-
képző Iskola - 

Teleki Zsigmond 
Szakképző Iskola és 
Kollégium, Villány

 
06-72/492-534 

7700 
Mohács 

Nefelejcs utca 5. 
06-20/560-68-64

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Szabó Zoltán 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles közgaz-
dász, 

Okleveles mérnökta-
nár, 

Közoktatási vezető 

  

VM DASzK Szak-
képző Iskola - 
Ujhelyi Imre 

Mezőgazdasági és 
Közgazdasági 

Szakközépiskola és 
Kollégium, Szentlő-

rinc 
 

06-73/570-107 

7623 
Pécs 

Dárda u. 3. 
06-20/927-71-63

55 621 01 0010 55 01 Agrárkeresekedelmi menedzser-
asszisztens 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda 

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő 



 
9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 803 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 

55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 
52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 
55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó 
54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Szabóné 
Koncz Zsu-

zsanna 

Marketing- és 
reklámügyintéző, 

Marketing- és 
reklámmenedzser, 

Angol alapfokú 
állami nyelvvizsga 

(A, B) 
Agrármérnök, 

Idegenforgalmi 
ügyintéző, 

Falusi vendéglátó, 
Angol középfokú 

állami 
nyelvvizsga (A) 
Önkormányzati 

gazdaságszervező, 
(Falusi turizmus és 

Településmenedzser 
specializáció 
szakriány), 

Cukrász 

oktatás-
szervező, oktató, 

felnőttképzési 
ügyintéző 

Rosava Bt., Baktaló-
rántháza 

 
06-42/352-401 

4841 
Jánd 

Tisza út 33. 
06-70/337-66-48

55 621 01 0010 55 01 Agrárkeresekedelmi menedzser-
asszisztens 

2014. szeptem-
ber 3. 

Dr. Szajkó 
István 

Okleveles növény-
termesztési üzem-

mérnök, 
Okleveles agrármér-

nök, 
Okleveles agrármér-

nök-tanár, 
Mezőgazdaságtudom

ányi doktor 

mérnöktanár 

Evangélikus Mező-
gazdasági, Kereske-
delmi és Informati-
kai Szakközépiskola 

és Kollégium 

9730 
Kőszeg 

Kórház u. 7. 
06-94/360-776

06-30/902-95-69

54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
31 621 04 0001 31 01 Belovagló 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és -gondozó 
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő 
52 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezető 
55 621 01 0010 55 04 Ménesgazda 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 

Dr. Szekeres 
Béla 

Okleveles agrármér-
nök, 

Mezőgazdaság-
tudományi doktor, 

Külgazdasági 
szakirányú közgaz-

dasági szakokleveles 
mérnök 

nyugdíjas   

1163 
Budapest 

Kolozs u. 11. 
06-1/403-13-19
0670/244-33-79

55 3434 01 Agrárkereskedelmi menedzser-
asszisztens 

2012. február 1.

52 3439 03 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

31 6203 10 Általános állattenyésztő 
32 6201 01 Aranykalászos gazda 
34 6206 01 Biotermesztő 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
33 6201 01 Gazda 
21 6206 02 Gyógynövényismerő és -termelő 

31 6206 01 Gyógynövénytermesztő és -
feldolgozó 

21 6207 03 Gyümölcstermelő 
31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony 

55 6249 01 
Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens (a szakirány megjelölé-
sével) 

52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 



 
804 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

52 6206 01 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

53 6208 01 Takarmányozási szaktechnikus 
34 6206 02 Vetőmagtermesztő és -minősítő 

Székely Judit 

Okleveles kertész-
mérnök,  

Okleveles mérnökta-
nár,  

Okleveles vizuális 
kultúra - környezet-
kultúra szakos tanár 

pedagógus 

Magyar Gyula 
Kertészeti Szakkö-
zépiskola és Szakis-

kola 
Budapest 

 
06-1/262-06-77 

2200 
Monor 

Móricz Zsig-
mond 

utca 40. 
 06-20/512-45-21

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
54 622 01 0100 31 01 Golfpálya-fenntartó 

55 621 02 0010 55 02 
Gyógynövény- és 
fűszernövénytermesztő és -
feldolgozó 

31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
54 622 01 0100 33 01 Kertépítő 
54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és -fenntartó  
technikus 

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
54 622 01 0100 31 03 Temetőkertész 
33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 33 01 Virágdekoratőr 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágke-
reskedő 

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Szél István 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépész 
üzemmérnök, 

Vadgazdálkodási 
szakmérnök 

  egyéni vállalkozó 

6097 
Kunadacs 

Széchenyi u. 25.
06-70/453-50-56

21 6203 01 Állatgondozó 

2012. február 1.

31 6203 02 Állattenyésztő (sertés) 
32 6201 01 Aranykalászos gazda 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
34 6280 03 Kertészeti gépész 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép 
megjelölésével) 

53 5452 02 Mezőgazdasági gépüzemeltető 
szaktechnikus 

33 6249 03 Mezőgazdasági kovács (a 
tevékenység megjelölésével) 

21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 
33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő 
52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus 

Dr. Szigethy 
Béla 

Okleveles közgaz-
dász, 

Okleveles marketing 
szakközgazdász 

ügyvezető, 
fővadász 

Bács-Kiskun 
Megyei Vadászszö-
vetség, Kecskemét

 
06-76/418-800 

6000 
Kecskemét 

Gyenes tér 16.
06-30/555-17-95

55 621 01 0010 55 01 Agrárkeresekedelmi menedzser-
asszisztens 

2014. szeptem-
ber 3. 

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens 

54 621 02 0100 31 01 
 

Mezőgazdasági vállalkozó 
 

Szijártó István 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Közgazdasági 
szakokleveles 

mérnök 

  egyéni vállalkozó 

4400 
Nyíregyháza 
Ifjúság út 62. 

06-42/445-664
06-20/936-44-57

32 6201 01 Aranykalászos gazda 

2013. február 1.

34 6280 03 Kertészeti gépész 
33 6280 01 Mezőgazdasági gépész 

31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő 
(a gép megjelölésével) 

32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 
31 6280 07 

 
Növénytermesztő gépész 
 

Szilágyi István 
Okleveles kertész 

üzemmérnök, 
Mérnöktanár 

tanár 

"EDUCATIONIS" 
Oktatási Alapítvány 
Szakképző Iskola 

Nagyberény 

8863 
Molnári 

Dózsa György 2.
06-93/383-219

06-30/612-91-42

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 



 
9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 805 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Szilágyi 
László 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles testneve-
lés szakos általános 

iskolai tanár, 
Okleveles történelem 

szakos általános 
iskolai tanár, 

Közoktatási vezető, 
Számítógép-kezelő (-

használó) 

szaktanár 

Eötvös József 
Szakképző Intézet

 
06-54/402-248 

4100 
Berettyóújfalu
Szegfű u. 1. 

06-70/501-97-40
06-54/401-861 

21 6203 01 Állatgondozó 

2013. február 1.

31 6203 02 Állattenyésztő (az állatfaj 
megjelölésével) 

52 6203 01 Állattenyésztő és állategészség-
ügyi technikus 

31 6203 10 Általános állattenyésztő 
32 6201 01 Aranykalászos gazda 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
33 6201 01 Gazda 
53 6203 02 Juhtenyésztő szaktechnikus 
21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 
53 6203 04 Sertéstenyésztő szaktechnikus 

53 6203 05 Szarvasmarha-tenyésztő 
szaktechnikus 

Dr. Szinák 
János Állatorvosdoktor nyugdíjas   

1171 
Budapest 

Tiszaörs u. 81.
06-70/568-55-92

51 621 02 0010 51 01 Ebrendész 

2014. május 15.51 621 02 0010 51 02 Kutyakiképző 

Szombati 
Lajos Géza 

Okleveles gépesített 
lövésztiszt és általá-
nos gépész üzem-

mérnök, 
Kollégiumi nevelő-

tanár, 
Okleveles humán-

szervező, 
Kereskedő-
boltvezető, 

Kereskedelmi 
menedzser, 

Közoktatási vezető 
és pedagógus 
szakvizsga, 

Általános gépész-
mérnök, 

Mezőgazdasági 
gépkezelő (Traktor, 
Önjáró  betakarító-

gép, Mező- és 
erdőgazdasági 

rakodógép, Meliorá-
ciós és parképítő 

gép), 
Aranykalászos gazda 

ügyvezető 
igazgató 

Oktatási Központ 
Kft. 

 
06-30/334-44-33 

3000 
Hatvan 

Kertész u. 18.
06-30/334-44-33

31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 

2013. 
december 22. 

31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

Dr. Szőke 
Lajos 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles növény-
védelmi szakmérnök, 

Egyetemi doktor, 
Tiszteletbeli docens 

igazgató 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Mezőgazdasági 
Szakigazgatási 

Hivatal Növény- és 
Talajvédelmi 
Igazgatóság 

 
06-42/508-461 

4400 
Nyíregyháza 

Lengyel u. 55.
06-42/447-132

06-20/339-45-24

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda 

2012. február 1.32 6201 01 Aranykalászos gazda 

Szuhai Balázs 

Okleveles állatte-
nyésztő üzemmér-

nök, 
Lovas sportedző, 

Állattenyésztő 
üzemmérnök mér-

nök-tanár 

szakoktató 

VM Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és 

Kollégium 
 

06-77/401-028 

6440 
Jánoshalma 
Béke tér 2. 

06-70/332-89-34

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 
2011. 

február 16. 
– 

2016. 
február 15. 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és gondozó 
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő 

Takács Gábor 
Gyula 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles agrármér-
nök-tanár, 

Közoktatási vezető 
és pedagógus 

szakvizsga 

tagozatvezető 

Csepel-Sziget 
Műszaki Szakközép-
iskola, Szakiskola és 

Kollégium 
Budapest 

 
06-1/420-78-05 

1201 
Budapest 

Madách u. 16.
06-1/284-43-36 

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda 

2014. november 
27. 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 

55 621 02 0010 55 01 Baromfitenyésztő és baromfiter-
mék-előállító technológus 

52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő 
52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

 33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 

55 621 02 0010 55 07 Sertéstenyésztő és sertéstermék-
előállító technológus 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Tasnádi 
György 

Okleveles mezőgaz-
dasági ágazatszerve-

ző üzemmérnök, 
Okleveles műszaki 

tanár, 
Okleveles agrármér-
nök (állattenyésztési 

szakirány) 
Közoktatási vezető 

és pedagógus, 
Okleveles agrármér-

nök mérnök-tanár 
 

gyakorlati 
oktatásvezető 

Fáy András Mező-
gazdasági, Közgaz-
dasági Szakközépis-
kola, Szakiskola, és 

Kollégium 
 

06-28/547-395 

2119 
Pécel 

Március 21. 
u.  23. 

06-30/373-75-35

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 

Tegdes László 
Okleveles kertész 

üzemmérnök, 
Mérnöktanár 

ügyvezető 
igazgató 

Zöld Vállalkozás 
Kft. 

4031 
Debrecen 

Derék u. 117. 
II/5. 

06-30/326-48-66

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
54 622 01 0100 31 01 Golfpálya-fenntartó 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
54 622 01 0100 33 01 Kertépítő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és -fenntartó technikus 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
54 622 01 0100 31 03 Temetőkertész 
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 
33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 
31 622 01 0010 31 04

 
Zöldségtermesztő 
 

 
Terpó István 

 
Okleveles agrármér-

nök, 
Terület- és település-

fejlesztési szakos 
agrármérnök 

 
ügyvezető, 

szaktanácsadó 

 
AGRO-MESTER 

Kft., Őcsény 
 

06-74/510-162 

 
7143 
Őcsény 

Fő u. 54. 
06-30/346-26-44

 
52 621 01 1000 00 00 

 
Agrárkörnyezetgazda 

2014. 
november 27. 

54 621 02 0010 54 01 Agrárrendész 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő 
52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztő és növényvédő 
technológus 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 
55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó 
54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus 

Terjéki László 

Informatikus (Okta-
tás), 

Mezőgazdasági 
gépész üzemmérnök, 

Mérnöktanár,  
Mezőgazdasági 

energiagazdálkodási 
szaküzemmérnök,  
Közoktatási vezető 

Intézmény-
egység-vezető 

Móricz Zsigmond 
Oktatási Intézmény

Tiszakécske 

6060 
Tiszakécske 

Bánki Donát utca 
12. 

06-76/442-650
06-20/809-98-97

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

Dr. Técsy 
László 

Okleveles 
agrárnérnök, 

Mezőgazdaság-
tudományi doktor 

főiskolai docens 

Nyíregyházi Főisko-
la Műszaki és 

Mezőgazdasági 
Főiskolai Kar, 
Tangazdaság 
Nyíregyháza 

 
06-42/599-434 

4522 
Nyírtass 

Dózsa u. 20/c.
06-30/278-18-47

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és gondozó 
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő 
55 621 01 0010 55 04 Ménesgazda 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 

55 621 02 0010 55 07 Sertéstenyésztő és sertéstermék-
előállító technológus 

Dr. Tibay 
György 

Okleveles erdőmér-
nök, 

Okleveles építési 
gazdaságmérnök, 

Erdészeti és vadgaz-
dálkodási tudomá-

nyok doktora 

egyetemi 
adjunktus 

Szent István Egye-
tem Gazdaság és 

Társadalom-
tudományi Kar 

Regionális Gazda-
ságtani és Vidékfej-

lesztési Intézet 
 

06-1/462-20-30 

1221 
Budapest 

Tengeri u. 11/B.
06-1/226-37-30

06-30/949-68-22

34 6206 01 Biotermesztő 

2013. február 1.

33 6262 01 Erdészeti szakmunkás 
52 6262 01 Erdésztechnikus 
21 6262 01 Erdőművelő 
31 6262 01 Fakitermelő 
33 6249 01 Gombaszakellenőr 
21 6206 01 Gombatermelő 
52 6249 02 Gombatoxikológus 
34 6262 01 Lakott területi fakitermelő 
21 6280 02 Motorfűrész-kezelő 
33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő 

Tímár Károly 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépész 
üzemmérnök, 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépész szakos 

műszaki-tanár, 
Okleveles technika 
szakos középiskolai 

tanár, 
Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Okleveles számítás-

technika szakos 
középiskolai tanár 

tanár 

Gépészeti és Számí-
tástechnikai Szak-

középiskola és 
Kollégium, Békés-

csaba  
 

06-66/441-004 

5600 
Békéscsaba 

Temető sor 4. 
06-70/387-48-43

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

2010. május 18.
– 

2015. május 15.

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

Timári László 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles takar-
mány-gazdálkodási 

szakmérnök, 
Okleveles mérnökta-

vezető szakta-
nácsadó 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 

Agrárkamara 
 

06-46/562-243 

3533 
Miskolc, 

Szeder utca 8. 
fsz. 1. 

06-30/276-44-07, 
06-30/497-81-83

54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 
2011. 

február 16. 
– 

2016. 
február 15. 

54 621 03 0100 33 01 Állatorvosi, állategészségügyi 
szaksegéd 

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

nár, 
Környezet-

gazdálkodási-
környezetvédelmi 

okleveles szakmér-
nök 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

Dr. Torday 
Zsolt 

Okleveles növény-
termesztési 

szaktechnikus, 
Növénytermesztési 

üzemmérnök, 
Okleveles kertész-

mérnök, 
Okleveles mezőgaz-
dasági vállalatgazda-

sági szakmérnök, 
Okleveles mérnök-
agrár szakközgaz-

dász, 
Pénzügyi szakköz-

gazdász, 
Egyetemi doktor 

Képviselet-
vezető, 

szakképzési 
tanácsadó 

Bács-Kiskun 
Megyei Kereske-

delmi és Iparkama-
ra, 

Kecskemét 
 

06-77/528-896 

6400 
Kiskunhalas 
Szilády Áron 

u. 39. 
06-77/423-143

06-70/702-84-15

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

2014. 
november 27. 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
55 621 01 0010 55 07 Szőlész, borász szaktechnikus 
31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Tóth Gizella 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles kertész-
mérnök tanár 

gyakorlati 
oktatásvezető-

helyettes, 
tanár 

Magyar Gyula 
Kertészeti Szakkö-
zépiskola és Szakis-

kola 
 

06-1/261-86-95 

1031 
Budapest 

Vizimalom-
sétány 4. fszt. 1.
06-20/492-16-48

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 33 01 Virágdekoratőr 
33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedő 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágke-
reskedő 

Tóth János 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmérnök 

Okleveles gépész-
mérnök-tanár 

Közoktatási vezető 
és pedagógus 

szakvizsga 

nyugdíjas   

5400 
Mezőtúr 

Tamkó Sirató 
Károly u. 12. 

06-20/320-52-42

34 6280 01 Állattartó-telepi gépész 

2012. február 1.

34 6280 02 Erdészeti gépész 
52 5452 01 Erdészeti gépésztechnikus 
34 6280 03 Kertészeti gépész 
33 6280 01 Mezőgazdasági gépész 
52 5452 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

53 5452 01 Mezőgazdasági gépjavító 
szaktechnikus 

53 5452 02 Mezőgazdasági gépüzemeltető 
szaktechnikus 

55 5452 01 
Mezőgazdasági műszaki mene-
dzserasszisztens (a szakirány 
megjelölésével) 

53 5452 03 Mezőgazdasági szervizüzemi 
szaktechnikus 

31 6280 07 Növénytermesztő gépész 

Tóth Jenő 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépész 
üzemmérnök, 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Okleveles mezőgaz-

dasági gépész 
mérnök-tanár, 

Közoktatási vezető 

egyéni vállalko-
zó   

8294 
Kapolcs 

Birkadomb 11.
06-87/437-059

06-30/506-55-85

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2013. 
december 22. 

31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítőgép kezelője 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 04 0100 31 02 Erdészeti kötélpálya kezelője 
31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítőgép kezelője 
31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelőgép 
kezelője 

Tóth Lajos 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök,  
Okleveles mérnökta-

nár,  
Okleveles környezet-

gazdálkodási - 
környezetvédelmi 

szakmérnök  
Közoktatási vezető 

és pedagógus 
szakvizsga,  

Számítástechnikai 
szoftver-üzemeltető 

mérnök-tanár 

Karacs Ferenc 
Gimnázium, Szak-
középiskola, Szak-
iskola és Kollégium

Püspökladány 
 

06-54/451-102 

4150 
Püspökladány
Nagy Sándor 

utca 9.  
06-54/451-517, 

06-20/494-40-80

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítőgép kezelője 
31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

55 621 01 0010 55 06 Mezőgazdasági műszaki mene-
dzserasszisztens 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelőgép 
kezelője 

Törőcsik Éva Okleveles kertész-
mérnök 

kertészeti 
vezérigazgató-

helyettes 

FŐKERT Fővárosi 
Kertészeti Rész-

vénytársaság 
 

06-1/342-41-56 

1147 
Budapest 

Lovász u. 11.
06-20/935-42-84

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és -fenntartó technikus 

Török Miklós 

Okleveles növény-
termesztési üzem-

mérnök, 
Okleveles agrármér-

mérnök-tanár, 
mezőgazdasági 

munkaközösség-
vezető 

Evangélikus Mező-
gazdasági, Kereske-
delmi, Informatikai 
Szakképző Iskola és 

9725 
Cák 

Fő u. 61. 
06-94/361-910

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 2011. 
február 16. 

– 
2016. 

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

nök, 
Okleveles mérnökta-

nár 

Kollégium 
 

06-94/562-110 

06-20/824-43-29 54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus február 15. 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztő és növényvédő 
technológus 

54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 

Turcsányi 
Sándorné 

Okleveles növény-
védelmi üzemmér-

nök, 
Okleveles 

agrárménök, 
Okleveles mérnök-

tanár, 
Közoktatási vezető 

és pedagógus 
szakvizsga 

igazgató 

Dr. Entz Ferenc 
Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari 

Szakképző Iskola és 
Kollégium, Velence

 
06-22/472-183 

2462 
Martonvásár 
Szent László 

út 10. 
06-22/461-110 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 

2014. 
november 27. 

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
54 622 01 0100 33 01 Kertépítő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 
31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Turós Izabella 

BSc vállalkozó-
menedzser mérnök, 

Pénzügyi adó-, 
illeték-, vámszakértő 
Állami vadászvizsga 

területfejlesztési 
referens, 

NVT tanácsadó 

Baranya Megyei 
Területi Agrárkama-

ra 
 

06-72/211-110 

7634 
Pécs 

Szarkaláb u. 5.
06-72/255-005

06-20/577-33-37

52 3439 03 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

2013. február 1.
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 

Ulakcsai Anna Okleveles kertész 
üzemmérnök 

egyéni vállalko-
zó 

MEZŐ-MIN Bt.
 

06-74/418-214 
06-30/225-25-39 

7100 
Szekszárd 

Zöldkert u. 10.
06-74/418-214

06-30/680-99-62

33 6207 01 Dísznövénykertész 

2013. február 1.
52 6207 02 Parképítő és -fenntartó technikus 
21 6207 05 Parkgondozó 
21 7862 01 Virágkötő 
51 7862 05 Virágkötő-berendező 

Dr. Unger 
István PhD 

Okleveles magyar 
szakos általános 
iskolai tanár és 

pedagógia szakos 
előadó, 

Okleveles üzemgaz-
dász, 

Okleveles közgaz-
dász, 

Doktori oklevél, 
PHD tudományos 

fokozat 

nyugdíjas   

9700 
Szombathely 
Brigád u. 6. 

06-30/947-53-82

55 3434 01 Agrárkereskedelmi menedzser-
asszisztens 

2012. február 1.

52 3439 03 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
33 6201 01 Gazda 
31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony 

32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 

Urbán Imre 

Okleveles erdőmér-
nök, 

Okleveles környe-
zetvédő és tájrendező 

szakmérnök, 
Motorfűrészkezelő, 
Okleveles erdőmér-

nök tanár, 
Számítástechnikai 
szoftverüzemeltető 

erdőfelügyelő, 
osztályvezető 

Heves Megyei 
Mezőgazdasági 
Szakigazgatási 

Hivatal, Erdészeti 
Igazgatóság 

 
06-36/510-570 

3200 
Gyöngyös 
Őrálló u. 38. 

06-30/525-76-20

31 6280 01 Erdészetikötélpálya-kezelő 

2012. február 1.

54 6262 01 Erdésztechnikus 
21 6262 01 Erdőművelő 
31 6262 01 Fakitermelő 
31 6280 03 Közelítőgép-kezelő 
34 6262 01 Lakott területi fakitermelő 
21 6280 02 Motorfűrész-kezelő 
33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő 
52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus 

Varga Árpád 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépész 
üzemmérnök,  

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészeti 
műszaki tanár 

szakoktató, 
gyakorlati 

oktatás vezető 

VM DASZK, 
Szakképző Iskola - 
VM Középiskola, 
Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és 
Kollégium, Vép 

 
06-94/543-200 

9751 
Vép 

Rákóczi Ferenc 
utca 58.  

06-30/676-10-42

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

33 521 06 0010 33 01 Mezőgazdasági munkagépjavító 
kovács 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

Varjasiné Fáy 
Hajnalka 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles kertész-
mérnök-tanár 

nyugdíjas   

2000 
Szentendre 

Frangepán u. 11.
06-26/301-919

06-30/283-93-06

32 6201 01 Aranykalászos gazda 

2012. február 1.

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő 
33 6207 01 Dísznövénykertész 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító 
21 6207 02 Faiskola-kezelő 
21 6207 03 Gyümölcstermelő 
51 6207 01 Kertépítő és -fenntartó 
33 6207 03 Kertész 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

21 6207 04 Kerti munkás 
31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő 
21 6207 06 Szőlőtermelő 
21 6207 05 Parkgondozó 
31 7862 08 Virágkötő 
51 7862 05 Virágkötő-berendező 

Veisz János 

Okleveles biológia - 
mezőgazdasági 

ismeretek és gyakor-
lat szakos általános 

iskolai tanár, 
Okleveles kertész-

mérnök, 
Okleveles biogaz-

dálkodási szakmér-
nök 

óraadó tanár, 
bemutatókert-

vezető 

Nyíregyházi Főisko-
la, Műszaki és 
Mezőgazdasági 
Főiskolai Kar 

 
06-42/599-400 

4400 
Nyíregyháza 
Honfoglalás 
u. 45. fsz. 

06-42/403-328
06-30/978-12-79

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda 

2013. február 1.

32 6201 01 Aranykalászos gazda 
34 6206 01 Biotermesztő 
33 6207 01 Dísznövénykertész 
21 6207 01 Dísznövénytermelő 

53 6207 01 Dísznövénytermesztő 
szaktechnikus 

31 6206 03 Dohánykertész 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító 
21 6207 02 Faiskola-kezelő 
33 6201 01 Gazda 
21 6206 01 Gombatermelő 
21 6206 02 Gyógynövényismerő és -termelő 

31 6206 01 Gyógynövénytermesztő és -
feldolgozó 

21 6207 03 Gyümölcstermelő 

53 6207 02 Gyümölcstermesztő és -
feldolgozó szaktechnikus 

51 6207 01 Kertépítő és -fenntartó 
33 6207 03 Kertész 

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi 
technikus  

34 6280 03 Kertészeti gépész 
21 6207 04 Kerti munkás 
21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 

52 6206 01 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

52 6207 02 Parképítő és -fenntartó technikus 
21 6207 05 Parkgondozó 
53 6207 03 Szőlész-borász szaktechnikus 
31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő 
21 6207 06 Szőlőtermelő 
34 6206 02 Vetőmagtermesztő és -minősítő 
51 6207 02 Vincellér  
21 7862 01 Virágkötő 

21 6207 08 Zöldség- és fűszernövény-
termelő 

53 6207 05 Zöldségtermesztő és -feldolgozó 
szaktechnikus 

Veres Csaba Kertészmérnök, kamarai tanács- Magyar Agrárkama- 3321 31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész 2011. 



 
812 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Növényvédelmi és 
tápanyag-

gazdálkodási szak-
mérnök 

adó ra 
Budapest 

 
06-1/802-61-00 

Egerbakta 
Dobó u. 49. 

06-30/586-11-68

31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédő február 16. 
– 

2016. 
február 15. 

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztő és növényvédő 
technológus 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Veress Miklós 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles mérnökta-
nár, 

Felnőttoktatási 
szakértő 

agrármérnök-
mérnöktanár 

Balásházy János 
Mezőgazdasági és 

Közgazdasági 
Szakközépiskola és 

Kollégium 

4251 
Hajdúsámson
Petőfi út 10/3.

06-30/275-57-18

54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 

55 621 02 0010 55 01 Baromfitenyésztő és baromfiter-
mék-előállító technológus 

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Dr. Vetter 
János 

Okleveles biológus,  
Okleveles mezőgaz-
dasági kutató szak-

mérnök,  
Mezőgazdasági 

tudományok doktora 

egyetemi tanár 
SZIE AOTK 

 
06-1/458-42-38 

1026 
Budapest 

Szilágyi fasor 
45/C. 

06-1/213-64-81 

33 6249 01 Gombaszakellenőr 2013. február 1.

Dr. Végső 
Ferenc 

Okleveles építőmér-
nök, 

Fotogrammetriai 
műszaki doktor 

főiskolai docens 

Nyugat-
Magyarországi 

Egyetem, 
Geoinformatikai 

Kar, Székesfehérvár
 

06-22/516-558 

8000 
Székesfehérvár

Sziget u. 9. 
06-20/212-08-53

54 581 01 0100 51 01 Digitálistérkép-kezelő 

2014. szeptem-
ber 3. 

54 581 01 0100 51 02 Fotogrammetriai kiértékelő 

54 581 01 0100 51 03 Földügyi számítógépes adatkeze-
lő 

54 581 01 0100 52 01 Ingatlan-nyilványtartási ügyinté-
ző 

54 581 01 0100 52 02 Térinformatikai menedzserasz-
szisztens 

54 581 01 0010 54 01 Földmérő és térinformatikai 
technikus 

54 581 01 0010 54 02 Térképésztechnikus 

54 581 01 0001 54 01 Földügyi térinformatikai 
szaktechnikus 

54 581 01 0001 54 02 Kataszteri szaktechnikus 

54 581 01 0001 54 03 Létesítménygeodéta 
szaktechnikus 

54 581 01 0001 54 04 Távérzékelési szaktechnikus 

Vincze Tamás 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépész 
üzemmérnök, 

Okleveles informati-
ka szakos tanár 

szakoktató, 
tanár 

Szepsi Laczkó Máté 
Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és 
Kollégium, Sátoral-

jaújhely 
 

06-47/533-340 

3950 
Sárospatak 

Bercsényi M. 
u.19. 

06-47/313-851
06-70/310-98-61

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2014. 
november 27. 

31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 
31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 



 
9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 813 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

Dr. Villányi 
László 

Okleveles agrármér-
nök, 

Közgazdaság-
tudomány kandidátu-

sa, 
Habilitált doktor 

egyetemi tanár 

Szent István Egye-
tem Gazdaság- és 

Társadalom-
tudományi Kar 

 
06-28/522-090 

2100 
Gödöllő 

Csanak u. 18.
06-30/230-67-62

55 621 01 0010 55 01 Agrárkeresekedelmi menedzser-
asszisztens 

2013. 
december 22. 

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
55 621 01 0010 55 03 Élelmiszeripari menedzser 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

Vörös Attila 

Okleveles erdőmér-
nök, 

Fahasználati és 
faanyagmozgatási 

szakmérnök 

Erdő-
gazdálkodási 

igazgató 

TAEG Tanulmányi 
Erdőgazdaság Zrt.

 
06-99/506-810 

9407 
Sopron 

Tómalom sor 2.
06-20/434-28-42

33 6262 01 Erdészeti szakmunkás 

2012. február 1.

31 6280 01 Erdészetikötélpálya-kezelő 
54 6262 01 Erdésztechnikus 
21 6262 01 Erdőművelő 
32 5262 01 Faanyag-minősítő 
31 5262 03 Fafeldolgozó  
52 5411 05 Fafeldolgozó technikus 
31 6280 02 Fakitermelési gépkezelő 
31 6262 01 Fakitermelő 
21 5262 01 Famegmunkáló 
21 6280 03 Fűrészipari gépkezelő 
32 5233 01 Fűrészipari szerszámélező 
31 6280 03 Közelítőgép-kezelő 
34 6262 01 Lakott területi fakitermelő 
21 6280 02 Motorfűrész-kezelő 
33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő 
52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus 

Dr. 
Wallendums 

Árpád 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök-tanár, 
Mezőgazdasági 
műszaki doktor 

nyugdíjas   

1112 
Budapest 

Botfalu u. 18.
 

Levelezési cím:
2040 

Budaörs, 
Vörösbegy u. 11.
06-23/430-525

06-70/702-50-24

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 
31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítőgép kezelője 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítőgép kezelője 
31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 02 Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

33 521 06 0010 33 01 Mezőgazdasági munkagépjavító 
kovács 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 

55 621 01 0010 55 06 Mezőgazdasági műszaki mene-
dzserasszisztens 



 
814 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelőgép 
kezelője 

Wayda Imre 
Balázs 

Okleveles Agrármér-
nök,  

Okleveles Takar-
mány-gazdálkodási 

szakmérnök,  
Okleveles 

Talajerőgazdálkodási 
szakmérnök,  

Felsőfokú külkeres-
kedelmi áruforgal-

mazó,  
Lovastúra-vezető,  

Angol szakos 
nyelvtanár 

vezető főtaná-
csos 

Vidékfejlesztési 
Minisztérium Agrár-

vidékfejlesztési 
Főosztály  
Budapest 

1039 
Budapest 

Sarkadi utca 4. 
4/13. 

06-30/438-67-61

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 
31 621 01 0010 31 01 Állatkerti állatgondozó 
31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
31 621 04 0001 31 01 Belovagló 
52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő 
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
31 621 01 0010 31 02 Cirkuszi állatgondozó 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 01 0000 00 00 Gazda 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 

51 621 01 0000 00 00 Hobbiállat-tenyésztő és -
forgalmazó 

31 641 01 0010 31 01 Inszeminátor (baromfi és kisál-
lat) 

31 641 01 0010 31 02 Inszeminátor (juh, kecske) 
31 641 01 0010 31 03 Inszeminátor (ló) 
31 641 01 0010 31 04 Inszeminátor (sertés) 
31 641 01 0010 31 05 Inszeminátor (szarvasmarha) 
51 621 02 0010 51 03 Kutyakozmetikus 
52 621 02 1000 00 00 Laborállat-tenyésztő és -gondozó 
31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és gondozó 
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő 
52 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezető 
31 621 05 0000 00 00 Méhész 
31 621 05 0100 21 01 Méhészeti munkás 
55 621 01 0010 55 04 Ménesgazda 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztő és növényvédő 
technológus 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

52 621 01 0100 33 01 Ökogazda 
55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó 
54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus 

Wayda Imre 
Balázsné 

Okleveles növény-
védelmi üzemmér-

nök, 
Okleveles agrármér-

nök, 
Okleveles pedagógia 

szakos előadó 
(nevelésszociológia), 
Közoktatási vezető 

képzési igazgató 

VM Vidékfejleszté-
si, Képzési és 

Szaktanácsadási 
Intézet  

Budapest 
 

06-1/36-28-105 

1039 
Budapest 

Sarkadi utca 4. 
4/13. 

06-30/560-80-48

54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 



 
9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 815 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

55 621 02 0010 55 04 Mezőgazdasági laboratóriumi 
szakasszisztens 

33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvé-
delmi technikus 

55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztő és növényvédő 
technológus 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 
31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 

Wilheimné 
Ádám Ibolya 

Okleveles üzemszer-
vező agrármérnök, 

Okleveles agrármér-
nök-tanár, 

Felsőfokú külkeres-
kedelmi áruforgalmi 

szakvizsga, 
Szakközgazdász, 

Közoktatási vezető 
és pedagógus 

szakvizsga 

szaktanár, 
szaktanácsadó, 

munkaközösség-
vezető 

Nádasdy Tamás 
Közgazdasági, 

Informatikai Szak-
középiskola és 

Kollégium 
 

06-94/565-040 

9737 
Bük 

Ifjúság u. 66. 
06-94/359-424

06-70/339-24-18

52 3439 03 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

2013. február 1.

55 6249 01 
Mezőgazdasági menedzserasz-
szisztens (a szakirány megjelölé-
sével) 

32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 

Zadravecz 
György 

Okleveles műszaki 
szakoktató, 

Közoktatási vezető 

gyakorlati 
oktatásvezető 

VM Kelet-
Magyarországi 

Agrár-szakképző 
Központ Mezőgaz-
dasági Szakképző 

Iskola és Kollégium, 
Jánoshalma  

 
06-77/401-028 

6440 
Jánoshalma 

Hunyadi u. 14.
06-70/332-89-33

31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 521 01 0001 33 02 Erő- és munkagépjavító 
31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító 
31 521 01 0001 33 04 Járműelektromos szerelő 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi 
gépkezelő 

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője 

Zalay Buda 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Vezető tervező táj- 
és kertépítész 

nyugdíjas   

7632 
Pécs 

Pannónia u. 4.
06-72/449-719

06-30/600-75-80

51 6207 01 Kertépítő és -fenntartó 

2012. február 1.
52 6207 02 Parképítő és -fenntartó technikus 
21 6207 05 Parkgondozó 
31 7862 08 Virágkötő 
51 7862 05 Virágkötő-berendező 

Zámbó András 

Kertészmérnök,  
Kertészmérnök tanár, 

Közgazdász szak-
mérnök, 

Szakvizsgázott 
pedagógus, 

Közoktatási vezető 

igazgató 

Harruckern János 
Közoktatási Intéz-

mény 
Gyula 

 
06-66/561-420 

5700 
Gyula 

Sánc utca 26/B 
06-20/314-32-32

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész 
33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 

55 621 02 0010 55 02 
Gyógynövény- és 
fűszernövénytermesztő és -
feldolgozó 

31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő 
54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és 
parképítőgép kezelő 

54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-
kezelő 

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 



 
816 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesz-
tő 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztő 
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

Dr. Zöld 
Károly 

Okleveles agrármér-
nök nyugdíjas   

5200 
Törökszentmik-

lós 
Táncsics lkt. 

VIII. ép. III/15.
06-56/391-202 

54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 

2014. szeptem-
ber 3. 

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás 

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és 
kisállat) 

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) 
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) 
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) 
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus 
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
31 521 19 0010 31 01 Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
33 621 02 1000 00 00 Gazda 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 

55 621 02 0010 55 07 Sertéstenyésztő és sertéstermék-
előállító technológus 

Zsila László Okleveles kertész-
mérnök tulajdonos egyéni vállalkozó 

4225 
Debrecen 

Elek utca 155. 
06-52/530-984

06-30/955-38-21

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő 
33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 
31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész 
33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda 
33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 

55 622 02 0010 55 02 
Gyógynövény- és 
fűszernövénytermesztő és -
feldolgozó 

31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 
54 622 01 0100 33 01 Kertépítő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi 
technikus 

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás 
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesz-
tő 

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és -fenntartó technikus 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 
31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 
33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 31 02 Virágkötő 

Zsiros Attila 

Okleveles erdőmér-
nök, 

Okleveles erdőmér-
nök-tanár, 

Környezetvédelem 
szakos tanár 

Igazgató-
helyettes 

Bedő Albert Közép-
iskola, Erdészeti 

Szakiskola és 
Kollégium 

6783 
Ásotthalom 

Kiss Ferenc krt. 
76. 

06-20/218-67-20

31 623 01 0100 21 01 Erdei melléktermékgyűjtő és -
hasznosító 

2011. 
február 16. 

– 
2016. 

február 15. 

31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítőgép kezelője 
31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító 

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gép-
karbantartó 

31 521 04 0100 31 02 Erdészeti kötélpálya kezelője 
31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítőgép kezelője 
31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelője 
31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás 
54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus 
54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus 
31 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő 
31 623 01 0100 21 02 Erdőművelő 
31 623 01 0100 31 02 Erdőőr 
33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás 
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő 
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelő 
31 623 01 0001 33 01 Lakott-területi fakitermelő 

31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munka-
gépkezelő 

31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó 
31 623 01 0100 21 03 Motorfűrész-kezelő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelőgép 
kezelője 

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő 
54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus 

Zsók Ágoston 

Okleveles agrármér-
nök,  

Mezőgazdasági 
szaktanácsadó 

    

5700 
Gyula 

Cserjés u. 7/C.
06-20/323-76-07
06-20/395-41-51

21 6203 01 Állatgondozó 

2013. február 1.

31 6203 02 Állattenyésztő (az állatfaj 
megjelölésével) 

52 6203 01 Állattenyésztő és állategészség-
ügyi technikus 

31 6203 10 Általános állattenyésztő 
32 6201 01 Aranykalászos gazda 
34 6206 01 Biotermesztő 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
21 6207 04 Kerti munkás 
31 6203 05 Lótenyésztő 
53 6203 03 Lótenyésztő szaktechnikus 
21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 
21 6207 05 Parkgondozó 
34 6206 02 Vetőmagtermesztő és -minősítő 

Zsók Ágos-
tonné 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles mezőgaz-
dasági szakmérnök, 
Okleveles vállalko-

zás-szervezési 
szakmérnök, 

Mérlegképes köny-
velő (mezőgazdasági 

szakon), 
Okleveles mérnökta-

nár, 
Főiskolai közgazdász 
szakmérnök vállal-
kozási szakirány 

nyugdíjas   

5700 
Gyula 

Cserjés u. 7/C.
06-20/395-41-51
06-20/323-76-07

52 3439 03 Agrár-közgazdasági és -
áruforgalmazó technikus 

2013. február 1.

21 6203 01 Állatgondozó 

31 6203 02 Állattenyésztő (az állatfaj 
megjelölésével) 

52 6203 01 Állattenyésztő és állategészség-
ügyi technikus 

31 6203 10 Általános állattenyésztő 
32 6201 01 Aranykalászos gazda 
34 6206 01 Biotermesztő 
21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 
21 6207 04 Kerti munkás 
31 6203 05 Lótenyésztő 
53 6203 03 Lótenyésztő szaktechnikus 
21 6201 02 Mezőgazdasági munkás 
52 6201 01 Mezőgazdasági technikus 
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 
21 6207 05 Parkgondozó 

53 6203 05 Szarvasmarha-tenyésztő 
szaktechnikus 

53 6208 01 Takarmányozási szaktechnikus 
53 6203 06 Törzskönyvező szaktechnikus 

 
 
 
 
 
 
 

Élelmiszeripar szakmacsoport 
 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Baloghné 
Szacsuri Ida 

Okleveles kertész 
üzemmérnök,  

Okleveles mérnökta-
nár, 

Okleveles gazdasági 
agrármérnök 

igazgató 

VM DASzK Szak-
képző Iskola - 

Teleki Zsigmond 
Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és 
Kollégium, Villány

 
06-72/492-534 

7773 Villány, 
Petőfi Sándor 

utca 48.  
06-72/492-730, 

06-30/826-10-87

54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezsgőgyártó technikus 

2011. február 16.
– 

2016. február 15.

33 621 01 0000 00 00 Borász 

33 541 02 0000 00 00 Erjedés- és üdítőital-ipari ter-
mékgyártó 

33 541 02 0100 31 02 Gyümölcspálinka-gyártó 

33 621 01 0100 21 01 Pincemunkás 

33 621 01 0001 33 01 Sommelier (borpincér) 

33 541 02 0100 31 04 Sörgyártó 

33 621 01 0001 51 01 Vincellér 

Bánátfy 
Andrea 

Okleveles élelmiszer-
ipari üzemmérnök,  
Okleveles szakköz-

gyakorlati 
oktatás 

vezetőhelyettes 

Pesti Barnabás 
Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola és 

1141 
Budapest 

Álmos Vezér 

31 541 01 0100 21 01 Baromfifeldolgozó 2011. február 16.
– 

2016. február 15.31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

gazdász, 
Okleveles kereske-
delmi közgazdász 

tanár 

Gimnázium 
Budapest 

 
06-1/342-75-56 

útja 6.  
06-30/613-75-13

33 541 01 0100 31 01 Cukorkagyártó 

33 541 01 0100 31 02 Csokoládétermék-gyártó 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 

54 541 01 0010 54 04 Édesipari technikus 

33 541 01 0000 00 00 Édesipari termékgyártó 

54 541 01 0010 54 05 Élelmiszer-higiénikus 

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

33 541 01 0100 31 03 Kávé- és pótkávégyártó 

33 541 01 0100 31 04 Keksz- és ostyagyártó 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

31 541 01 0100 31 02 Szárazáru készítő 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 

Bárdos 
Erzsébet 

Okleveles mezőgaz-
dasági ágazatvezető 

üzemmérnök, 
Okleveles műszaki 

tanár (munkaszerve-
ző), 

Okleveles humán 
szervező, 

Közoktatási vezető és 
pedagógus 

igazgató 

Westsik Vilmos 
Élelmiszer-ipari 

Szakközépiskola és 
Szakiskola 

 
06-42/433-425 

4400 
Nyíregyháza 

Vasvári Pál u. 76. 
I./14. 

06-30/219-17-16

31 541 01 0100 21 01 Baromfifeldolgozó 

2011. február 16.
– 

2016. február 15.

31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

33 541 06 0100 21 01 Gyümölcsfeldolgozó 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

33 541 06 0100 21 02 Hűtőipari munkás 

33 541 06 0100 31 01 Konzervgyártó 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

33 541 06 0100 21 04 Savanyító 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

31 541 01 0100 31 02 Szárazáru készítő 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 

33 541 06 0100 21 05 Zöldségfeldolgozó 

Bedőné Vida 
Anikó 

Okleveles tartósító-
ipari üzemmérnök, 
Sütő szakmunkás 

üzemigazgató 
COOP Győr Zrt.

 
06-96/415-720 

9154 
Moson-

szentmiklós 
Vasút u. 19/A.
06-96/360-286 

31 5212 10 Pék  

2013. február 1.

33 5212 02 Pék-cukrász 

Bereczkiné 
Kardeván 

Kinga 

Élelmiszer-
technológus mérnök, 

Okleveles élelmi-
szermérnök (MSc) 

Mérnöktanár 

szakképzési 
referens 

Magyar Agrárkama-
ra 

Budapest 
 

06-1/802-61-00 

8000 
Székesfehérvár

Sajó u. 81. 
06-20/218-24-10
06-30/823-33-02

31 541 01 0100 21 01 Baromfifeldolgozó 

2011. február 16.
– 

2016. február 15.

31 541 01 0100 21 02 Bélfeldolgozó 

31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 



 
9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 819 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

33 541 02 0100 21 01 Ecetgyártó 

54 541 01 0010 54 05 Élelmiszer-higiénikus 

33 541 02 0100 31 01 Élesztőgyártó 

54 541 01 0010 54 06 Erjedés- és üdítőitalipari techni-
kus 

33 541 02 0000 00 00 Erjedés- és üdítőitalipari termék-
gyártó 

33 541 06 0100 21 01 Gyümölcsfeldolgozó 

33 541 02 0100 31 02 Gyümölcspálinka-gyártó 

31 541 01 0100 21 04 Halfeldolgozó 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

33 541 06 0100 21 02 Hűtőipari munkás 

33 541 02 0100 31 03 Keményítőgyártó 

33 541 06 0100 31 01 Konzervgyártó 

33 541 06 0100 31 02 Növényolajgyártó 

33 541 06 0100 21 03 Olajütő 

33 541 06 0100 21 04 Savanyító 

33 541 02 0100 31 04 Sörgyártó 

31 541 01 0100 31 02 Szárazáru készítő 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

33 541 02 0100 33 01 Szesz- és szeszesitalgyártó 

33 541 02 0100 31 05 Szikvízgyártó 

54 541 01 0010 54 10 Tartósítóipari technikus 

33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó 

33 541 02 0100 31 06 Üdítőital- és ásványvízgyártó 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 

33 541 06 0100 21 05 Zöldségfeldolgozó 

Dr. Bicsérdy 
Gyula 

Állatorvosdoktor, 
Állathigiénikus 
szakállatorvos, 
Mezőgazdasági 

szakmérnök, 
Állatorvos-

Tudomány Kandidá-
tusa 

nyugdíjas   

6800 
Hódmező-
vásárhely 

Liget sor 41. 
06-30/479-88-53

31 541 01 0100 21 01 Baromfifeldolgozó 

2011. február 16.
– 

2016. február 15.

31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 

33 541 07 0100 21 01 Elsődleges tejkezelő 

33 541 07 0100 31 01 Friss és tartós tejtermékek 
gyártója 

31 541 01 0100 21 04 Halfeldolgozó 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

33 541 07 0100 31 02 Sajtkészítő 

54 541 01 0010 54 11 Tejipari technikus 

33 541 07 1000 00 00 Tejtermékgyártó 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 

Bikfalvi 
Istvánné dr. 
(dr. Hamza 

Kinga) 

Okleveles vegyész-
mérnök, 

Okleveles mérnök 
biológus, 

Műszaki doktor 

szakértő, 
titkár 

Magyar Ásványvíz 
Szövetség és Ter-

méktanács 
 

06-1/202-44-95 

1112 
Budapest 

Irhás köz 8. 
06-1/246-71-91

06-30/645-05-33

52 6222 05 Élelmiszer-analitikus technikus 

2012. február 1.

33 5282 01 Élelmiszer-ipari laboráns 

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus 
(Erjedésipar) 

52 6222 14 Élelmiszer-minősítő technikus 

31 5212 05 Gyümölcspálinka-gyártó 

31 5212 12 Sörgyártó  

33 5212 03 Szeszipari szakmunkás 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Böcskey Imre 

Okleveles élelmiszer-
ipari üzemmérnök, 
Főiskolai szakmér-
nök minőségügyi 

szakon 

Minőség-
irányítási 
igazgató 

Csilibo Bt. 
 

06-72/466-020 

7720 
Pécsvárad, 

Gesztenyési u. 
39. 

06-30/901-10-77

31 5212 10 Pék  

2013. február 1.

33 5212 02 Pék-cukrász 

Börzsey 
Lászlóné 

(Dócs Katalin) 

Konzervipari szak-
munkás, 

Okleveles élelmiszer-
ipari üzemmérnök, 

Okleveles élelmiszer-
ipari műszaki-tanár, 

Felsőfokú 
hidrotechnológus 

nyugdíjas   

5700 
Gyula 

Virág u. 4. 
06-66/464-530

06-30/998-39-86

31 541 01 0100 21 01 Baromfifeldolgozó 

2014. szeptem-
ber 3. 

31 541 01 0100 21 02 Bélfeldolgozó 

31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 

54 541 01 0010 54 05 Élelmiszer-higiénikus 

33 521 02 0100 31 04 Élelmiszeripari gépkezelő 

33 521 02 0100 31 05 Élelmiszeripari készülék kezelője 

31 541 01 0100 21 04 Halfeldolgozó 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

31 541 01 0100 31 02 Szárazáru készítő 

54 541 01 0010 54 11 Tejipari technikus 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 

Dobrai 
Lászlóné 
(Lipták 

Erzsébet) 

Cukrász, 
Anyag- és árufor-

galmi vezető, 
Panzióvezető, 
Vendéglátó, 

Pedagógia szakos 
nevelőtanár 

Szakvizsgázott 
pedagógus 

szakoktató 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kádas György 

Általános Iskola, 
Szakiskola, Egysé-

ges Gyógypedagógi-
ai és Módszertani 

Intézmény, Diákott-
hon és Gyermekott-
hon Tagintézmény

 
06-59/503-144 

5300 
Karcag 

Kisújszállási út 
146. 

06-30/547-56-91

33 5212 02 Pék-cukrász 2013. február 1.

Farkasinszki 
György 

Okleveles élelmiszer-
technológiai (malom- 

és keveréktakar-
mány-gyártó ipar és 

sütőipar) 
szaktechnikus, 
Élelmiszeripari 
üzemmérnök 

tulajdonos-
ügyvezető 

Vésztői Sütő Kft.
 

06-66/477-034 

5500 
Gyomaendrőd
Pásztor János

u. 31. 
06-30/206-96-91

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 2013.  
december 22. 

Fecske László 

Matematika-fizika 
szakos általános 

iskolai tanár, 
Okleveles pedagógia 

szakos előadó 

nyugdíjas   

1113 
Budapest 

Tarcali utca 20. 
fsz 1. 

06-1/386-80-48 

33 541 01 0100 31 01 Cukorkagyártó 

2011. február 16.
– 

2016. február 15.

33 541 01 0100 31 02 Csokoládétermék-gyártó 

54 541 01 0010 54 04 Édesipari technikus 

33 541 01 0000 00 00 Édesipari termékgyártó 

54 541 01 0010 54 05 Élelmiszer-higiénikus 

33 521 02 0100 31 04 Élelmiszeripari gépkezelő 

33 541 06 0100 21 01 Gyümölcsfeldolgozó 

33 541 01 0100 31 03 Kávé- és pótkávégyártó 

33 541 01 0100 31 04 Keksz- és ostyagyártó 

33 541 06 0100 31 01 Konzervgyártó 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

33 541 03 0000 00 00 Molnár 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

33 541 06 0100 21 04 Savanyító 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

54 541 01 0010 54 10 Tartósítóipari technikus 

33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó 

33 541 06 0100 21 05 Zöldségfeldolgozó 

Fekete Szűcs 
Erzsébet 

Okleveles élelmiszer-
ipari /konzervipari/ 

szaktechnikus 
Élelmiszeripari 
üzemmérnök 

nyugdíjas   

1174 
Budapest 

Melczer u. 37.
06-30/240-93-23

31 5212 01 Baromfifeldolgozó-ipari szak-
munkás 

2013. február 1.

52 6222 05 Élelmiszer-analitikus technikus 

52 7862 01 Élelmiszer-bemutató asszisztens 

33 5282 01 Élelmiszer-ipari laboráns 

55 6222 01 Élelmiszer-ipari menedzser (a 
szakirány megjelölésével) 

51 5282 02 Élelmiszer-ipari mikrobiológiai 
laboráns 

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus 
(Tartósítóipar) 

52 6222 14 Élelmiszer-minősítő technikus 

31 5212 10 Pék  

33 5212 02 Pék-cukrász 

31 5212 11 Savanyító 

21 5212 05 Száraztészta-készítő 

31 5212 13 Tartósítóipari szakmunkás 

21 5212 14 Tejkezelő 

31 5212 15 Tejtermékgyártó 

31 5212 16 
 

Zöldség- és gyümölcs- 
feldolgozó 
 

Győri Zoltán 

Pék mester, 
Élelmiszer-

technológus mérnök 
(BSc.) 

üzemvezető 

Flamand Pékáru Kft.
 

06-62/222-374 
06-30/466-53-87 

6800 
Hódmező-
vásárhely 

Nagy A. J. u. 
49/1 

06-62/221-044
06-70/321-90-96

33 541 01 0100 31 02 Csokoládétermék-gyártó 

2013.  
december 22. 

33 541 01 0100 31 01 Cukorkagyártó 

54 541 01 0010 54 04 Édesipari technikus 

33 541 01 0000 00 00 Édesipari termékgyártó 

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

33 541 01 0100 31 03 Kávé- és pótkávégyártó 

33 541 01 0100 31 04 Keksz- és ostyagyártó 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari  
technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

Györgyné 
Kovács 
Gyöngyi 

Közegészségügyi-
járványügyi felügye-

lő 

közegészség-
ügyi-

járványügyi 
felügyelő 

ÁNTSZ Kisvárdai 
Kistérségi Intézete

 
06-45/415-170 

4600 
Kisvárda 

Akácfa u. 22.
06-30/219-08-77

31 5212 01 Baromfifeldolgozó-ipari szak-
munkás 

2013. február 1.

31 5212 07 Húsipari szakmunkás 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Halász Zoltán 

Biológia-
mezőgazdasági 

ismeretek gyakorla-
tok szakos általános 

iskolai tanár, 
Biológia szakos 

középiskolai tanár, 
Közoktatási vezető 

igazgató 

Westsik Vilmos 
Élelmiszeripari 
Szakközép és 

Szakiskola 
Nyíregyháza 

 
06-42/433-425 

4400 
Nyíregyháza 

Csillag köz 9/6.
06-20/335-55-44

31 541 01 0100 21 01 Baromfifeldolgozó 

2011. február 16.
– 

2016. február 15.

31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

33 541 06 0100 21 01 Gyümölcsfeldolgozó 

33 541 02 0100 31 02 Gyümölcspálinka-gyártó 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

33 541 06 0100 21 02 Hűtőipari munkás 

54 541 01 0010 54 08 Malom- és keveréktakarmány-
ipari technikus 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 03 0000 00 00 Molnár 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

33 541 06 0100 21 04 Savanyító 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

31 541 01 0100 31 02 Szárazáru készítő 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

54 541 01 0010 54 10 Tartósítóipari technikus 

33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 

33 541 06 0100 21 05 Zöldségfeldolgozó 

Harasztiné 
Lajtár Klára 

Okleveles szőlőter-
mesztési és borászati 

szaktechnikus, 
Kertész üzemmér-

nök, 
Okleveles gyümölcs-

szőlőtermesztési 
műszaki tanár, 

Okleveles borbíráló 

nyugdíjas   

3300 
Eger 

Joó János utca 
18. 

06-30/486-65-20

33 621 01 0000 00 00 Borász 

2011. február 16.
– 

2016. február 15.

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

33 541 06 0100 21 01 Gyümölcsfeldolgozó 

33 541 06 0100 21 02 Hűtőipari munkás 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

33 621 01 0100 21 01 Pincemunkás 

33 541 06 0100 21 04 Savanyító 

33 621 01 0001 33 01 Sommelier (borpincér) 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó 

33 621 01 0001 51 01 Vincellér 

33 541 06 0100 21 05 Zöldségfeldolgozó 

Horváth Emil 

Erjedésipari techni-
kus, 

Okleveles élelmiszer-
ipari (szeszipari) 
szaktechnikus, 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmérnök 

nyugdíjas   

8380 
Hévíz 

Bartók B. u. 6.
06-30/966-57-07

33 521 02 0000 00 00 Élelmiszeripari gépsor- és 
rendszerüzemeltető 

2014. május 15.

33 521 02 0100 31 01 Cukoripari gépkezelő 

33 521 02 0100 31 02 Csomagológép-kezelő 

33 521 02 0100 31 03 Dohánytermékgyártási  
gépkezelő 

33 521 02 0100 31 04 Élelmiszeripari gépkezelő 

33 521 02 0100 31 05 Élelmiszeripari készülék kezelője 

33 521 02 0100 31 06 Növényolaj-gyártógép kezelője 

33 521 02 0100 21 01 Palackozógép-kezelő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Horváth István 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészeti 
szaktechnikus, 
Mezőgazdasági 

gépész üzemmérnök, 
Okleveles mezőgaz-
dasági gépész szakos 

műszaki-tanár, 
Közoktatási vezető 

címzetes igazga-
tó 

nyugdíjas 
  

8900 
Zalaegerszeg 

Hegyoldal u. 3.
06-92/318-557

06-30/235-57-35

31 5212 01 Baromfifeldolgozó-ipari szak-
munkás 

2013. február 1.

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus 
(Sütőipar) 

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus 
(Tartósítóipar) 

31 5212 05 Gyümölcspálinka-gyártó 

31 5212 06 Hentes és mészáros 

31 5212 07 Húsipari szakmunkás 

31 5212 10 Pék  

Dr. Horváth 
Zoltán 

Állatorvosdoktor, 
Okleveles élelmiszer-

higiénikus 
szakállatorvos 

nyugdíjas   

1145 
Budapest 

Columbus u. 62.
06-1/363-55-93

06-20/474-37-49

31 541 01 0100 21 01 Baromfifeldolgozó 

2011. február 16.
– 

2016. február 15.

31 541 01 0100 21 02 Bélfeldolgozó 

31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 

54 541 01 0010 54 05 Élelmiszer-higiénikus 

33 541 07 0100 21 01 Elsődleges tejkezelő 

33 541 07 0100 31 01 Friss és tartós tejtermékek 
gyártója 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

51 541 01 0010 51 01 Juhminősítő 

33 541 07 0100 31 02 Sajtkészítő 

51 541 01 0010 51 02 Sertésminősítő 

51 541 01 0010 51 03 Szarvasmarhaminősítő 

54 541 01 0010 54 11 Tejipari technikus 

33 541 07 1000 00 00 Tejtermékgyártó 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 

Huszti Zoltán Okleveles kertész-
mérnök titkár 

Baranya Megyei 
Területi Agrárkama-

ra 
 

06-72/211-110 

7635 
Pécs 

Fenyvessor 26.
06-72/210-637 

33 5212 01 Borász  

2013. február 1.31 5212 12 Sörgyártó  

31 5212 16 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 

Hüse Attiláné 
(Tóth Irén) 

Okleveles élelmiszer-
ipari üzemmérnök, 

Okleveles élelmiszer-
ipari szakos műszaki-

tanár, 
Vállalkozás és 

marketing a kül- és 
belpiacon szakköz-

gazdász oklevél 

Igazgató-
helyettes 

Irinyi János Gimná-
zium, Szakközép- és 

Szakiskola 
 

06-52/533-748 

4024 
Debrecen 

Kossuth u. 34. 
fsz. 1. 

06-30/327-00-55

31 541 01 0100 21 02 Bélfeldolgozó 

2013.  
december 22. 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

33 541 06 0100 21 01 Gyümölcsfeldolgozó 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

33 541 06 0100 21 02 Hűtőipari munkás 

33 541 06 0100 31 01 Konzervgyártó 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 06 0100 21 04 Savanyító 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

31 541 01 0100 31 02 Szárazáru készítő 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

54 541 01 0010 54 10 Tartósítóipari technikus 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 

33 541 06 0100 21 05 Zöldségfeldolgozó 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Jaberné  
Szabó Ildikó 

Okleveles vegyész 
üzemmérnök, 

Okleveles vegyész 
műszaki-tanár 

tanár 

Bányai Júlia Keres-
kedelmi és 

Vendéglátóipari 
Szakképző Iskola

 
06-79/322-218 
06-79/322-344 

6500 
Baja 

Sirály u. 6. IV/14.
06-20/536-39-15

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

2013.  
december 22. 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

Dr. Janky 
Ferenc 

Okleveles kertész-
mérnök 

Kertészettudományi 
doktor 

Egyetemi doktor, 
PhD tudományos 

fokozat 

docens 

Budapesti Corvinus 
Egyetem 

Élelmiszer-
tudományi Kar 

Borászati Tanszék
 

06-1/482-62-16 

2462 
Martonvásár 

Vajda J. u. 29.
06-22/460-156

06-30/900-45-40

33 5212 01 Borász  

2012. február 1.

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus (Bor- 
és üdítőital ipar) 

Juhász Ká-
rolyné 

(Bíró Zsu-
zsanna) 

Okleveles élelmiszer-
ipari szaktechnikus, 

Okleveles 
Élelmiszeripari 
üzemmérnök, 

Okleveles gépész 
szakos műszaki tanár 

nyugdíjas   

6724 
Szeged 

Huszár u. 6. 
06-30/306-25-29

31 5212 01 Baromfifeldolgozó-ipari szak-
munkás 

2012. február 1.

33 5242 01 Élelmiszer-ipari gépész  

52 6222 15 Élelmiszer-ipari gépésztechnikus 

33 5282 01 Élelmiszer-ipari laboráns 

52 6222 14 Élelmiszer-minősítő technikus 

31 5212 06 Hentes és mészáros 

21 5212 14 Tejkezelő 

31 5212 15 Tejtermékgyártó 

51 5212 01 Vágóállat-minősítő (az állatfaj 
megnevezésével) 

Dr. Kanyó 
Teréz 

Élelmiszeripai 
(konzerv-, hűtő- és 

cukoripari ) 
szaktechnikus, 
Élelmiszeripari 
szakos műszaki 

tanár,  
Pedagógia szakos 

előadó, 
Közoktatási vezető 

nyugdíjas   

2750 
Nagykőrös 

Dózsa György 
utca 9. 3/15. 

06-53/351-463 

33 541 06 0100 21 01 Gyümölcsfeldolgozó 

2011. február 16.
– 

2016. február 15.

33 541 06 0100 21 02 Hűtőipari munkás 

33 541 06 0100 31 01 Konzervgyártó 

33 541 06 0100 31 02 Növényolajgyártó 

33 541 06 0100 21 03 Olajütő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

33 541 06 0100 21 04 Savanyító 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

54 541 01 0010 54 10 Tartósítóipari technikus 

33 541 06 0100 21 05 Zöldségfeldolgozó 

Kássa Tibor 

Húsipari szakmun-
kás, 

Okleveles élelmiszer-
ipari üzemmérnök, 
Okleveles húsipari 

hentesárugyártó 
szaküzemmérnök, 

Okleveles élelmiszer 
minőség-menedzser 

szakmérnök 

nyugdíjas   

2740 
Abony 

Rákóczi F. u. 51.
06-53/361-100

06-30/921-30-98

31 541 01 0100 21 01 Baromfi-feldolgozó 

2013.  
december 22. 

31 541 01 0100 21 02 Bélfeldolgozó 

31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 

31 541 01 0100 21 04 Halfeldolgozó 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

51 541 01 0010 51 01 Juhminősítő 

51 541 01 0010 51 02 Sertésminősítő 

31 541 01 0100 31 02 Szárazáru készítő 

51 541 01 0010 51 03 Szarvasmarhaminősítő 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Kempf Márton 
Vilmos 

Okleveles élelmiszer-
ipari üzemmérnök, 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmérnök 

üzemvezető 
ügyvezető 

Gyulakenyér Kft.
 

06-66/362-444 

5700 
Gyula 

Szent László u. 
11. 

06-30/998-09-00

31 5212 10 Pék  

2012. február 1.

21 5212 04 Sütőipari munkás 

Kiss Imre  

Okleveles villamos 
gépészmérnök, 

Gépészmérnök-tanár, 
Közoktatási vezető 

nyugdíjas   

2750 
Nagykőrös 

Ménesi út 36.
06-30/245-47-63

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

2014. május 15.

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

Kókai László 

Sütő- és édesipari 
technikus, 

Automatizálási 
villamos műszermér-

nök 

ügyvezető 
igazgató 

Pan-Flora Kft. 
Tatabánya 

2800 
Tatabánya 

Nyárfa utca 39.
06-34/304-413

06-30/936-83-40

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

2011. február 16.
–- 

2016. február 15.

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

Kovács Gábor 

Okleveles tartósító-
ipari üzemmérnök, 
Okleveles tartósító-

ipari mérnök, 
Okleveles 

élemiszergazd. 
marketing szakmér-

nök 

ügyvezető 
igazgató 

GEORGIKON 
ÁFÉSZ 

 
06-83/515-657 

8360 
Keszthely 
Fodor u. 2.  

06-30/324-67-94
06-83/315-603 

31 5212 01 Baromfifeldolgozó-ipari szak-
munkás 

2013. február 1.

52 7862 01 Élelmiszer-bemutató asszisztens 

55 6222 01 Élelmiszer-ipari menedzser (a 
szakirány megjelölésével) 

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus (Hús- 
és baromfiipar) 

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus 
(Tartósítóipar) 

54 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus 
(Tejipar) 

31 5212 06 Hentes és mészáros 

31 5212 07 Húsipari szakmunkás 

31 5212 17 Sajtkészítő 

31 5212 11 Savanyító 

32 5212 03 Szárazáru-készítő 

31 5212 13 Tartósítóipari szakmunkás 

21 5212 14 Tejkezelő 

31 5212 15 Tejtermékgyártó 

31 5212 16 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 

Kovács 
Gáborné  

(Vághy Ildikó) 

Okleveles élelmiszer-
ipari-üzemgépészeti 

üzemmérnök, 
Okleveles élelmiszer-
ipari szakos műszaki-

tanár, 
Közoktatási vezető és 
pedagógus szakvizs-

ga 

igazgatóhelyet-
tes 

Irinyi János Gimná-
zium, Szakközép- és 

Szakiskola 
 

06-52/533-748 

4030 
Debrecen 

Kopja u. 11. 
06-30/445-35-72

31 541 01 0100 21 01 Baromfi-feldolgozó 

2013. december 
22. 

31 541 01 0100 21 02 Bélfeldolgozó 

31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

33 541 06 0100 21 01 Gyümölcsfeldolgozó 

31 541 01 0100 21 04 Halfeldolgozó 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

33 541 06 0100 21 02 Hűtőipari munkás 

33 541 06 0100 31 01 Konzervgyártó 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 06 0100 31 02 Növényolaj-gyártó 

33 541 06 0100 21 03 Olajütő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

33 541 06 0100 21 04 Savanyító 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

31 541 01 0100 31 02 Szárazáru készítő 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

54 541 01 0010 54 10 Tartósítóipari technikus 

33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 

33 541 06 0100 21 05 Zöldségfeldolgozó 

Kovácsné 
Kalmár 
Katalin 

Okleveles élelmiszer-
ipari üzemmérnök, 

Mérnöktanár, 
Közoktatási vezető 

középiskolai 
tanár 

Élelmiszeripari és 
Földmérési Szak-
képző Iskola és 

Kollégium 
Szombathely 

 
06-94/513-500 

9700 
Szombethely 

Rohonczi u. 5.
06-20/584-75-53

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

2011. február 16.
–- 

2016. február 15.

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

Dr. Kriston-
Bodnár Károly 

Állatorvosdoktor, 
Igazgatási és jár-

ványügyi 
szakállatorvos 

igazgató-
helyettes 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Mezőgazdasági 
Szakigazgatási 

Hivatal, Élelmiszer-
lánc-biztonsági és 
Állategészségügyi 
Igazgatóság, Szol-

nok 
 

06-56/424-744 

5130 
Jászapáti 

Rákóczi u. 9. 
06-30/967-52-56

31 541 01 0100 21 01 Baromfifeldolgozó 

2014.  
november 27. 

31 541 01 0100 21 02 Bélfeldolgozó 

31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 

54 541 01 0010 54 05 Élelmiszer-higiénikus 

31 541 01 0100 21 04 Halfeldolgozó 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

51 541 01 0010 51 01 Juhminősítő 

51 541 01 0010 51 02 Sertésminősítő 

51 541 01 0010 51 03 Szarvasmarhaminősítő 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 

Kriston-Pócsik 
Józsefné  

(Jakab Éva 
Márta) 

Okleveles tartósító-
ipari üzemmérnök, 

Okleveles élelmiszer-
ipari mérnök, 

Okleveles mérnökta-
nár, 

Szakvizsgázott 
pedagógus 

(Szakértői képesítés, 
Minőségbiztosítási 

képesítés, 
Kistérségi 

tanügyigazgatási 
szakértő) 

tanár 

József Attila Szak-
középiskola és 

Kollégium 
 

06-37/311-857 

3000 
Hatvan 

Tabán út 27. 
06-20/531-80-04

33 5282 01 Élelmiszer-ipari laboráns 

2013. február 1.

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus (a 
szakterület megjelölésével) 

31 5212 06 Hentes és mészáros 

31 5212 07 Húsipari szakmunkás 

31 5212 09 Molnár  

31 5212 10 Pék  

33 5212 02 Pék-cukrász 

31 5212 17 Sajtkészítő 

52 6222 10 Sütő- és cukrásztechnikus 

21 5212 04 Sütőipari munkás 

32 5212 03 Szárazáru-készítő 

21 5212 05 Száraztészta-készítő 

31 5212 13 Tartósítóipari szakmunkás 

21 5212 14 Tejkezelő 

31 5212 15 Tejtermékgyártó 

31 5212 16 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Lukács Antal 

Húsfeldolgozó 
szakmunkás, 

Okleveles műszaki 
(élelmiszeripari) 

szakoktató 

gyakorlati 
oktatás 

vezetőhelyettes 

Irinyi János Gimná-
zium Szakközépis-
kola és Szakiskola

 
06-52/533-748 

4032 
Debrecen 

Vezér u. 22. 
06-20/388-08-76

31 541 01 0100 21 02 Bélfeldolgozó 

2011. február 16.
– 

2016. február 15.

31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 

Madarászné 
Csongrádi 
Marianna 

Élelmiszer-
technológus üzem-

mérnök, 
 Élelmiszer technoló-

gus műszaki tanár, 
Számítástechnikai 

szoftver-üzemeltető, 
Kereskedő vállalkozó 

élelmiszer 
technológus 

műszaki tanár 

Eötvös József 
Szakképző Iskola

 
06-54/402-248 

4100 
Berettyóújfalu

Népliget utca 5. 
3/a  

06-70/600-41-90

31 541 01 0100 21 01 Baromfifeldolgozó 

2011. február 16.
– 

2016. február 15.

31 541 01 0100 21 02 Bélfeldolgozó 

31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

31 541 01 0100 21 04 Halfeldolgozó 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari  
technikus 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

31 541 01 0100 31 02 Szárazáru készítő 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 

Maráziné 
Király Ildikó 

Élelmiszer-ipari 
üzemmérnök, 

Okleveles élelmiszer-
ipari szakos műszaki 

tanár 

műszaki igazga-
tó 

Debrecen TISZK 
Kft 

Debrecen 
 

06-52/533-148 

4030 
Debrecen 

Homokkert utca 
29.  

06-52/783-531
06-30/755-19-21

54 541 01 0010 54 02 Cukoripari technikus 

2011. február 16.
– 

2016. február 15.

54 541 01 0010 54 05 Élelmiszer-higiénikus 

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

33 541 06 0100 21 01 Gyümölcsfeldolgozó 

33 541 06 0100 21 02 Hűtőipari munkás 

33 541 06 0100 31 01 Konzervgyártó 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 06 0100 31 02 Növényolajgyártó 

33 541 06 0100 21 03 Olajütő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

33 541 06 0100 21 04 Savanyító 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari  
technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

54 541 01 0010 54 10 Tartósítóipari technikus 

33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó 

33 541 06 0100 21 05 Zöldségfeldolgozó 

Megyeri 
Katalin 
Stefánia 

Okleveles tartósító-
ipari üzemmérnök, 
Okleveles tartósító-
ipari műszaki tanár 

oktatásvezető, 
projekt-

menedzser 

Családért és Munká-
ért Alapítvány 

 
06-62/548-940 

6636 
Mártély 

Széchenyi u. 10.
06-62/228-061

06-20/981-98-58

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus 
(Tartósítóipar) 

2012. február 1.

31 5212 11 Savanyító 

21 5212 05 Száraztészta-készítő 

31 5212 13 Tartósítóipari szakmunkás 

31 5212 16 Zöldség- és gyümölcs- 
feldolgozó 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Mihálka Nóra 

Okleveles agrármér-
nök, 

Okleveles agrármér-
nök- tanár 

vizsga-
dokumentációs 

irodavezető 

Nemzeti Szakképzé-
si és Felnőttképzési 

Intézet 
Budapest 

1031 
Budapest 

Prés utca 11. 
06-30/664-57-41

31 541 01 0100 21 01 Baromfifeldolgozó 

2011. február 16.
- 

2016. február 15.

31 541 01 0100 21 02 Bélfeldolgozó 

31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 

33 541 07 0100 21 01 Elsődleges tejkezelő 

33 541 07 0100 31 01 Friss és tartós tejtermékek 
gyártója 

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

31 541 01 0100 21 04 Halfeldolgozó 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

33 541 07 0100 31 02 Sajtkészítő 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

31 541 01 0100 31 02 Szárazáru készítő 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

54 541 01 0010 54 11 Tejipari technikus 

33 541 07 1000 00 00 Tejtermékgyártó 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 

Dr. Miskucza 
Mária 

Okleveles vegyész-
mérnök, 

Okleveles húsipari 
szakmérnök, 

Mezőgazdasági 
egyetemi doktor, 

Okleveles mérnök-
menedzser szakmér-

nök 

kutatás-
fejlesztési vezető 

FOOD 
ANALYTICA Kft., 

Békéscsaba 
 

06-66/445-995 

5700 
Gyula 

Budapest krt. 2. 
III/14. 

06-20/566-65-41

31 541 01 0100 21 01 Baromfifeldolgozó 

2014.  
november 27. 

31 541 01 0100 21 02 Bélfeldolgozó 

31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes 

33 521 02 0100 31 02 Csomagológép-kezelő 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 

54 541 01 0010 54 05 Élelmiszer-higiénikus 

33 521 02 0100 31 04 Élelmiszeripari gépkezelő 

33 521 02 0100 31 05 Élelmiszeripari készülék kezelője 

31 541 01 0100 21 04 Halfeldolgozó 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

51 541 01 0010 51 02 Sertésminősítő 

31 541 01 0100 31 02 Szárazáru készítő 

51 541 01 0010 51 03 Szarvasmarhaminősítő 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 

Nagy Ákosné 
Dr. 

(Fodor Ilona) 

Okleveles tartósító-
ipari mérnök, 

Okleveles borászati 
és italtechnológus 

szakmérnök, 
Német nyelvből 

mezőgazdasági és 
élelmezésügyi 
szakmai nyelvi 

anyaggal bővített 

egyetemi 
adjunktus 

Budapesti Corvinus 
Egyetem Élelmiszer-

tudományi Kar, 
Borászati Tanszék

 
06-1/482-63-47 

1239 
Budapest 

Grassalkovich 
u. 195. 

06-1/287-01-28
06-20/254-19-86

33 5212 01 Borász  2013. február 1.
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

állami nyelvvizsga, 
Mezőgazdasági 

tudományok kandi-
dátusa 

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus (Bor- 
és üdítőital-ipar) 

Nagy Erika 

Okleveles élelmiszer-
technológus üzem-

mérnök, 
Okleveles élelmiszer-

ipari mérnök, 
Okleveles mérnök-

tanár 

tanár 

Egri Kereskedelmi, 
Mezőgazdasági, 
Vendéglátóipari 

Szakközép-, Szakis-
kola és Kollégium

 
06-36/518-533 

3300 
Eger 

Harangláb út  2.
06-20/435-13-01

54 541 01 0010 54 05 Élelmiszer-higiénikus 

2013.  
december 22. 

54 541 01 0010 54 06 Erjedés- és üdítőitalipari techni-
kus 

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

Németh Dezső 

Okleveles műszaki 
tanár és üzemgépész 

üzemmérnök, 
Közoktatási vezető, 
Okleveles pedagógia 
szakos bölcsész és 

tanár 

műszaki tanár 

Ganz Ábrahám és 
Munkácsy Mihály 

Szakközépiskola és 
Szakiskola 

8945 
Bak 

Ady út  15/B.
06-92/461-945

06-20/940-78-85

31 5212 07 Húsipari szakmunkás 

2012. február 1.
31 5212 10 Pék  

33 5212 02 Pék-cukrász 

52 6222 10 Sütő- és cukrásztechnikus 

Oláh Péter 
Okleveles mezőgaz-

dasági gépész 
üzemmérnök 

műszaki vezető 

Nyírség-Agro 97 
Kft. 

 
06-70/380-68-31 

4080 
Hajdúnánás 

Kossuth u. 33/A.
06-70/380-68-27

33 5242 01 Élelmiszer-ipari gépész  

2013. február 1.52 6222 15 Élelmiszer-ipari gépésztechnikus 

31 5212 16 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 

Orbán István 

Okleveles gépész-
mérnök, 

Okleveles gépész 
mérnök-tanár, 
Vállalkozás és 

marketing szakköz-
gazdász, 

Közoktatási vezető 

 igazgató-
helyettes 

Élelmiszeripari és 
Földmérési Szak-
képző Iskola és 

Kollégium 
 

06-94/513-500 

9700 
Szombathely 

Kárpáti Kelemen 
u. 37/B. 

06-30/411-17-10

31 541 01 0100 21 02 Bélfeldolgozó 

2011. február 16.
– 

2016. február 15.

31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes 

33 621 01 0000 00 00 Borász 

33 541 01 0100 31 01 Cukorkagyártó 

33 541 01 0100 31 02 Csokoládétermék-gyártó 

33 521 02 0100 31 02 Csomagológép-kezelő 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 

33 541 01 0000 00 00 Édesipari termékgyártó 

33 521 02 0100 31 04 Élelmiszeripari gépkezelő 

33 521 02 0000 00 00 Élelmiszeripari gépsor- és 
rendszerüzemeltető 

33 521 02 0100 31 05 Élelmiszeripari készülék kezelője 

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

33 541 06 0100 21 02 Hűtőipari munkás 

33 541 01 0100 31 03 Kávé- és pótkávégyártó 

33 541 01 0100 31 04 Keksz- és ostyagyártó 

33 541 03 0100 31 01 Keveréktakarmány-gyártó 

33 541 06 0100 31 01 Konzervgyártó 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 03 0000 00 00 Molnár 

33 521 02 0100 31 06 Növényolaj-gyártógép kezelője 

33 521 02 0100 21 01 Palackozógép-kezelő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

33 621 01 0100 21 01 Pincemunkás 

33 541 06 0100 21 04 Savanyító 

33 621 01 0001 33 01 Sommelier (borpincér) 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 

Panyik 
Gáborné dr. 

(Lánszki Ilona, 
Piroska) 

Okleveles vegyész egyetemi 
adjunktus 

Budapesti Corvinus 
Egyetem Élelmiszer-

tudományi Kar, 
Sör- és Szeszipari 

Tanszék 
 

06-1/482-62-14 

2038 
Sóskút 

Mártírok útja 19.
06-30/280-37-51

31 5212 05 Gyümölcspálinka-gyártó 2013. február 1.

Papné Szabó 
Ibolya 

Okleveles élelmiszer-
ipari üzemmérnök, 

Élelmiszeripari 
szakos mérnök-tanár 

mérnök-tanár 

Kinizsi Pál Élelmi-
szeripari Szakképző 
Iskola és Gimnázi-

um, Kaposvár 
 

06-82/312-177 

7400 
Kaposvár 

Arany János u. 
27. fszt.4. 

06-70/942-78-02

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

2014. szeptem-
ber 3. 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

Pethő Géza 
Árpád 

Közegészségügyi-
járványügyi felügye-

lő 

közegészség-
ügyi-

járványügyi 
felügyelő 

ÁNTSZ Kisvárdai 
Kistérségi Intézete

 
06-45/415-173 

4600 
Kisvárda 

Erzsébet u. 7.
06-70/945-50-51

31 5212 01 Baromfifeldolgozó-ipari szak-
munkás 

2012. február 1.31 5212 13 Tartósítóipari szakmunkás 

31 5212 16 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 

Rozmán Mária 
Valéria 

Okleveles élelmiszer-
technológiai üzem-

mérnök 

ügyvezető 
igazgató 

Pannon Sütő Kft.
 

06-88/560-750 

8500 
Pápa 

Munkás u. 70.
06-30/298-89-18

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

2013.  
december 22. 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

Siklós József 
Okleveles baromfite-

nyésztési 
szaktechnikus 

nyugdíjas   

4031 
Debrecen 

Trombitás u. 8. 
I/18. 

06-52/410-227
06-70/514-17-61

31 5212 01 Baromfifeldolgozó-ipari szak-
munkás 2012. február 1.

Somogyi 
János 

Általános gépipari 
technikus, 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Okleveles mérnökta-

nár 

nyugdíjas   

2100 
Gödöllő 

Fácán sor 62. 
II/6. 

06-20/364-38-59

31 541 01 0100 21 02 Bélfeldolgozó 

2011. február 16.
– 

2016. február 15.

33 621 01 0000 00 00 Borász 

33 521 02 0100 31 01 Cukoripari gépkezelő 

54 541 01 0010 54 02 Cukoripari technikus 

33 541 01 0100 31 01 Cukorkagyártó 

33 541 01 0100 31 02 Csokoládétermék-gyártó 



 
9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 831 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

33 521 02 0100 31 02 Csomagológép-kezelő 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 

54 541 01 0010 54 03 Dohányipari technikus 

33 521 02 0100 31 03 Dohánytermékgyártási  
gépkezelő 

54 541 01 0010 54 04 Édesipari technikus 

33 541 01 0000 00 00 Édesipari termékgyártó 

33 521 02 0100 31 04 Élelmiszeripari gépkezelő 

33 521 02 0000 00 00 Élelmiszeripari gépsor- és 
rendszerüzemeltető 

33 521 02 0100 31 05 Élelmiszeripari készülék kezelője 

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

33 541 06 0100 21 01 Gyümölcsfeldolgozó 

33 541 02 0100 31 02 Gyümölcspálinka-gyártó 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

33 541 06 0100 21 02 Hűtőipari munkás 

33 541 01 0100 31 03 Kávé- és pótkávégyártó 

33 541 01 0100 31 04 Keksz- és ostyagyártó 

33 541 03 0100 31 01 Keveréktakarmány-gyártó 

33 541 06 0100 31 01 Konzervgyártó 

54 541 01 0010 54 08 Malom- és keveréktakarmány-
ipari technikus 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 03 0000 00 00 Molnár 

33 521 02 0100 31 06 Növényolaj-gyártógép  
kezelője 

33 521 02 0100 21 01 Palackozógép-kezelő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

33 621 01 0100 21 01 Pincemunkás 

33 541 06 0100 21 04 Savanyító 

33 621 01 0001 33 01 Sommelier (borpincér) 

33 541 02 0100 31 04 Sörgyártó 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari  
technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

31 541 01 0100 31 02 Szárazáru készítő 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

33 541 02 0100 33 01 Szesz- és szeszesitalgyártó 

54 541 01 0010 54 10 Tartósítóipari technikus 

33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 

33 541 06 0100 21 05 Zöldségfeldolgozó 

Soós  
Andrásné dr. 

Okleveles kertész-
mérnök, 

Okleveles kertész-
mérnök tanár,  

Kertész egyetemi 
doktor 

nyugdíjas   

1107 
Budapest 

Kékvirág u. 16. 
IV/14. 

06-30/479-31-34

33 621 01 0000 00 00 Borász  

2011. február 16.
– 

2016. február 15.

33 621 01 0100 21 01 Pincemunkás 

33 621 01 0001 33 01 Sommelier (borpincér) 

33 621 01 0001 51 01 Vincellér 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Soós Beatrix 

Okleveles élelmi-
szermérnök (MSc) 
Okleveles Élelmi-

szermérnök mérnök-
tanár 

vezető tanácsos 

Vidékfejlesztési 
Minisztérium 

Kutatás- és Oktatás-
szervezési Főosztály

 
06-1/301-45-03 

1107 
Budapest 

Kékvirág u. 16. 
IV/14. 

06-30/464-21-03

54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezsgőgyártó technikus 

2011. február 16.
–- 

2016. február 15.

33 621 01 0000 00 00 Borász  

33 541 02 0100 21 01 Ecetgyártó 

54 541 01 0010 54 05 Élelmiszer-higiénikus 

33 541 02 0100 31 01 Élesztőgyártó 

54 541 01 0010 54 06 Erjedés- és üdítőitalipari techni-
kus 

33 541 02 0000 00 00 Erjedés- és üdítőital-ipari ter-
mékgyártó 

33 541 07 0100 31 01 Friss és tartós tejtermékek 
gyártója 

33 541 06 0100 21 01 Gyümölcsfeldolgozó 

33 541 02 0100 31 02 Gyümölcspálinka-gyártó 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus 

33 541 06 0100 21 02 Hűtőipari munkás 

33 541 02 0100 31 03 Keményítőgyártó 

33 541 06 0100 31 01 Konzervgyártó 

33 621 01 0100 21 01 Pincemunkás 

33 541 07 0100 31 02 Sajtkészítő 

33 541 06 0100 21 04 Savanyító 

33 621 01 0001 33 01 Sommelier (borpincér) 

33 541 02 0100 31 04 Sörgyártó 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 02 0100 33 01 Szesz- és szeszesitalgyártó 

33 541 02 0100 31 05 Szikvízgyártó 

54 541 01 0010 54 10 Tartósítóipari technikus 

33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó 

54 541 01 0010 54 11 Tejipari technikus 

33 541 07 0100 21 01 Tejkezelő 

33 541 07 1000 00 00 Tejtermékgyártó 

33 541 02 0100 31 06 Üdítőital- és ásványvízgyártó 

33 621 01 0001 51 01 Vincellér 

33 541 06 0100 21 05 Zöldségfeldolgozó 

Szabó Edina 

Pék, 
Agrármérnök, 
Agrármérnök-
mérnöktanár 

ügyvezető 

Tarnamérai Szabó 
Sütőipari Kft. 

 
06-36/479-153 

3284 
Tarnaméra 
Margit út 5. 

06-20/942-90-21

31 5212 04 Édesiparitermék-gyártó  

2013. február 1.
31 5212 10 Pék  

33 5212 02 Pék-cukrász 

21 5212 04 Sütőipari munkás 

Szederkényi 
Ferenc 

Kertész üzemmér-
nök, 

Okleveles szőlőter-
mesztési 

szaktechnikus, 
Okleveles kertészeti 

műszaki-tanár 

nyugdíjas   

7624 
Pécs 

Tiborc u. 63. 
06-30/620-83-53

54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezsgőgyártó technikus 

2011. február 16.
– 

2016. február 15.

33 621 01 0000 00 00 Borász 

33 541 02 0000 00 00 Erjedés- és üdítőital-ipari ter-
mékgyártó 

33 541 02 0100 31 02 Gyümölcspálinka-gyártó 

33 621 01 0100 21 01 Pincemunkás 

33 621 01 0001 33 01 Sommelier (borpincér) 

33 541 02 0100 31 04 Sörgyártó 

33 621 01 0001 51 01 Vincellér 

Szlovicsák 
Gábor 

Húsipari szakmun-
kás, ügyvezető Robor Bt. 1104 

Budapest 52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus (Hús- 
és baromfiipar) 2013. február 1.



 
9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 833 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Tartósító- és húsipari 
technikus, 

Okleveles vegyész-
mérnök 

Harmat u. 73/F. 
II/9. 

06-20/982-92-10
06-1/260-16-14 

53 6222 13 
Élelmiszer-ipari technikus 
(Élelmiszerbiztonság és -
higiénia) 

52 6222 14 Élelmiszer-minősítő technikus 

31 5212 06 Hentes és mészáros 

31 5212 07 Húsipari szakmunkás 

Szőnyi András 

Okleveles élelmiszer-
ipari üzemmérnök, 

Okleveles élelmiszer-
ipari mérnök 

feldolgozási 
igazgató 

Seminis Hungária 
Vetőmag Kft. 

 
06-1/289-31-33 

2100 
Gödöllő 

Alkotmány u. 32.
06-28/414-671

06-30/951-68-30

31 5212 04 Édesiparitermék-gyártó  

2012. február 1.
31 5212 10 Pék  

33 5212 02 Pék-cukrász 

52 6222 10 Sütő- és cukrásztechnikus 

Szűcs Sándor 

Okleveles tartósító-
ipari üzemmérnök, 
Okleveles tartósító-

ipari mérnök, 
Okleveles tartósító-
ipari mérnök mér-

nök-tanár 

szaktanár 

KTKT Általános 
Iskola és Középisko-

la,  
Petőfi Sándor 
Gimnáziuma, 

Kertészeti  Szakkö-
zépiskolája 

 
06-78/311-933 

6080 
Szabadszállás

Felsőérpart u. 1.
06-30/537-33-10

33 5212 01 Borász  

2012. február 1.

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus (Bor- 
és üdítőital ipar) 

Szűcsné 
Vincze Dóra 

Okleveles vegyész-
mérnök, 

Okleveles vegyész 
mérnök-tanár 

mérnök-tanár 

Veres Péter Mező-
gazdasági Szakkö-
zép- és Szakiskola, 

Kollégium 
Győr 

 
06-96/427-522 

9200 
Mosonmagyar-

óvár 
Magyar u. 21. 

II/16. 
06-30/648-30-85

31 541 01 0100 21 01 Baromfifeldolgozó 

2011. február 16.
– 

2016. február 15.

31 541 01 0100 21 02 Bélfeldolgozó 

31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 

54 541 01 0010 54 05 Élelmiszer-higiénikus 

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

31 541 01 0100 21 04 Halfeldolgozó 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

54 541 01 0010 54 08 Malom- és keveréktakarmány-
ipari technikus 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

31 541 01 0100 31 02 Szárazáru készítő 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 

Tisza Péter 

Okleveles élelmiszer-
ipari mérnök, 

Főiskolai közgazdász 
szakmérnök vállal-

kozási szakirány 

sütőipari igazga-
tó 

UNIVER COOP Zrt.
 

06-76/481-018 

6000 
Kecskemét 

Egyetértés u. 72.
06-76/492-172

06-30/205-86-55

31 5212 04 Édesiparitermék-gyártó  

2012. február 1.

52 6222 13 
Élelmiszer-ipari technikus 
(Malomipar és keveréktakar-
mány-gyártás) 

52 6222 13 
Élelmiszer-ipari technikus 
(Sütőipar) 
 

31 5212 08 Keksz- és ostyagyártó 

31 5212 09 Molnár  

31 5212 10 Pék  

33 5212 02 Pék-cukrász 

21 5212 04 Sütőipari munkás 

21 5212 05 Száraztészta-készítő 

31 5212 13 Tartósítóipari szakmunkás 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Turi Tibor 

Sütő szakmunkás, 
Műszaki-szakoktató, 
Számítógép-kezelő 

(-használó), 
Pék mester 

szakoktató 

Toldi Miklós 
Élelmiszeripari 
Középiskola, 
Szakiskola és 

Kollégium 
 

06-53/351-922 

6000 
Kecskemét 

Petőfi S. út 1. 
III/105. 

06-20/579-03-11

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

2013.  
december 22. 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

Dr. Vajdáné 
Zajk Tamara 

Okleveles biológia-
kémia szakos közép-

iskolai tanár, 
Okleveles élelmi-
szerminősítő szak-

mérnök 

nyugdíjas 

  

1071  
Budapest 

Damjanich u. 42. 
III/7. 

06-1/342-42-22
06-20/560-49-06

31 5212 01 Baromfifeldolgozó-ipari szak-
munkás 

2012. február 1.

31 5212 02 Cukoripari szakmunkás 

31 5212 04 Édesiparitermék-gyártó  

52 6222 05 Élelmiszer-analitikus technikus 

52 7862 01 Élelmiszer-bemutató asszisztens 

33 5282 01 Élelmiszer-ipari laboráns 

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus 
(Cukoripar) 

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus 
(Édesipar) 

52 6222 13 
Élelmiszer-ipari technikus 
(Élelmiszer-biztonság és higié-
nia) 

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus (Hús- 
és baromfiipar) 

52 6222 13 
Élelmiszer-ipari technikus 
(Malomipar és keveréktakar-
mány-gyártás) 

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus  
(Növényolaj ipar) 

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus 
(Sütőipar) 

52 6222 14 Élelmiszer-minősítő technikus 

31 5212 06 Hentes és mészáros 

31 5212 07 Húsipari szakmunkás 

31 5212 08 Keksz- és ostyagyártó 

21 5212 03 Mézeskalács-készítő 

31 5212 10 Pék  

33 5212 02 Pék-cukrász 

21 5212 04 Sütőipari munkás 

Dr. habil Véha 
Antal 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Mezőgazdasági 
műszaki doktor, 
Mezőgazdasági 

tudományok kandi-
dátusa, 

Habilitált doktor, EU 
ismeretek szakértő 

dékán,  
intézet vezető, 

egyetemi docens 

Szegedi Tudomány-
egyetem Mérnöki 

Kar 
 

06-62/546-003 

6725 
Szeged 

Szél u. 33. 
06-62/441-838 

31 5212 04 Édesiparitermék-gyártó  

2013. február 1.

55 6222 01 Élelmiszer-ipari menedzser (a 
szakirány megjelölésével) 

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus 
(Édesipar) 

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus 
(Keveréktakarmány-gyártás) 

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus 
(Malomipar) 

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus 
(Sütőipar) 

31 5212 08 Keksz- és ostyagyártó 

31 5212 09 Molnár  

31 5212 10 Pék  

33 5212 02 Pék-cukrász 

52 6222 10 Sütő- és cukrásztechnikus 

21 5212 04 Sütőipari munkás 

21 5212 05 Száraztészta-készítő 



 
9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 835 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

Virágné Széll 
Márta 

Élelmiszeripari 
üzemmérnök,  

Tartósítóipari mér-
nök,  

EU ismeretek 
szakértő 

gyakorlati 
oktatásvezető, 
minőségügyi 

vezető 

Irinyi János Gimná-
zium, Szakközép- és 

Szakiskola  
Debrecen 

4030 
Debrecen 

Málna utca 37.
06-30/466-10-92

31 541 01 0100 21 01 Baromfifeldolgozó 

2011. február 16.
–- 

2016. február 15.

31 541 01 0100 21 02 Bélfeldolgozó 

31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 

54 541 01 0010 54 05 Élelmiszer-higiénikus 

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

33 541 06 0100 21 01 Gyümölcsfeldolgozó 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

33 541 06 0100 21 02 Hűtőipari munkás 

33 541 06 0100 31 01 Konzervgyártó 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 06 0100 31 02 Növényolajgyártó 

33 541 06 0100 21 03 Olajütő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

33 541 06 0100 21 04 Savanyító 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

31 541 01 0100 31 02 Szárazáru készítő 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

54 541 01 0010 54 10 Tartósítóipari technikus 

33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó 

54 541 01 0010 54 11 Tejipari technikus 

33 541 07 1000 00 00 Tejtermékgyártó 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 

Wayda Imre 
Balázsné 

Okleveles növényvé-
delmi üzemmérnök, 
Okleveles agrármér-

nök, 
Okleveles pedagógia 

szakos előadó 
(nevelésszociológia), 
Közoktatási vezető 

képzési igazgató 

VM Vidékfejleszté-
si, Képzési és 

Szaktanácsadási 
Intézet  

Budapest 
 

06-1/36-28-105 

1039 
Budapest 
Sarkadi  

utca 4. 4/13. 
06-30/560-80-48

31 541 01 0100 21 01 Baromfifeldolgozó 

2011. február 16.
– 

2016. február 15.

31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes 

54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezsgőgyártó technikus 

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás 

54 541 01 0010 54 05 Élelmiszer-higiénikus 

55 621 01 0010 55 03 Élelmiszeripari menedzser 

55 621 01 0010 55 03 Élelmiszeripari menedzser 

33 541 07 0100 21 01 Elsődleges tejkezelő 

54 541 01 0010 54 06 Erjedés- és üdítőitalipari techni-
kus 

33 541 07 0100 31 01 Friss és tartós tejtermékek 
gyártója 

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

33 541 06 0100 21 01 Gyümölcsfeldolgozó 

33 541 02 0100 31 02 Gyümölcspálinka-gyártó 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus 

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

33 541 06 0100 21 02 Hűtőipari munkás 

51 541 01 0010 51 01 Juhminősítő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

33 541 07 0100 31 02 Sajtkészítő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

33 541 06 0100 21 04 Savanyító 

51 541 01 0010 51 02 Sertésminősítő 

33 541 02 0100 31 04 Sörgyártó 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

31 541 01 0100 31 02 Szárazáru készítő 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

51 541 01 0010 51 03 Szarvasmarhaminősítő 

33 541 02 0100 33 01 Szesz- és szeszesitalgyártó 

54 541 01 0010 54 10 Tartósítóipari technikus 

33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó 

54 541 01 0010 54 11 Tejipari technikus 

33 541 07 1000 00 00 Tejtermékgyártó 

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás 

33 541 06 0100 21 05 Zöldségfeldolgozó 

Dr. 
Wallendums 

Árpád 

Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök, 
Okleveles mezőgaz-
dasági gépészmér-

nök-tanár, 
Mezőgazdasági 
műszaki doktor 

nyugdíjas   

1112 
Budapest 

Botfalu u. 18.
 

Levelezési cím:
2040 

Budaörs 
Vörösbegy u. 11.
06-23/430-525

06-70/702-50-24

33 521 02 0100 31 02 Csomagológép-kezelő 

2011. február 16.
– 

2016. február 15.

33 521 02 0100 31 04 Élelmiszeripari gépkezelő 

33 521 02 0000 00 00 Élelmiszeripari gépsor- és 
rendszerüzemeltető 

33 521 02 0100 31 05 Élelmiszeripari készülék kezelője 

33 521 02 0100 31 06 Növényolaj-gyártógép kezelője 

33 521 02 0100 21 01 Palackozógép-kezelő 

Werli József 

Sütőipari szakmun-
kás, 

Sütő- és édesipari 
technikus, 

Képesített könyvelő 
vállalati tervező és 

statisztikus 
Okleveles üzemszer-

vező üzemmérnök 

nyugdíjas   

1095 
Budapest 

Mester utca 79. 
8/28. 

06-70/617-32-10

33 541 01 0100 31 01 Cukorkagyártó 

2011. február 16.
–- 

2016. február 15.

33 541 01 0100 31 02 Csokoládétermék-gyártó 

54 541 01 0010 54 04 Édesipari technikus 

33 541 01 0000 00 00 Édesipari termékgyártó 

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

33 541 01 0100 31 03 Kávé- és pótkávégyártó 

33 541 01 0100 31 04 Keksz- és ostyagyártó 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

Zsidják 
Tihamér 
Jánosné 

(Uhrin Márta) 

Konzervipari szak-
munkás, 

Tartósító-hús techni-
kus, 

Főiskolai műszaki-
szakoktató, 
Élelmiszer-

technológus mérnök 
(BSc.) 

nyugdíjas   

5600 
Békéscsaba 
Lenkey u. 5. 

06-70/410-37-41
06-66/637-298 

54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezsgőgyártó technikus 

2013. 
december 22. 

54 541 01 0010 54 02 Cukoripari technikus 

54 541 01 0010 54 03 Dohányipari technikus 

33 541 02 0100 21 01 Ecetgyártó 

54 541 01 0010 54 04 Édesipari technikus 

54 541 01 0010 54 05 Élelmiszer-higiénikus 

33 541 02 0100 31 01 Élesztőgyártó 

54 541 01 0010 54 06 Erjedés- és üdítőitalipari techni-
kus 



 
9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 837 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefon-
szám 

szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma   megnevezése 

érvényességi 
idő 

33 541 02 0000 00 00 Erjedés- és üdítőital-ipari ter-
mékgyártó 

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütő és eladó 

33 541 02 0100 31 02 Gyümölcspálinka-gyártó 

33 541 02 0100 31 02 Gyümölcspálinka-gyártó 

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus 

33 541 06 0100 21 02 Hűtőipari munkás 

33 541 02 0100 31 03 Keményítőgyártó 

33 541 06 0100 31 01 Konzervgyártó 

54 541 01 0010 54 08 Malom- és keveréktakarmány-
ipari technikus 

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítő 

33 541 06 0100 31 02 Növényolaj-gyártó 

33 541 06 0100 21 03 Olajütő 

33 541 04 0000 00 00 Pék 

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 

33 541 06 0100 21 04 Savanyító 

33 541 02 0100 31 04 Sörgyártó 

54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus 

33 541 04 0100 21 02 Sütőipari munkás 

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó 

33 541 02 0100 33 01 Szesz- és szeszesitalgyártó 

33 541 02 0100 31 05 Szikvízgyártó 

54 541 01 0010 54 10 Tartósítóipari technikus 

33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó 

54 541 01 0010 54 11 Tejipari technikus 

33 541 02 0100 31 06 Üdítőital- és ásványvízgyártó 

33 541 06 0100 21 05 Zöldségfeldolgozó 
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Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport 
 
 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefonszám szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma                          megnevezése 

érvényességi 
idő 

Adorjánné 
dr. Magasitz 

Erzsébet 
    

Oktatási Hivatal 
Budapest 

 
06-1/374-24-61 

2040 
Budaörs,  

Boglárka utca 18.  
06-30/682-45-20    

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

2014.  
december 31.

 
(124/OSzV-

KvVM) 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

52 853 02 0010 52 01 Szennyvíztechnológus    

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó  

52 853 02 0010 52 02 Víztechnológus 

Ballon István   nyugdíjas   

1038 
Budapest 

Zsirai Miklós u. 10. 
VIII.25. 

06-20/354-90-70 
ballon@mail.kvvm.hu

31 853 01 0100 21 01 Csatorna-karbantartó 

2013. 
december 31.

 
(96/OSzV-

KvVM) 

31 853 01 0000 00 00 Csatornamű-kezelő 

31 853 01 0100 31 01 Csatornaüzemi gépkezelő   

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

32 853 06 0100 31 01 Hidrofor-kezelő 

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő  

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó  

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

52 853 02 0010 52 01 Szennyvíztechnológus  

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

32 853 06 0100 31 01 Vízgépkezelő 

31 853 05 0000 00 00 Vízkárelhárító 

31 853 06 1000 00 00 Vízmű-kezelő 

52 853 02 0010 52 02 Víztechnológus 

54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus 

Dr. Balogh 
István     

Pro Nature Kft. 
 

06-88/415-404 

8200 
Veszprém 

Búzavirág u. 5. 
06-20/935-86-98 

baloghis@tvnetwork.h
u 

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató, -
feldolgozó 

2014. április 30.
 

(122/OSzV-
KvVM) 

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő   

31 851 01 0000 00 00 Hulladékfelvásárló 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és -szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó   

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefonszám szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma                          megnevezése 

érvényességi 
idő 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

Bazsáné 
Dr. Szabó 
Marianne 

      

1143 
Budapest 

Ilka u. 25–27. A704
06-30/815-27-12 

szabo.marianne@freem
ail.hu 

54 850 02 0100 33 01 Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző  

2013. december 
31. 

 
(99/OSzV-

KvVM) 

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató, -
feldolgozó  

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó  

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és -szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi technikus 

52 853 02 0010 52 01 Szennyvíztechnológus    

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó 

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi 
technikus  

54 850 02 0100 33 02 Természetvédelmi ügyintéző  

52 853 02 0010 52 02 Víztechnológus 

54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus 

Bárdi Pál     Aqua + Natura Bt. 
Győr 

9026 
Győr 

Rónay J. u. 9/b 
06-30/929-83-77 

bardipal@freemail.hu

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

2014. április 30.
 

(107/OSzV-
KvVM) 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus 

Benke László-
né     

Baktay Ervin Gimná-
zium és Vízügyi 
Szakközépiskola 

Dunaharaszti 
 

06-24/471-330 

1238 
Budapest 

Kiskert u. 39. 
06-20/934-52-66 

31 853 01 0100 21 01 Csatorna-karbantartó 

2014. április 30.
 

(118/OSzV-
KvVM) 

31 853 01 0000 00 00 Csatornamű-kezelő 

54 852 05 0001 54 01 Vízépítési búvár 

54 852 05 0000 00 00 Vízépitő technikus 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

54 852 05 0100 31 01 Víziközmű-építő  

31 853 05 0000 00 00 Vízkárelhárító 

54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus 

Bese Erzsébet 

Kohómérnök, 
Környezet-

védelmi 
szakmérnök 

szakmai 
főtanácsadó 

Vidékfejlesztési 
Minisztérium 

Budapest 

1225 
Budapest 

Petőfi S. utca 37. 
06-30/211-80-53 

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató,-
feldolgozó 

2011. 
február 16. 

- 
2016. február 

15. 

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő 

31 851 01 0000 00 00 Hulladékfelvásárló 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és-szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és 
-feldolgozó 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 010010 54 04 Környezetvédelmi  
méréstechnikus 

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és-fenntartó 



 
840 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefonszám szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma                          megnevezése 

érvényességi 
idő 

Békési István     KÖTI-KÖVIZIG 
Szolnok 

5000 
Szolnok 

Balassa Bálint  
u. 21. 

06-30/279-77-08 
bekesi.istvan@ 

citromail.hu 

31 853 01 0100 21 01 Csatorna-karbantartó 

2014. április 30.
 

(114/OSzV-
KvVM) 

31 853 01 0000 00 00 Csatornamű-kezelő 

31 853 01 0100 31 01 Csatornaüzemi gépkezelő  

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

31 853 06 0100 31 01 Hidrofor-kezelő 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

52 853 02 0010 52 01 Szennyvíztechnológus    

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó  

31 853 06 0100 31 02 Vízgépkezelő 

31 853 06 1000 00 00 Vízmű-kezelő 

52 853 02 0010 52 02 Víztechnológus 

Birkó Sándor   nyugdíjas   

4400 
Nyíregyháza 

Kossuth út 4. 5/16 
06-42/407-937 

birkoo@freemail.hu 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

2014. április 30.
 

(106/OSzV-
KvVM) 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus 

Bíró Sándor     

BI-ENVI Környezet-
védelmi Szolgáltató 

Bt. 
Nagykanizsa 

8800 
Nagykanizsa 

Rákóczi u. 51. 
06-20/991-78-60 

bienvi@upcmail.hu 

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

2014. április 30.
 

(120/OSzV-
KvVM) 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

Bocsok 
Józsefné     

BLSZSZK Fáy 
András Szakképző 

Iskola és Kollégium
 

06-32/353-692 

3070 
Bátonyterenye 

Jószerencsét út 17. 
06-30/206-68-59 

bneagi@freemail.hu 

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő  

2014. április 30.
 

(117/OSzV-
KvVM) 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

Böcskei 
László   nyugdíjas   

9024 
Győr 

Ikva u. 34. 
06-96/824-059 

06-30/530-84-14 

31 853 01 0100 21 01 Csatorna-karbantartó  

2013. decmeber 
31. 

 
(94/OSzV-

KvVM) 

31 853 01 0000 00 00 Csatornamű-kezelő 

31 853 01 0100 31 01 Csatornaüzemi gépkezelő   

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató, -
feldolgozó 

31 853 06 0100 31 01 Hidrofor-kezelő 

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő   

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

31 853 06 0100 31 02 Vízgépkezelő 

31 853 06 1000 00 00 Vízmű-kezelő 

Börzsey 
Lászlóné   nyugdíjas   

5700 
Gyula 

Virág utca 4. 
06-66/362-142 

06-30/998-39-86  
borzsey@globonet.hu

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató, -
feldolgozó 2014. december 

31. 
 

(125/OSzV-
KvVM) 

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő   

31 851 01 0000 00 00 Hulladékfelvásárló 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefonszám szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma                          megnevezése 

érvényességi 
idő 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és -szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó   

52 853 02 0010 52 01 Szennyvíztechnológus    

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

52 853 02 0010 52 02 Víztechnológus 

Csapóné 
Felleg Ágota      

Szent István Egyetem
Egészségtudományi és 

Környezet-
egészégügyi Intézet

Budapest 
 

06-1/462-20-68 
jelentkezes@eki.szie.

hu 

1138 
Budapest  

Népfürdő utca 15/A 
06-20/935-72-09  
csapo.andras@ 

chello.hu 

54 850 02 0100 33 01 Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző  

2014. december 
31. 

 
(126/OSzV-

KvVM) 

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó 

54 850 02 0000 00 00 természet- és környezetvédelmi 
technikus  

54 850 02 0100 33 02 Természetvédelmi ügyintéző  

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

Cserkutiné 
Illyés Ágnes     Akva-Mont  Kft. 

Paks 

1073 
Budapest 

Erzsébet krt. 16. II/15.
06-30/994-99-43 
csia@chello.hu 

31 853 03 0000 00 00 Fürdőüzemi gépész  
2012. 

december 31.
 

(84/OSzV-
KvVM) 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő  

52 5470 04 Környezetvédelmi technikus 

Deák László   egyéni 
vállakozó   

1174 
Budapest 

Vörösmarty u. 29. 
06-30/922-23-65 

deak.l@interware.hu 

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató, -
feldolgozó 

2014. április 30.
 

(115/OSzV-
KvVM) 

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő   

31 851 01 0000 00 00 Hulladékfelvásárló 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és -szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó   

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

52 853 02 0010 52 01 Szennyvíztechnológus    

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

52 853 02 0010 52 02 Víztechnológus 

Fazekas 
Sándor     

Karacs Ferenc Gim-
názium, Szakközépis-

kola, Szakiskola és 
Kollégium 

Püspökladány 
 

06-54/451-102 
iskola@kfg.sulinet.hu

4150 
Püspökladány 
Báthory u. 55. 
06-54/452-065 

faze-
kas1956@freemail.hu

31 853 01 0100 21 01 Csatorna-karbantartó  

2013.  
december 31.

 
(90/OSzV-

KvVM) 

31 853 01 0000 00 00 Csatornamű-kezelő 

31 853 01 0100 31 01 Csatornaüzemi gépkezelő   

31 853 06 0100 31 01 Hidrofor-kezelő 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője  

52 853 02 0010 52 01 Szennyvíztechnológus    



 
842 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefonszám szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma                          megnevezése 

érvényességi 
idő 

31 853 06 0100 31 02 Vízgépkezelő 

31 853 06 1000 00 00 Vízmű-kezelő 

52 853 02 0010 52 02 Víztechnológus 

Dr. Forgács 
József   nyugdíjas   

4030 
Debrecen 

Horváth Árpád u. 28/c
06-52/787-615 

forgacs.jozsef5@ 
chello.hu 

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

2014. április 30.
 

(121/OSzV-
KvVM) 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és -szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó  

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

Fürchtné 
Mayer Mária     

Petrik Lajos Két 
Tanítási Nyelvű 

Vegyipari, Informati-
kai és Környezetvé-

delmi Szakképző 
Iskola 

Budapest 
 

06-1/343-4810/160
furcht@petrik.hu 

1213 
Budapest 

Repkény u. 65. 
06-20/344-15-69 
furcht.maria@ 

gmail.com 

54 850 02 0100 33 01 Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző  

2013.  
december 31.

 
(101/OSzV-

KvVM) 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó 

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi 
technikus  

54 850 02 0100 33 02 Természetvédelmi ügyintéző 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

Gembiczki 
Ferenc     

BLSZSZK. Fáy 
András Szakképző 

Iskola és Kollégium
Bátonyterenye 

 
06-32/353-048 

3078 
Bátonyterenye 
Ybl M. út 7. 

06-30/219-08-83 
06-32/350-874 

gembi@freemail.hu 

52 5470 04 Környezetvédelmi technikus 
(temészetvédelmi) 

2012.  
december 31.

 
(85/OSzV-

KvVM) 

52 5470 04 Környezetvédelmi technikus 
(települési) 

52 5842 03 Vízügyi technikus  

Gudmonné 
Jenei Magdol-

na 

Okleveles 
kertész üzem-

mérnök, 
Okleveles 

műszaki tanár, 
Okleveles 

kertészmérnök, 
Mezőgazdasági 

környezet-
gazdálkodási 
szakmérnök, 
Közoktatási 

vezető 

mérnök-tanár 

Magyar Gyula 
Kertészeti Szakközép-
iskola és Szakiskola

Budapest 
 

06-1/262-78-63 

1135 
Budapest 

Mór utca 10/A 3/3 
06-30/403-28-88 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

2011.  
február 16. 

- 
2016.  

február 15. 

54  851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54  851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi 
technikus 

Gyuricza 
Gyuláné 

Nedelkovics 
Judit 

Közoktatási 
vezető, 

Környezet-
gazdálkodási-

környezet-
védelmi 

okleveles 
szakmérnök, 

Kertészmérnök, 
Műszaki tanár, 
Kertész üzem-

mérnök 

pedagógus 

Kecskeméti Humán 
Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollé-
gium  

Kocsis Pál Mezőgaz-
dasági és Környezet-
védelmi Szakközépis-
kola és Szakiskolája 

6000 
Kecskemét 

Domb lakópark 28.
06-76/490-619 
06-20/4426797 

54 850 02 0100 33 01 Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző 

2011.  
február 16. 

– 
2016.  

február 15. 

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató,-
feldolgozó 

31 851 01 0000 00 00 Hulladékfelvásárló 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és-szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és-feldolgozó 

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54  851 0101 00 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 



 
9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 843 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefonszám szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma                          megnevezése 

érvényességi 
idő 

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi 
technikus 

54 850 02 0100 33 02 Természetvédelmi ügyintéző 

Hartl Jánosné     

Petrik Lajos 
Két Tanítási Nyelvű 
Vegyipari, Környe-

zetvédelmi és 
Infmatikai Szakközép-

iskola 
Budapest 

2141 
Csömör 

Szölö u. 44. 
06-20/978-53-53 

echotech@vnet.hu 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

2014. április 30.
 

(110/OSzV-
KvVM) 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

Hideg Tamás     

Somogyi TISZK 
Közép- és Szakiskola 
Dráva Völgye Közép-

iskolája 
Barcs 

 
06-82/565-601 

7570 
Barcs 

Báthori István u. 3.
06-30/389-68-14 

hidegt@ 
dravavolgye.sulinet.hu

31 853 01 0100 21 01 Csatorna-karbantartó 

2014. április 30.
 

(112/OSzV-
KvVM) 

31 853 01 0000 00 00 Csatornamű-kezelő 

31 853 01 0100 31 01 Csatornaüzemi gépkezelő  

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

31 853 06 0100 31 01 Hidrofor-kezelő 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó  

31 853 06 0100 31 02 Vízgépkezelő 

31 853 06 1000 00 00 Vízmű-kezelő 

54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus 

Jancsó László   nyugdíjas   

3508 
Miskolc 

Csaba vezér u. 142.
06-46/364-911 

06-30/353-18-86 
jancso.laszlo@freemail

.hu 

31 853 01 0100 21 01 Csatorna-karbantartó 

2014. április 30.
 

(119/OSzV-
KvVM) 

31 853 01 0000 00 00 Csatornamű-kezelő 

31 853 01 0100 31 01 Csatornaüzemi gépkezelő   

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

31 853 06 0100 31 01 Hidrofor-kezelő 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

52 853 02 0010 52 01 Szennyvíztechnológus    

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

31 853 06 1000 00 00 Vízmű-kezelő 

52 853 02 0010 52 02 Víztechnológus 

31 853 06 0100 31 02 Vzgépkezelő 

31 853 05 0000 00 00 Vzkárelhárító 

54 853 01 0000 00 00 Vzügyi technikus 

Jankovics 
Vilmosné     

Eötvös Loránd 
Szakközépiskola és 

Szakiskola 
Budapest 

 
06-1/238-0624 

1215 
Budapest 

Pozsonyi u. 2. 
06-20/291-88-93 

jankovicsv@gmail.com

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

2014. április 30.
 

(113/OSzV-
KvVM) 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó  



 
844 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefonszám szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma                          megnevezése 

érvényességi 
idő 

Dr. Juhász 
Csaba     

Debreceni Egyetem, 
Agrár- és Műszaki 

Tudományok Centru-
ma Mezőgazdaság-

tudományi Kar, Víz- 
és Környezet-

gazdálkodási Tanszék
Debrecen 

 
06-52/508-454 

4031 
Debrecen 

Egressy Béni tér 12. 
1/2. 

06-52/434-903 
06-20/928-24-83 

juhasz@ 
gisserver1.date.hu 

54 850 02 0100 33 01 Agárkörnyezetvédelmi ügyintéző  

2014. április 30.
 

(111/OSzV-
KvVM) 

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató, -
feldolgozó 

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő   

31 851 01 0000 00 00 Hulladékfelvásárló 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és -szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó   

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó 

54 850 02 0000 00 00 természet- és környezetvédelmi 
technikus  

54 850 02 0100 33 02 Természetvédelmi ügyintéző 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus 

Kalmár 
Krisztián 

Környezet-
mérnök, 

Környezet-
mérnöknek 
katasztrófa-

védelmi 
szakirányon 

ügyvezető, 
felülvizsgáló,

szakértő 

Uni-Terv 2005. 
Környezetvédelmi 

Kft. 
Szeged 

6753 
Szeged 

Jávorka u. 7. 

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató,-
feldolgozó 

2011.  
február 16. 

– 
2016.  

február 15. 

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő 

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és-szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és-feldolgozó 

Kerti Andor     

Fetiviz Felső-tisza- 
vidéki Vízépítő Kft

Nyíregyháza 
 

06-42/315-765 

4400 
Nyíregyháza 

Sólyom u. 22-24. 
06-30/945-43-08 

kerti.andor@fetiviz.hu

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő  

2014. április 30.
 

(116/OSzV-
KvVM) 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus 

Kisvárdainé 
Fábián Erika 

  

  

Illyés Gyula Gimná-
zium, Szakközépisko-

la és Kollégium 
Dombóvár 

06-74/466-864 
igyg@enternet.hu 

7220 
Dombóvár 

Kosztolányi D. u.17.
06-74/462-080 

06-20/362-20-83 
szarvaske-

rep@freemail.hu 

54 850 02 0100 33 01 Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző  

2013.  
december 31.

 
(92/OSzV-

KvVM) 

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató, -
feldolgozó 

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő   

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és -szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó  

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi 
technikus  

54 850 02 0100 33 02 Természetvédelmi ügyintéző  

Dr. Kohl 
Ágnes 

  

nyugdíjas   

1038 
Budapest 

Csörlő u. 14. 
06-70/591-11-39 

kohl.agnes@citromail.h
u 

54 850 02 0100 33 01 Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző  

2014. április 30.
 

(123/OSzV-
KvVM) 

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató, -
feldolgozó 

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő   

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és -szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó   

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 



 
9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 845 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefonszám szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma                          megnevezése 

érvényességi 
idő 

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó 

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi 
technikus  

54 850 02 0100 33 02 Természetvédelmi ügyintéző  

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

Kovács István 

  

  

Biopetrol Kft. 
Szeged 

 
06-62/551-551   

iroda@biopetrol.hu 

6726 
Szeged 

Anna utca 19. 
06-62/551-551 

06-30/928-55-76    

54 850 02 0100 33 01 Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző  

2014. december 
31. 

 
(127/OSzV-

KvVM) 

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

52 853 02 0010 52 01 Szennyvíztechnológus    

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi 
technikus  

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

52 853 02 0010 52 02 Víztechnológus 

54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus 

Dr. Kölcsei 
Tamás Kertészmérnök nyugdíjas   

1067 
Budapest 

Hunyadi tér 7. 
06-1/321-75-97 

06-20/236-19-93 

54 850 02 0100 33 01 Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző 

2011.  
február 16. 

- 
2016. február 

15. 

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és-fenntartó 

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi 
technikus 

54 850 02 0100 33 02 Természetvédelmi ügyintéző 

Dr. Lakatos 
Gyula 

  

  

Debreceni Egyetem 
TTK, Alkalmazott 
Ökológiai Tanszék

 
06-52/512-932 

4032 
Debrecen 

Gárdonyi G. u. 32. 
06-52/412-818 

lakgyu@delfin.klte.hu

52 5470 04 Környezetvédelmi technikus 
(természetvédelem) 

2012.  
december 31.

 
(86/OSzV-

KvVM) 

52 5842 02 Víz- és szennyvíztechnológus 
technikus 

52 5842 03 Vízügyi technikus  

Lőrincné Dr. 
Keller Mária 

  

nyugdíjas   

2330 
Dunaharaszti 

Táncsics u. 43. 
06-24/491-164 

kellermaria@citromail.
hu 

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

2014. április 30.
 

(108/OSzV-
KvVM) 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó  

Lukács 
Lászlóné 

  

  

Gábor Áron Szakkö-
zépiskola és Művésze-

ti Középiskola 
Miskolc 

 
06-46/370-087 

3531 
Miskolc 

Bársony János utca 29.
06-46/351-087 

06-20/374-99-93 
lelikzs@freemail.hu 

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató, -
feldolgozó 

2013.  
december 31.

 
(98/OSzV-

KvVM) 

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó  

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és -szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó  

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

Marsi Enikő 

Kémia szakos 
középiskolai 

tanár, 
Minőségügyi 
szakember 

SZTE JGYPK, 
Szeged, 

hulladék-
gazdálkodási 
technológus 
f.sz. képzés 

oktató 

Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi 

Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség

6753 
Szeged 

Jávorka u. 7. 

54 850 010010 54 02 Hulladékgazdálkodó 
2011.  

február 16. 
–- 

2016.  
február 15. 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 010010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 



 
846 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefonszám szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma                          megnevezése 

érvényességi 
idő 

Mátrai Ildikó 

Biológia-kémia 
szakos közép-
iskolai tanár, 
Környezet-

védelem szakos 
tanár, 

Környezet-
mérnök, 

PhD  

főiskolai 
adjunktus 

Eötvös József Főisko-
la Műszaki és Gazdál-

kodási Fakultáns 
Baja 

6522 
Gara 

Partizán u. 50. 

54 850 02 0100 33 01 Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző 

2011.  
február 16. 

– 
2016.  

február 15. 

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató,-
feldolgozó 

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és-szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és-feldolgozó 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

52 853 02 0010 52 01 Szennyvíztechnológus 

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és-fenntartó 

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi 
technikus 

54 850 02 0100 33 02 Természetvédelmi ügyintéző 

52 853 02 0010 52 02 Víztechnológus 

Mohácsi Csilla     

Szolnoki Műszaki 
Szakközép- és Szak-

iskola 
Szolnok 

 
06-56/420-010 

  

31 853 01 0100 21 01 Csatorna-karbantartó  

2013. december 
31. 

 
(103/OSzV-

KvVM) 

31 853 01 0000 00 00 Csatornamű-kezelő 

31 853 01 0100 31 01 Csatornaüzemi gépkezelő  

31 853 06 0100 31 01 Hidrofor-kezelő 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

52 853 02 0010 52 01 Szennyvíztechnológus    

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

31 853 06 0100 31 02 Vízgépkezelő 

31 853 06 1000 00 00 Vízmű-kezelő 

52 853 02 0010 52 02 Víztechnológus 

Molnár Sándor     

Baktay Ervin Gimná-
zium és Vízügyi 
Szakközépiskola 

Dunaharaszti 
 

06-24/471-330 

1201 
Budapest 

Dráva utca 2/a. 
06-20/446-51-05 

31 853 01 0100 21 01 Csatorna-karbantartó 

2014. április 30.
 

(105/OSzV-
KvVM) 

31 853 01 0000 00 00 Csatornamű-kezelő 

31 853 01 0100 31 01 Csatornaüzemi gépkezelő  

31 853 06 0100 31 01 Hidrofor-kezelő 

52 853 02 0010 52 01 Szennyvíztechnológus    

54 852 05 0001 54 01 Vízépítési búvár  

54 852 05 0000 00 00 Vízépitő technikus 

31 853 06 0100 31 02 Vízgépkezelő 

54 852 05 0100 31 01 Víziközmű-építő  

31 582 20 0000 00 00 Vízkútfúró 

31 853 06 1000 00 00 Vízmű-kezelő 

52 853 02 0010 52 02 Víztechnológus 

54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus 

Némethné 
Deák Irén     

Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság

Győr 
06-96/500-000 

9028 
Győr 

Lovas u. 2 II/6. 
06-96/410-568 

06-30/400-88-44 
nemethne.deak.iren@

edukozigviz.hu 

31 853 01 0100 21 01 Csatorna-karbantartó 

2014. április 30.
 

(109/OSzV-
KvVM) 

31 853 01 0000 00 00 Csatornamű-kezelő 

31 853 01 0100 31 01 Csatornaüzemi gépkezelő  

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

31 853 06 0100 31 01 Hidrofor-kezelő 



 
9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 847 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefonszám szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma                          megnevezése 

érvényességi 
idő 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

52 853 02 0010 52 01 Szennyvíztechnológus    

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

31 853 06 0100 31 02 Vízgépkezelő 

31 853 06 1000 00 00 Vízmű-kezelő 

52 853 02 0010 52 02 Víztechnológus 

54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus  

Dr. Oláh 
István    nyugdíjas   

2890 
Tata 

Kazinczy utca 3. 
06-34/383-597      

06-20/824-86-33  
dini511@freemail.hu 

54 850 01 0000 00 00 Környezetvédelmi technikus 

2014.  
december 31.

 
(128/OSzV-

KvVM) 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus 

Péter Gábor 

Növény-
termesztési 

üzemmérnök, 
Mezőgazdasági 

környezet-
gazdálkodási 
szaküzem-
mérnök, 
Mérnök-

közgazdász 

főmérnök 
Avar Ajka Városgaz-

dálkodási Kft. 
Ajka 

8400 
Ajka 

Széchenyi u. 160. 
06-30/997-03-93 

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató,-
feldolgozó 

2011.  
február 16. 

- 
2016. február 

15. 

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő 

31 851 01 0000 00 00 Hulladékfelvásárló 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és-szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 2102 Hulladékválogató és-feldolgozó 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és-fenntartó 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

Puskás Zsig-
mond István     Hortobágyi Kht. 

Hortobágy 

6080 
Szabadszállás 

Kodály Zoltán út 62.
06-76/353-693 

52 5470 04 Környezetvédelmi technikus 
(települési) 2012. december 

31. 
 

(87/OSzV-
KvVM) 52 5470 04 Környezetvédelmi technikus 

(természetvédelem) 

Pusztai Zsolt 

  

  
III. Béla Szakképző 

Iskola  
Szentgotthárd 

9970 
Szentgotthárd 

Kertvárosi u. 19. 
06-70/368-94-48 

52 5470 04 Környezetvédelmi technikus  

2012.  
december 31.

 
(88/OSzV-

KvVM) 

52 5470 04 Környezetvédelmi technikus 
(természetvédelem) 

52 5470 04 Környezetvédelmi technikus 
(települési) 

52 5842 02 Víz- és szennyvíztechnológus 
technikus 

52 5842 03 Vízügyi technikus  

Rajnai Endre 

  

  

Vásárhelyi Pál 
Műszaki Szakközép-

iskola              
Békéscsaba 

 
06-66/321-145  

5700 
Gyula 

Pöltenberg Ernő utca 
14. 

06-30/433-95-47  
rajnaie@freemail.hu  

31 853 01 0100 21 01 Csatorna-karbantartó 

2014.  
december 31.

 
(129/OSzV-

KvVM) 

31 853 01 0000 00 00 Csatornamű-kezelő 

31 853 01 0100 31 01 Csatornaüzemi gépkezelő   

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató, -
feldolgozó 

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő   

31 851 01 0000 00 00 Hulladékfelvásárló 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és -szállító 



 
848 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám 

név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefonszám szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma                          megnevezése 

érvényességi 
idő 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó   

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

52 853 02 0010 52 01 Szennyvíztechnológus    

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó  

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

52 853 02 0010 52 02 Víztechnológus 

Rakics Róbert 

  

Környezet-
védelmi 

szakmérnök,
környezet-

védelmi 
szakértő 

  

2011 
Budakalász 

Hargita u. 26/B 
06-26/400-946 

06-30/971-50-59 
rakicsr@freemail.hu 

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató, -
feldolgozó 

2014.  
december 31.

 
(130/OSzV-

KvVM) 

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő   

31 851 01 0000 00 00 Hulladékfelvásárló 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és -szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó   

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

52 853 02 0010 52 01 Szennyvíztechnológus    

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó  

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

52 853 02 0010 52 02 Víztechnológus 

Rosta Éva 

  

  

Petrik Lajos Vegyipa-
ri, Informatikai és 
Környezetvédelmi 
Szakközépiskola 

Budapest 
 

rosta@petrik.hu 

1012 
Budapest 

Lovas u. 9. 
06-20/964-04-91 
06-1/202-24-89 

szakalfe@t-online.hu 

54 850 02 0100 33 01 Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző  

2012.  
december 31.

 
(97/OSzV-

KvVM) 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó 

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi 
technikus  

54 850 02 0100 33 02 Természetvédelmi ügyintéző  

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

Sallai Ferenc     

Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség

Miskolc 
 

06-46/517-324 

3529 
Miskolc 

Szilvás u. 16. III/1.
06-30/475-54-90 

sallai@ 
emikofe.kvvm.hu 

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató, -
feldolgozó 

2013.  
december 31.

 
(95/OSzV-

KvVM) 

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő   

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és -szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó  

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

52 853 02 0010 52 01 Szennyvíztechnológus    

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefonszám szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma                          megnevezése 

érvényességi 
idő 

52 853 02 0010 52 02 Víztechnológus 

54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus 

Szabóné 
Ronkó Erzsé-

bet 
    

Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság 

Kecskemét 
 

06-76/482-611 
ronkoe@knp.hu 

6000 
Kecskemét 

Felsőcsalános 95/a 
06-76/707-805 

rerzsi@mivrosystem.hu

54 850 02 0100 33 01 Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző  

2014.  
december 31.

 
(131/OSzV-

KvVM) 

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó  

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó 

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi 
technikus  

54 850 02 0100 33 02 Természetvédelmi ügyintéző  

Szendrey 
Csaba     

Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség

Szolnok 
 

06-56/523-423 
kozeptiszavideki@

zoldhatosag.hu 

5008 
Szolnok 

Balázs Béla utca 18.
06-30/965-84-54 

szendrey@ 
ktvktvf.kvvm.hu 

31 853 01 0100 21 01 Csatorna-karbantartó  

2013.  
december 31.

 
(104/OSzV-

KvVM) 

31 853 01 0000 00 00 Csatornamű-kezelő 

31 853 01 0100 31 01 Csatornaüzemi gépkezelő   

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

31 853 06 0100 31 01 Hidrofor-kezelő 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

31 853 06 0100 31 02 Vízgépkezelő 

31 853 06 1000 00 00 Vízmű-kezelő 

54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus 

Szombati 
Lajos Géza 

  

  
Oktatási Központ 

Oktatást Szervező Kft.
Hatvan 

3000 
Hatvan 

Kertész út 18. 
06-30/334-44-33 

info@szombatilajos.hu

31 853 01 0100 21 01 Csatorna-karbantartó  

2013.  
december 31.

 
(93/OSzV-

KvVM) 

31 853 01 0000 00 00 Csatornamű-kezelő 

31 853 01 0100 31 01 Csatornaüzemi gépkezelő   

31 853 06 0100 31 01 Hidrofor-kezelő 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő  

31 853 06 0100 31 02 Vízgépkezelő 

31 853 06 1000 00 00 Vízmű-kezelő 

Takács Zoltán     

Hermann Ottó Kerté-
szeti-, Környezetvé-

delmi-, Vadgazdálko-
dási Szakképző Iskola 

és Kollégium 
Szombathely 

 
06-94/512-428 

9700 
Szombathely 

Pázmány Péter krt. 19. 
I/5. 

06-94/311-772 
06-20/584-11-37 
dezseny_zoltan@ 

freemail.hu  

54 850 02 0100 33 01 Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző  

2013. december 
30. 

 
(91/OSzV-

KvVM) 

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató, -
feldolgozó  

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és -szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó  

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó 

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi 
technikus  

54 850 02 0100 33 02 Természetvédelmi ügyintéző  

Thodory 
Csaba     

Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola és 

Szakiskola 
Miskolc 

3531 
Miskolc 

Kőporos u. 2. II./2. 
06-30/660-08-58 
06-70/242-13-25 

31 853 01 0100 21 01 Csatorna-karbantartó 
2014.  

december 31.
 

(132/OSzV-
KvVM) 

31 853 01 0000 00 00 Csatornamű-kezelő 

31 853 01 0100 31 01 Csatornaüzemi gépkezelő   

31 853 06 0100 31 01 Hidrofor-kezelő 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefonszám szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma                          megnevezése 

érvényességi 
idő 

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

31 853 05 0000 00 00 Vízkárelhárító 

31 853 06 1000 00 00 Vízmű-kezelő 

54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus 

31 853 06 0100 31 02 Vzgépkezelő 

Tóth Lajos     

Karacs Ferenc Gim-
názium, Szakközépis-

kola, Szakiskola és 
Kollégium 

Püspökladány 
 

06-54/451-193. 

4150 
Püspökladány 

Nagy Sándor utca 9.
06-54/451-517 

06-20/494-40-80  
lajostoth61@ 
freemail.hu 

54 850 02 0100 33 01 Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző  

2014.  
december 31.

 
(133/OSzV-

KvVM) 

31 853 01 0100 21 01 Csatorna-karbantartó 

31 853 01 0000 00 00 Csatornamű-kezelő 

31 853 01 0100 31 01 Csatornaüzemi gépkezelő   

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató, -
feldolgozó 

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő   

31 851 01 0000 00 00 Hulladékfelvásárló 

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és -szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó   

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus 

52 853 02 0010 52 01 Szennyvíztechnológus    

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó 

54 850 02 0000 00 00 természet- és környezetvédelmi 
technikus  

54 850 02 0100 33 02 Természetvédelmi ügyintéző  

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

52 853 02 0010 52 02 Víztechnológus 

Urbanovszky 
István     

Szolnoki Műszaki 
Szakközép- és Szak-

iskola 
Környezet-

gazdálkodási és 
Építészeti Tagintéz-

mény 
Szolnok 

 
06-56/420-010 

titkarsag@ 
korny.sulinet.hu 

5081 
Szajol 

Fő út 33. 
06-56/446-846 

06-30/665-37-92 
iurb@freemail.hu 

31 853 01 0100 21 01 Csatorna-karbantartó  

2013.  
december 31.

 
(100/OSzV-

KvVM) 

31 853 01 0000 00 00 Csatornamű-kezelő 

31 853 01 0100 31 01 Csatornaüzemi gépkezelő  

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató, -
feldolgozó 

31 853 06 0100 31 01 Hidrofor-kezelő 

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő   

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és -szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó   

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi 
technikus 

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi 
ügyintéző 

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltető és fenntartó 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

31 853 06 0100 31 02 Vízgépkezelő 

31 853 06 1000 00 00 Vízmű-kezelő 
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név végzettség beosztás munkahely lakcím, telefonszám szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre  
OKJ száma                          megnevezése 

érvényességi 
idő 

54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus 

Válentinné 
Báldos Éva     

Szolnoki Műszaki 
Szakközép- és Szak-

iskola 
Szolnok 

 
06-56/420-010 

5008 
Szolnok 

Karikás u. 11. 
06-20/547-17-59 

valenti.v@t-online.hu

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató, -
feldolgozó  

2013.  
december 31.

 
(102/OSzV-

KvVM) 

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő 

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő  

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó 

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyűjtő és -szállító 

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelő 

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó  

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó 

 
 
 

        Dr. Pécsi Mária s. k., 
        Főosztályvezető 

        Vidékfejlesztési Minisztérium 
        Kutatás- és Oktatásszervezési Főosztály 



Pá lyá za ti fel hí vás fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze tõi, ok ta tói és egyéb ál lás he lyének be töl té sé re

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel – így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és a be nyúj tan dó mel lék le tek kel – kap cso la tos ren del ke zé se ket a fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint az e tör vény vég re haj tá -
sá ról és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes kér dé se i rõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let
tar tal maz za.

A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det
A GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Szer ve zé si és Ve ze té si Tan szé kén
tel jes mun ka ide jû egye te mi ta ná ri mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ egye te mi ta nár fel ada ta a Gaz da ság tu do má nyi Ka r ok ta tá si port fó li ó já ba tar to zó supply cha in ma na ge -
ment, va la mint ope rat ions ma na ge ment té ma kö rök kel fog lal ko zó tár gyak ok ta tá sa, illetve ok ta tá sá nak meg szer ve zé se és 
fel ügye le te. Ku ta tó mun kát irá nyít és vé gez a supply cha in ma na ge ment és az ope rat ions ma na ge ment te rü le tén. Részt
vesz a Gaz dál ko dás- és Szer ve zés tu do má nyi Dok to ri Is ko la mû kö dé sé ben. A pá lyá zó nak részt kell vál lal nia a Pan non
Egye te men a köz gaz dász kép zés to vább fej lesz té sé ben, a kép zés sel kap cso la tos stra té gi ai fel ada tok meg fo gal ma zá sá ban
és meg ol dá sá ban. Emel lett részt kell ven nie a ka ron dol go zó fi a ta labb ok ta tók szak mai fej lõ dé sé nek elõ se gí té sé ben.

A pá lyá zó ren del kez zék egye te mi vég zett ség gel, az MTA dok to ra tu do má nyos fo ko zat tal és leg alább két vi lág nyelv
is me re té vel, va la mint szak irá nyú egye te mi ok ta tá si ta pasz ta lat tal. A pá lyá zó tól szé les kö rû nem zet kö zi kap cso la to kat,
va la mint ki emel ke dõ tu do má nyos és pub li ká ci ós te vé keny sé get vá runk el.

A ki ne ve zés 2012. ja nu ár 1-jé tõl ha tá ro zat lan idõ re szó l.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2011. de cem ber 31. nap já ig ke rül sor.
A pá lyá za to kat a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ján (http://www.nki.gov.hu) tör té nõ meg je len te tés tõl szá mí -

tott 40 na pon be lül kell be nyúj ta ni.
A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok, to váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá gon

sze rez he tõk be [8200 Veszp rém, Pf. 158, Egye tem u. 10. Te l.: (88) 624-236].

A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
GEORGIKON KAR
Ál lat tu do má nyi és Ál lat te nyész tés ta ni Tan szé kén
tel jes mun ka ide jû egye te mi do cen si mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zett egye te mi do cens fel ada ta az ál lat ne me sí tés, ál lat te nyész té si ge ne ti ka, sza po ro dás bi o ló gia és biotech nológia
tu do mány te rü le tek disz cip lí ná i ban elõ adá sok tar tá sa, gya kor la tok ve ze té se, tan anyag össze ál lí tá sa, fej lesz té se; jegy zet,
tan könyv írá sa. irá nyít ja a dok to ran du szok, TDK és szak dol go za tot ké szí tõ hall ga tók mun ká ját. Ak tí van részt vesz az
egye te mi, illetve a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos köz élet ben. A fel so rolt tu do mány te rü le te ken ku ta tá so kat vé gez, ha -
zai és nem zet kö zi for rá sok ál tal tá mo ga tott ku ta tá sok meg szer zé sé hez, ered mé nyes pá lyá za ti te vé keny sé get foly tat. Tu -
do má nyos ered mé nye it ha zai és nem zet kö zi fo lyó ira tok ban pub li kál ja.

A pá lyá zó ren del kez zék szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel, leg alább 8 éves ok ta tá si-ku ta tá si ta pasz ta lat tal az ál lat
vagy bi o ló gi ai tu do má nyok te rü le tén. PhD fo ko zat tal, egy vi lág nyelv bõl kö zép fo kú kom plex nyelv vizs gá val, egye te mi
szin tû elõ adá sok tar tá sá ra al kal mas an gol nyelv-tu dás sal, rend sze res ma gyar és ide gen nyel vû pub li ká ci ós te vé keny ség -
gel, va la mint szé les kö rû ha zai és nem zet kö zi szak mai kap cso lat rend szer rel.

Elõnyt je len t a ma gas im pakt fak tor ral bí ró pub li ká ci ós tel je sít mény.
A pá lyá za to kat a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ján (http://www.nki.gov.hu) tör té nõ meg je len te tés tõl szá mí -

tott 40 na pon be lül kell be nyúj ta ni.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2011. szep tem ber 30. nap já ig ke rül sor.
A ki ne ve zés 2011. ok tó ber 1-jé tõl ha tá ro zat lan idõ re szó l.
A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok, to váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá gon

sze rez he tõk be (8200 Veszp rém, Pf. 158, Egye tem u. 10. Te l.: (88) 624-236).

852 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám



A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
GEORGIKON KAR
Nö vény vé del mi In té ze té ben
tel jes mun ka ide jû egye te mi do cen si mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zett egye te mi do cens fel ada ta a nö vény vé de lem tu do mány te rü le tén, az in teg rált nö vény vé de lem, nö vény vé -
del mi szak igaz ga tá s és jog disz cip lí ná i ban elõ adá sok tar tá sa, gya kor la tok ve ze té se, tan anyag össze ál lí tá sa, fej lesz té se.
Irá nyít ja a dok to ran du szok, TDK és szak dol go za tot ké szí tõ hall ga tók mun ká ját. Ak tí van részt vesz az egye te mi, illetve a
ha zai és nem zet kö zi szak mai és tu do má nyos köz élet ben. A fel so rolt tu do mány te rü le te ken ku ta tá so kat vé gez, ha zai és
nem zet kö zi for rá sok ál tal tá mo ga tott ku ta tá sok meg szer zé sé hez, ered mé nyes pá lyá za ti te vé keny sé get foly tat. Tu do má -
nyos ered mé nye it ha zai és nem zet kö zi fo lyó ira tok ban pub li kál ja.

A pá lyá zó ren del kez zék szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel, fel sõ fo kú nö vény vé del mi ké pe sí tés sel, leg alább 8 éves
ok ta tá si-ku ta tá si ta pasz ta lat tal a nö vény vé de lem te rü le tén, PhD fo ko zat tal, egy vi lág nyelv bõl kö zép fo kú kom plex
nyelv vizs gá val, an gol nyelv bõl egye te mi szin tû elõ adá sok tar tá sá ra al kal mas nyelv tu dás sal, rend sze res ma gyar és ide -
gen nyel vû pub li ká ci ós te vé keny ség gel, va la mint szé les kö rû ha zai és nem zet kö zi szak mai kap cso lat rend szer rel.

Elõnyt je len t a nö vény vé del mi szak igaz ga tá si, ve ze tõi gya kor lat és ta pasz ta lat, ha zai és nem zet kö zi szak mai kon fe -
ren ci ák, tré nin gek, kép zé sek szer ve zé sé ben és le bo nyo lí tá sá ban szer zett ta pasz ta lat.

A pá lyá za to kat a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ján (http://www.nki.gov.hu) tör té nõ meg je len te tés tõl szá mí -
tott 40 na pon be lül kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2011. szep tem ber 30. nap já ig ke rül sor.
A ki ne ve zés 2011. ok tó ber 1-jé tõl ha tá ro zat lan idõ re szó l.
A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok, to váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá gon

sze rez he tõk be (8200 Veszp rém, Pf. 158, Egye tem u. 10. Te l.: (88) 624-236).

Dr. Ré dey Ákos s. k.,
rek tor
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Pá lyá za ti fel hí vás
ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi álláshelyének betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
vgy: ve ze tõi gya kor lat
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
vp: ve ze tõi pót lék
vpr: ve ze tõi prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

 Óvo da ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Bat to nya Vá ros 
Ön kor mány za ta 
5830 Bat to nya, 
Fõ u. 91. 
Tel.: (68) 456-000
Fax: (68) 457-615

Össze vont Nap kö zi Ott ho -
nos Óvo dák és Böl csõ de
5830 Bat to nya, Fõ u. 32. 
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az Össze vont Nap kö zi 
Ott ho nos Óvo dák ve ze tõi
fel ada ta i nak el lá tá sa. 

Fõ is ko lai szin tû v.,
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa. 

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016.
júl. 31-ig szól. 
Ha tá ro zott, 5 évig tar tó 
köz al kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. jún. 1.
Pe hi: 2011. jún. 30. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
ma ga sabb vp.: 230%.
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  A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló om., b. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
 a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
4354/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: óvo da -
ve ze tõ.
Pc.: Bat to nya Vá ros
Ön kor mány za ta
f.: Dr. Né meth Fe renc 
cím ze tes fõ jegy zõ 
Tel.: (68) 456-069 
www.bat to nya.hu 

Bu da pest Fõ vá ros 
XI. Ke rü let
Új bu da Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te
1113 Bu da pest,
Bocs kai út 39–41. 

Ke len völ gyi Óvo da
1116 Bu da pest,
Kecs ke mé ti J. u. 11–15.
Óvo da ve ze tõ

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó gu -
si v. és szak kép zett ség,
nem ze ti sé gi óvo da pe da gó -
gu si v. és szak kép zett ség,
leg alább 5 év szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga.

ÁEI: 2011. jún. 1.
A meg bí zás 2016.
júl. 31-ig, 5 év re szól.
Pbhi: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 90 nap.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a szol gá la ti idõ be szá mí tá sát
tar tal ma zó hi te les mun kál ta -
tói iga zo lás.
A pá lyá za tot pa pír ala pon és
CD-n is be kell nyúj ta ni.
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros
XI. Ke rü let Új bu da
Ön kor mány za ta
Ok ta tá si és Kul tu rá lis 
Osz tály
1113 Bu da pest,
Zsom bo lyai u. 4.

Csol nok és Kör nyé ke
Köz ok ta tá si
In téz mény fenn tar tó 
Tár su lás
2521 Csol nok, 
Rá kó czi tér 1.

Csol nok és Kör nyé ke
Kör ze ti Egy sé ges
Óvo da-Böl csõ de
2521 Csol nok,
Kos suth L. u. 4.
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ je fe le lõs az
in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû kö dé sé ért, a 

Fõ is ko lai szin tû óvo da-
pe da gó gu si v., pe da gó gus
szak vizs ga, má sod szor és
to váb bi al ka lom mal tör té nõ 
meg bí zás ese tén  pe da gó -
gus szak vizs ga kere tében
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, né met
nem ze ti sé gi  óvo da pe da-
gó gu si v., né met nyelv bõl 
C tí pu sú szak mai nyelv -
vizs ga, tár gya lá si szin tû

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. Az in téz -
mény ve ze tõ jé nek ki ne ve zé si 
rend jé re a Kjt. ren del ke zé sei
és a köz ok ta tá si in téz mé nyek 
kö zös fenn tar tá sá ra és fej -
lesz té sé re kö tött és 2007. 
jún. 27. nap ján alá írt tár su lá si
meg ál la po dás ren del ke zé sei 
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ta ka ré kos gaz dál ko dá sért,
gya ko rol ja a mun kál ta tói
jo go kat, és dönt az in téz -
mény mû kö dé sé vel kap cso -
lat ban min den olyan
ügy ben, ame lyet jog sza bály 
vagy kol lek tív szer zõ dés
(köz al kal ma zot ti sza bály -
zat) nem utal más ha tás kö -
ré be. Az al kal ma zot tak
fog lal koz ta tá sá ra, élet- és
mun ka kö rül mé nye i re vo -
nat ko zó kér dé sek te kin te té -
ben jog kö rét jog sza bály ban
elõ írt egyez te té si kö te le -
zett ség meg tar tá sá val gya -
ko rol ja. Az in téz mény
ve ze tõ je fe lel to váb bá a pe -
da gó gi ai mun ká ért, az in -
téz mény ne ve lé si- és
mi nõ ség irá nyí tá si prog ram -
já nak mû kö dé sé ért, a gyer -
mek vé del mi fel ada tok
meg szer ve zé sé ért és el lá tá -
sá ért.

nyelv tu dás, szgy. a 
Kö zokt.tv. 18. § (1) be kez -
dés c) pont ja, ill. (6) be kez -
dés a) és b) pont ja sze rint,
leg alább 3–5 év óvo da ve ze -
tõ mun ka kör ben szer zett
szgy., fel hasz ná lói szin tû
MS Of fi ce (iro dai al kal ma -
zá sok), fel hasz ná lói szin tû
MS Win dows NT/2000/XP, 
B ka te gó ri ás jo go sít vány,
va gyon nyi lat ko zat-té te li el -
já rás le foly ta tá sa, bün tet len
elõ élet.

az irány adók. 
Az in téz mény ve ze tõi meg -
bí zást – a tár sult ön kor -
mány za tok kép vi se lõ-
tes tü le tei vé le mé nyé nek 
ki ké ré sét  kö ve tõ en – a Tár -
su lá si Ta nács ad ja. 
Pbhi: 2011. ápr. 15. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b., 
is ko lai vég zett sé get, szak -
vizs gát iga zo ló om., adat-
vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
sze mé lye sen, pos tai vagy
elekt ro ni kus úton, „Óvo da -
ve ze tõi pá lyá zat” meg je lö -
lés sel kell be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni 
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
363-2/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
óvo da ve ze tõ. 
Pc.: Csol nok és Kör nyé ke
Köz ok ta tá si In téz mény -
fenn tar tó Tár su lás
E-ma il: 
pol gar mes ter@csol nok.hu
Sze mé lye sen: Di ó sze gi né
Pál Er zsé bet
f.: Taf fer ner Jó zsef 
a Tár su lá si Ta nács el nö ke
Tel.: (33) 478-626 

Ke cel Vá ros
Ön kor mány za ta 
6237 Ke cel,
Fõ tér 1. 
Tel.: (78) 420-161 
Fax: (78) 420-760 

Ke cel Vá ros Ön kor mány zat 
Óvo dá ja és Böl csõ dé je 
6237 Ke cel, 
Ka lo csai u. 4. 
(rész ben ön ál ló in téz mény) 
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: in téz mény ve ze tés, 
óvo da pe da gó gus fel ada tok
el lá tá sa. 

Fõ is ko lai szin tû v., 
fel sõ fo kú óvo da pe da gó gus
szak ké pe sí tés, pe da gó gus
szak vizs ga, má sod szor és
to váb bi al ka lom mal tör té nõ 
meg bí zás ese tén pe da gó gus 
szak vizs ga ke re té ben szer -
zett in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, leg alább 5 év
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016.
júl. 31-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. ápr. 6.
Pe hi: 2011. jún. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 30. nap
utá ni el sõ kép vi se lõ-tes tü-
le ti ülés bí rál ja el.
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A mun ka vég zés sze mé lyi és 
tár gyi fel té te le i nek meg te -
rem té se, fe le lõs ség az éves
költ ség ve tés ter ve zé sé ért,
be tar tá sá ért, pá lyá za tok el -
ké szí té se, be nyúj tá sa.

Elv árt kom pe ten ci ák: 
ki vá ló szin tû óvo dá ban
szer zett leg alább 5 év vgy. 

Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp.
Korm. ren de let alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, is ko -
lai vég zett sé get iga zo ló
om., b., szgy-t iga zo ló 
do ku men tum (mun kál ta tói
iga zo lás), adat vé del mi nyi -
lat ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni. A bo rí té kon fel
kell tün tet ni a pá lyá za ti
adat bá zis ban sze rep lõ azo -
no sí tó szá mot: 19-38/2011., 
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: óvo da pe da gó gus.
Pc., f: Ke cel Vá ros
Ön kor mány za ta 
Tóth Ist ván né 
Tel.: (78) 420-211/141

Nagy bajcs Köz ség 
Ön kor mány za ta 
9063 Nagy bajcs, 
Kos suth u. 67. 
Tel.: (96) 358-053 
Fax: (96) 560-051

Nap su gár Óvo da 
és Böl csõ de
9063 Nagy bajcs, 
Is ko la u. 1. 
Óvo da ve ze tõ, aki egy ben a
böl csõ dei szak mai egy ség
ve ze tõ je is

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó gu si 
v., köz ok ta tás-ve ze tõi szak -
vizs ga, leg alább 5 év szgy.
Elõny: kis gyer mek gon do zó, 
-ne ve lõ v. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 5 év re szól. 
Pbhi: 2011. jún. 30. 
Pe hi: 2011. júl. 20. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr.

Pá csony Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 

Pá cso nyi Óvo da 
Pá csony, 
Kos suth u. 81. 
Óvo da ve ze tõ

A Kö zokt.tv. 18. §-ában
fog lal tak: fel sõ fo kú is ko lai
–  óvo da pe da gó gu si – v. és
szak kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
óvo da pe da gó gus  mun ka -
kör ben szer zett szgy., leg -
alább 5 év vgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: 2011. ápr. 18. 
Pe hi: 2011. júl. 15. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
ma ga sabb vp.: 200%. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
a Kö zokt.tv. 16. § (2) be -
kez dés ben fog lal tak iga zo -
lá sá ra a vég zett sé get iga-
 zoló om., Korm. ren de let 
5. § (8) be kez dé se sze rin ti
szak mai ön., vpr. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
sze mé lye sen, vagy pos tai
úton, aján lott kül de mény -
ként kell be nyúj ta ni.
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Pc.: Kör jegy zõ ség 
9821 Gyõr vár, 
Ba logh Ádám u. 85. 

Sa jó e cseg Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te 
3793 Sa jó e cseg, 
Szé che nyi u. 27. 
Tel./fax: (46) 503-904, 
(46) 503-905 

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da 
3793 Sa jó e cseg, 
Ál lo más út 34. 
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: egy cso por tos nap kö zi
ott ho nos óvo dá ban óvó nõi
és óvo da ve ze tõi fel ada tok
el lá tá sa. 

Szak irá nyú fel sõ fo kú 
szak ké pe sí tés, leg alább 
5 év szgy., köz ok ta tás-ve -
ze tõi szak vizs ga, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa, ma gyar ál lam -
pol gár ság.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016.
júl. 31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30. nap. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak irá nyú fel sõ fo kú ké pe -
sí tést iga zo ló om., köz ok ta -
tás-ve ze tõi szak vizs ga
meg lé tét iga zo ló om., b.,
szak mai ön., vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, vég -
zett sé get iga zo ló om. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni 
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: óvo da ve ze tõ. 
Pc.: Ra bi Jó zsef
pol gár mes ter

Sop ron Me gyei Jo gú 
Vá ros Köz gyû lé se 
9400 Sop ron, 
Fõ tér 1. 
Tel.: (99) 515-122 
Fax: (99) 515-207

Je re vá ni Kék Óvo da 
9400 Sop ron, 
Sop ro ni Hor váth J. u. 4. 
Óvo da ve ze tõ 

Je ge nye So ri Óvo da 
9400 Sop ron, 
Je ge nye sor 1/A 
Óvo da ve ze tõ 

Lf.: az in téz mény ve ze té sé -
vel kap cso la tos fel ada tok
el lá tá sa.

A Kjt., a Korm. ren de let
sze rint, leg alább 5 év szgy.
a Kö zokt.tv. 18. §-a sze rin ti 
fel té te lek alap ján. A ma ga -
sabb ve ze tõi be osz tás el lá -
tá sá ra olyan köz al kal ma zott 
bíz ha tó meg, aki ren del ke -
zik a Kö zokt.tv. 18. §-ában
sze rep lõ, óvo da ve ze tõ re 
vo nat ko zó fel té te lek kel,
bün tet len elõ éle tû.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Pbhi: 2011. ápr. 6. 
Pe hi: jog sza bály sze rint,
leg ké sõbb 2011. máj. 31. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., b., is ko lai vég -
zett sé get ta nú sí tó om., vpr.,
fej lesz té si el kép ze lé sek. 
A pá lyá za tot a Pol gár mes -
te ri Hi va tal Hu mán szol gál -
ta tá si Osz tá lyán pos tai úton 
be sze rez he tõ „Az in téz -
mény ve ze tõi pá lyá zat fel -
épí té se, tar tal mi kö ve tel-
mé nyei” do ku men tum alap -
ján kell el ké szí te ni.
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A pá lyá za tot 1 pél dány ban
pa pír ala pon, 1 pél dány ban
CD le me zen Word for má -
tum ban, ki zá ró lag pos tai
úton kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Sop ron Me gyei Jo gú 
Vá ros jegy zõ je
9401 Sop ron, 
Pf.: 127. 
f.: tel.: (99) 515-220
E-ma il: 
hi zoh.il di ko@sop ron.hu
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. márc. 7. 

Tom pa Vá ros 
Ön kor mány za ta 
6422 Tom pa, 
Sza bad ság tér 3. 
Tel.: (77) 551-500 
Fax: (77) 551-510

Bok ré ta
Ön kor mány za ti Óvo da
6422 Tom pa,
Szent há rom ság tér 16. 
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a Kö zokt.tv. sze rint, az
óvo da irá nyí tá si, el len õr zé -
si, mun kál ta tói fel ada ta i nak 
el lá tá sa, ala pí tó ok irat sze -
rin ti fel ada tok el lá tá sa, kap -
cso lat tar tás a fenn tar tó val.

Má sod szor és to váb bi al ka -
lom mal tör té nõ meg bí zás
ese tén a pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett in -
téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, szak irá nyú
pe da gó gi ai gya kor lat, leg -
alább 5 év szgy., a ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mény ben
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló al -
kal ma zás, il let ve a megbí -
zás sal egy ide jû leg pe da gó-
gus mun ka kör ben tör té nõ,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló al -
kal ma zás, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség. 

ÁEI: 2011. aug. 15. 
Ha tá ro zott ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Köz löny ben tör té nõ
meg je le nést kö ve tõ 30. nap.
Pe hi: a szak ér tõi bi zott ság
írás be li vé le mé nyé nek, va -
la mint a Korm. ren de let ben
fel so rolt, egyéb vé le mé nye -
zés re jo go sul tak vé le mé nye -
zé si ha tár ide jé nek le jár tát
kö ve tõ el sõ tes tü le ti ülés.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: dön tés a
pá lyá zat be nyúj tá sa utá ni
bi zott sá gi meg hall ga tás és
ja vas lat ki ala kí tá sát kö ve tõ
kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr., szak mai ön., a szak-
irá nyú pe da gó gi ai gya kor la -
tot iga zo ló do ku men tu mok,
is ko lai vég zett sé get iga zo ló
om., b., a pá lyá zó nyi lat ko -
za ta ar ra vo nat ko zó an, hogy 
in téz mény ve ze tõi meg bí zá -
sa ese tén va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett sé gé nek
ele get tesz, nyi lat ko zat a pá -
lyá zat nyílt vagy zárt ülé sen 
tör té nõ tár gya lá sá ról, adat -
vé del mi nyi lat ko zat.
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A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
pos tai úton kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni 
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: óvo da ve ze tõ. 
Pc.: Tom pa Vá ros 
Ön kor mány za ta 
f.: Gav lik Me lin da al jegy zõ

Zsa na Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
6411 Zsa na, 
Kos suth u. 3. 
Tel./fax: (77) 590-055

Zsa nai Du ru zso ló Óvo da 
6411 Zsa na, 
Bé ke u. 1. 
Óvo da ve ze tõ,
óvo da pe da gó gus 
mun ka kör ben 

A Kö zokt.tv. 18. §-ában
fog lal tak sze rint. 

ÁEI: 2011. júl. 1. 
A meg bí zás 2016.
jún. 30-ig, 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a pá lyá zat vé le mé nye -
zé si ha tár ide jé nek le jár tát
kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-
tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: vp. Korm. ren de let 
14/C. §-a alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, a pá -
lyá za ti fel hí vás ban meg fo-
gal ma zott tar tal mi kö ve tel -
mé nyek, ké pe sí tést iga zo ló
ok irat vagy an nak hi te les
má so la ta, b., adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
Pc.: Zsa na Köz ség
pol gár mes te re
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel vár ha tó idõ pont -
ja: 2011. áp ri lis vé ge. 

 Is ko la igaz ga tó

1 2 3 4

Ács Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2941 Ács, 
Gyár u. 23. 
Tel.: (34) 385-121 
Fax: (34) 385-042

Gár do nyi Gé za 
Ál ta lá nos Is ko la,
Szak is ko la, Óvo da
és Böl csõ de 
2941 Ács, 
Fõ u. 88. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

A Kö zokt.tv. 17. § 
(1)–(2) be kez dé sé ben és a
18. § (1) be kez dé sé ben fel -
so rolt fel sõ fo kú is ko lai v.
és szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga a 277/1997.
(XII. 22.) Korm. ren de let
sze rint, leg alább 5 év szgy.,

ÁEI: 2011. júl. 1. 
A meg bí zás 2016.
júl. 31-ig, 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: a 30 na pos vé le mé -
nye zé si ha tár idõ le jár tát kö -
ve tõ kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés.
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A szék hely in téz mény hez
tar to zó te lep he lyek: 
Gár do nyi Gé za 
Ál ta lá nos Is ko la 
Jó kai Mór 
Ál ta lá nos Is ko la 
2941 Ács, If jú ság u. 1.
Gár do nyi Gé za 
Ál ta lá nos Is ko la 
Bó bi ta Óvo da és Böl csõ de 
2941 Ács, Óvo da köz 2. 
Ki he lye zett osz tály: 
2941 Ács, Fõ u. 69. 
Ki he lye zett óvo dai cso port: 
2941 Ács, Ki ni zsi u. 21. 

Lf.: a kö zös igaz ga tá sú ok -
ta tá si-ne ve lé si in téz mény
ve ze té se a Kö zokt.tv. 54. §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint. 

a Kjt. 20. § (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak tel je sü lé se,
cse lek võ ké pes ség.

Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
rész le tes szak mai ön., vpr. a 
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, vég zett sé get iga zo ló
om., b., nyi lat ko zat a pá lyá -
zat nyílt vagy zárt ülé sen
tör té nõ tár gya lá sá ról, adat -
vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, sze mé lye -
sen vagy pos tai úton,
„Gár do nyi Gé za Ál ta lá nos
Is ko la, Szak is ko la, Óvo da
és Böl csõ de igaz ga tói pá -
lyá zat” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni. 
A kép vi se lõ-tes tü let fenn -
tart ja a jo got, hogy a pá lyá -
za ti el já rást ered mény te len- 
nek nyil vá nít sa. 
Pc.: Ács Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
f.: La ka tos Bé la 
pol gár mes ter 
Tel.: (34) 595-150 
E-ma il: pol gar mes ter@acs -
va ros.hu 

Csol nok és Kör nyé ke 
Köz ok ta tá si
In téz mény fenn tar tó 
Tár su lás 
2521 Csol nok, 
Rá kó czi tér 1. 

Csol nok és Kör nyé ke
Kör ze ti Ál ta lá nos Is ko la
2521 Csol nok, 
Kos suth L. u. 6. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ je fe le lõs az
in téz mény szak sze rû és 
tör vé nyes mû kö dé sé ért, a
ta ka ré kos gaz dál ko dá sért,
gya ko rol ja a mun kál ta tói
jo go kat, és dönt az in téz -
mény mû kö dé sé vel kap cso -
lat ban min den olyan
ügy ben, ame lyet jog sza bály 
vagy kol lek tív szer zõ dés
(köz al kal ma zot ti sza bály -
zat) nem utal más ha tás kö -
ré be. Az al kal ma zot tak fog-

Fõ is ko la, szak irá nyú fel sõ -
fo kú is ko lai v., pe da gó gus
szak vizs ga, má sod szor és
to váb bi al ka lom mal tör té nõ 
meg bí zás ese tén pe da gó gus 
szak vizs ga ke re té ben szer -
zett in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, leg alább 3–5 év 
is ko la igaz ga tó mun ka kör -
ben szer zett szgy., fel hasz -
ná lói szin tû MS Of fi ce
(iro dai al kal ma zá sok), fel -
hasz ná lói szin tû MS Win -
dows NT/2000/XP, B
ka te gó ri ás jo go sít vány, va -
gyon nyi lat ko zat-té te li el já -
rás le foly ta tá sa, bün tet len
elõ élet.
Elõny: né met nyelv bõl kö -
zép fo kú C tí pu sú ál ta lá nos
nyelv vizs ga, tár sal gá si 
szin tû nyelv tu dás.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti jog vi szony.
Az in téz mény ve ze tõ jé nek
ki ne ve zé si rend jé re a Kjt.
ren del ke zé sei és a köz ok ta -
tá si in téz mé nyek kö zös
fenn tar tá sá ra és fej lesz té sé -
re kö tött és 2007. jún. 27.
nap ján alá írt tár su lá si meg -
ál la po dás ren del ke zé sei az
irány adók. Az in téz mény -
ve ze tõi meg bí zást – a tár -
sult ön kor mány za tok
kép vi se lõ-tes tü le tei vé le mé -
nyé nek ki ké ré sét kö ve tõ en
– a Tár su lá si Ta nács ad ja.
Pbhi: 2011. ápr. 15. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
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lal koz ta tá sá ra, élet- és mun -
ka kö rül mé nye i re vo nat ko zó 
kér dé sek te kin te té ben jog -
kö rét jog sza bály ban elõ írt
egyez te té si kö te le zett ség
meg tar tá sá val gya ko rol ja.
Az in téz mény ve ze tõ je fe lel 
to váb bá a pe da gó gi ai mun -
ká ért, az in téz mény ne ve lé -
si- és mi nõ ség irá nyí tá si
prog ram já nak mû kö dé sé ért, 
a gyer mek vé del mi fel ada -
tok meg szer ve zé sé ért és el -
lá tá sá ért. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b., is -
ko lai vég zett sé get,
szak vizs gát iga zo ló om.,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
sze mé lye sen, pos tai vagy
elekt ro ni kus úton, „Füg get -
le ní tett in téz mény ve ze tõ
pá lyá zat” meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni. A bo rí té kon 
fel kell tün tet ni a pá lyá za ti
adat bá zis ban sze rep lõ azo -
no sí tó szá mot: 363-1/2011.,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: in téz mény ve ze tõ.
Pc.: Csol nok és Kör nyé ke
Köz ok ta tá si In téz mény -
fenn tar tó Tár su lás 
E-ma il: pol gar mes -
ter@csol nok.hu 
Sze mé lye sen: Di ó sze gi né
Pál Er zsé bet 
f.: Taf fer ner Jó zsef a
Tár su lá si Ta nács el nö ke 
Tel.: (33) 478-626 

De recs ke Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
4130 De recs ke, 
Köz tár sa ság út 87. 
Tel.: (54) 410-024 
Fax: (54) 410-002 

Bocs kai Ist ván 
Ál ta lá nos Is ko la és 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény 
4130 De recs ke, 
Szo vá ti út 2. 
Igaz ga tó 

Bün tet len elõ élet, cse lek võ -
ké pes ség, ma gyar ál lam pol -
gár ság, vagy kü lön jog sza-
bály sze rint a sza bad moz -
gás és tar tóz ko dás jo gá val
ren del ke zõ, il let ve be ván do -
rolt vagy le te le pe dett 
stá tusz, az adott ne ve lé si-
ok ta tá si in téz mény ben pe -
da gó gus mun ka kör be töl té -
sé hez szük sé ges fel sõ fo kú
is ko lai v. és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga, leg -
alább 5 év pe da gó gus mun -
ka kör ben szer zett szgy. 
Az in téz mény ve ze tõi
be osz tás el lá tá sá ra 
meg bí zást az kap hat, aki a
mun kál ta tó val ha tá ro zat lan
ide jû köz al kal ma zot ti 
 jog vi szony ban áll, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016.
júl. 31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül. 
Pe hi: 2011. júl. 31.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va -
la mint Korm. ren de let
alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
b., szak mai ön., vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel, is -
ko lai vég zett sé get, szak kép -
zett sé get, szgy-t iga zo ló
om., nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 1 ere de ti és 
3 má so la ti pél dány ban,

862 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám



1 2 3 4

ha tá ro zat lan idõ re szó ló
köz al kal ma zot ti mun ka-
kör be ki ne vez he tõ. 
Elõny: vgy. 

zárt bo rí ték ban, sze mé lye -
sen vagy pos tai úton,
„In téz mény ve ze tõi ál lás -
hely pá lyá zat” meg je lö-
lés sel kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Ik ló di né 
Szi lá gyi Ka ta lin jegy zõ 
f.: De recs ke Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak
fej lesz té si me ne dzse re 
Tel.: 06 (20) 669-7212 
www.de recs ke.hu 

Inárcs Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
3851 Inárcs, 
Kos suth u. 26. 
Tel./fax: (46) 456-101 

Arany Já nos 
Ál ta lá nos Is ko la 
3851 Inárcs, 
Rá kó czi u. 10. 
Igaz ga tó 

Ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus 
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fel sõ fo kú 
is ko lai v. és szak kép zett ség, 
leg alább 5 év pe da gó gus 
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak vizs -
ga, va gyon nyi lat ko zat-té te li 
kö te le zett ség.

ÁEI: 2011. júl. 1. 
A meg bí zás 2016. 
jún. 31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: 2011. ápr. 30. 
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint. 
Pc.: Nagy né Hal mai Ka ta lin 
jegy zõ

Szé ki Te le ki Lász ló 
Köz ala pít vány 
Ku ra tó ri u ma 
2230 Gyöm rõ, 
Szent Ist ván út 69–71. 

Te le ki Lász ló 
Gim ná zi um és In for ma ti kai
Szak kö zép is ko la 
Igaz ga tó 

Szak irá nyú egye te mi v.,
leg alább 5 év szgy., 
köz ok ta tás-ve ze tõi, illetve
az zal egyen ér té kû ve ze tõi
szak vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 5 év re szól. 
Pbhi: a meg je le nést kö ve tõ
30. nap. 
Pe hi: 2011. júl. 30. 
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. 
sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr., om., b. 
Pc.: Spa its né Ró na szé ki
Má ria, a ku ra tó ri um el nö ke 
f.: Volcz Zol tán né 
ok ta tás ügyi fõ ta ná csos 
Tel.: (29) 330-011-129 

Kis gyõr Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
3556 Kis gyõr, 
Dó zsa Gy. u. 11. 
Tel.: (46) 476-202 
Fax: (46) 476-280 

E-ma il: kis gyor@bor sod -
web.hu 

Kis gyõ ri Ál ta lá nos Is ko la 
és Nap kö zi Ott ho nos
Óvo da
3556 Kis gyõr, 
Dó zsa Gy. u. 26. 
Igaz ga tó 
(kö zös igaz ga tá sú 
köz ok ta tá si in téz mény)

A Kö zokt.tv. 18. §-ában
meg ha tá ro zot tak, a 2007.
évi CLII. tv. 6. § (2) be kez -
dés sze rin ti va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa, bün tet len elõ -
élet. 

ÁEI: 2011. szept. 1. 
A meg bí zás 2016.
aug. 31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Köz löny ben va ló meg -
je le nést kö ve tõ 30. nap.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
rész le tes szak mai ön., vpr.
a szak mai hely zet elem zés re 
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, is ko lai vég zett sé get
iga zo ló om., b., adat vé del -
mi nyi lat ko zat.
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A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
sze mé lye sen vagy pos tai
úton kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Ké ke di Lász ló 
pol gár mes ter 

Ki szom bor Nagy köz ség
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
6775 Ki szom bor, 
Nagy szent mik lós u. 8. 
Tel./fax: (62) 525-090 

Ki szom bo ri 
Dó zsa György 
Ál ta lá nos Is ko la 
6775 Ki szom bor, 
Óbé bai u. 6. 
Igaz ga tó 

Lf.: az in téz mény te vé keny -
sé gi kö ré be tar to zó fel ada -
tok ve ze tõi irá nyí tá sa. 
A Kö zokt.tv. 54. §-ában
fog lal tak sze rint, az az: a
köz ok ta tá si in téz mény ve -
ze tõ je fe le lõs az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes mû -
kö dé sé ért, a ta ka ré kos gaz -
dál ko dá sért, gya ko rol ja a
mun kál ta tói jo go kat, és
dönt az in téz mény mû kö dé -
sé vel kap cso lat ban min den
olyan ügy ben, ame lyet jog -
sza bály vagy kol lek tív szer -
zõ dés (köz al kal ma zot ti
sza bály zat) nem utal más
ha tás kö ré be.
Az al kal ma zot tak fog lal -
koz ta tá sá ra, élet- és mun ka -
kö rül mé nye i re vo nat ko zó
kér dé sek te kin te té ben jog -
kö rét jog sza bály ban elõ írt
egyez te té si kö te le zett ség
meg tar tá sá val gya ko rol ja.
A ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ je fe lel to váb bá 
a pe da gó gi ai mun ká ért, az
in téz mény el len õr zé si, mé -
ré si, ér té ke lé si és mi nõ ség -
irá nyí tá si prog ram já nak
mû kö dé sé ért, a gyer mek- 
és if jú ság vé del mi fel ada tok
meg szer ve zé sé ért és el lá tá -
sá ért,  a ne ve lõ és ok ta tó
mun ka egész sé ges és 
biz ton sá gos fel té te le i nek 
meg te rem té sé ért, a ta nu ló-
és gyer mek bal eset 

Fel sõ fo kú pe da gó gu si v. és
szak kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, má sod szor és
to váb bi al ka lom mal tör té nõ 
meg bí zás ese tén pe da gó gus 
szak vizs ga ke re té ben szer -
zett in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., bün tet len
elõ élet, a ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló 
al kal ma zás, il let ve a meg-
bí zás sal egy ide jû leg pe da -
gó gus mun ka kör ben tör té -
nõ, ha tá ro zat lan idõ re szó ló 
al kal ma zás, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa. 

ÁEI: 2011. júl. 1. 
A meg bí zás 2016.
júl. 15-ig, 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Új on nan lé te sí tett jog-
vi szony ese tén – a Kjt.
21/A. § (4)–(5) be kez dé-
se i ben fog lal tak ki vé te lé vel
– 3 hó nap pró ba idõ ki kö té -
sé vel. 
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Köz löny ben tör té nõ
meg je le nést kö ve tõ 30. nap.
Pe hi: a Korm. ren de let ben
meg ha tá ro zott vé le mé nye -
zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 
el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
b., rész le tes szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el -
kép ze lés sel, ké pe sí tést
iga zo ló hi te les om., ed di gi
mun ka vi szo nyok ról, köz al -
kal ma zot ti jog vi szo nyok ról
szó ló iga zo lá sok, adat vé -
del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, sze mé lye -
sen vagy pos tai úton, „Kis-
zom bo ri Dó zsa György 
Ál ta lá nos Is ko la in téz mény -
ve ze tõi pá lyá zat” meg je lö -
lés sel kell be nyúj ta ni. 
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja 
ma gá nak a jo got, hogy
meg fe le lõ pá lyá zó hi á nyá -
ban a pá lyá za ti el já rást ér -
vény te len nek nyil vá nít sa. 
Pc., f.: Szeg vá ri Er nõ né 
pol gár mes ter 
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meg elõ zé sé ért, a gyer me -
kek, ta nu lók rend sze res
egész ség ügyi vizs gá la tá nak 
meg szer ve zé sé ért. A ne ve -
lé si-ok ta tá si in téz mény ve -
ze tõ je rend kí vü li szü ne tet
ren del het el. A köz ok ta tá si
in téz mény ve ze tõ je kép vi -
se li az in téz ményt. 

Kis vár da Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
4600 Kis vár da, 
Szent Lász ló u. 711. 
Tel.: (45) 500-723 

So mo gyi Re zsõ 
Ál ta lá nos Is ko la 
4600 Kis vár da, 
Szent Lász ló u. 35. 
Igaz ga tó 

Lf.: az in téz mény tör vé nyes 
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa, a
pe da gó gi ai mun ka szak mai
irá nyí tá sa, a pe da gó gi ai
prog ram meg va ló su lá sa, az
in téz mé nyi költ ség ve tés be -
tar tá sa, mun kál ta tói, ve ze tõi 
jo gok gya kor lá sa. 

A Kö zokt.tv. 17–18. §-a
sze rint, fel sõ fo kú is ko lai v.
és szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, leg alább 
5 év pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy.
Meg bí zást az kap hat, aki a
mun kál ta tó val köz al kal ma -
zot ti jog vi szony ban áll,
vagy a meg bí zás sal egy ide -
jû leg köz al kal ma zot ti mun -
ka kör be ki ne vez he tõ. 

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 2016.
aug. 15-ig, 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30. nap. 
Pe hi: a vé le mé nye zé si 
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 
30. nap utá ni el sõ 
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
b., ké pe sí tést, vég zett sé get
iga zo ló hi te les om.,
szgy-ról ere de ti iga zo lás,
rész le tes szak mai ön., 
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el -
kép ze lés sel, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
írás ban, sze mé lye sen vagy
pos tai úton, „So mo gyi 
Re zsõ Ál ta lá nos Is ko la 
in téz mény ve ze tõi pá lyá zat” 
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.
Kis vár da Vá ros 
Ön kor mány za ti 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
fenn tart ja a jo gát, hogy a
pá lyá za ti el já rást ered mény -
te len nek nyil vá nít sa. 
Pc.: Pol gár mes te ri Hi va tal
Mû ve lõ dé si- és Egész ség -
ügyi Osz tály 
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Te ich mann Vil mos 
Ál ta lá nos Is ko la 
4600 Kis vár da, 
Tor dai u. 17. 
Igaz ga tó 

Lf.: az in téz mény tör vé nyes 
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa, a
pe da gó gi ai mun ka szak mai
irá nyí tá sa, a pe da gó gi ai
prog ram meg va ló su lá sa, az
in téz mé nyi költ ség ve tés be -
tar tá sa, mun kál ta tói, ve ze tõi 
jo gok gya kor lá sa. 

II. Rá kó czi Fe renc 
Szak kö zép- és Szak is ko la 
4600 Kis vár da, 
Már tí rok út ja 8. 
Igaz ga tó 

Lf.: az in téz mény tör vé nyes 
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa, a
pe da gó gi ai mun ka szak mai 

A Kö zokt.tv. 17–18. §-a
sze rint, egye te mi szin tû 
ta ná ri v. és szak kép zett ség,
vagy a kép zés szak irá nyá -
nak meg fe le lõ egye te mi
szin tû v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga, leg -
alább 5 év pe da gó gus mun -
ka kör ben szer zett szgy.,
má sod szor és to váb bi al ka -
lom mal tör té nõ meg bí zás
ese tén pe da gó gus szak vizs -
ga ke re té ben szer zett in téz -
mény ve ze tõi szak kép-
zett ség. 
Meg bí zást az kap hat, aki a
mun kál ta tó val köz al kal ma -
zot ti jog vi szony ban áll,
vagy a meg bí zás sal egy ide -
jû leg köz al kal ma zot ti mun -
ka kör be ki ne vez he tõ.

A Kö zokt.tv. 17–18. §-a
sze rint, egye te mi szin tû 
ta ná ri v. és szak kép zett ség,
vagy a kép zés szak irá nyá -
nak meg fe le lõ egye te mi
szin tû v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga, leg -
alább 5 év pe da gó gus mun -
ka kör ben szer zett szgy. 

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30. nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha -
tár idõ le jár tát kö ve tõ 30.
nap utá ni el sõ kép vi se -
lõ-tes tü le ti ülés. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va -
la mint Korm. ren de let
alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
b., ké pe sí tést, vég zett sé get
iga zo ló hi te les om.,
szgy-ról ere de ti iga zo lás,
rész le tes szak mai ön., vpr. a 
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, adat vé del mi nyi lat ko -
zat. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
írás ban, sze mé lye sen vagy
pos tai úton, „Te ich mann
Vil mos Ál ta lá nos Is ko la 
in téz mény ve ze tõi pá lyá zat” 
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni. 
Kis vár da Vá ros 
Ön kor mány za ti 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
fenn tart ja a jo gát, hogy a
pá lyá za ti el já rást ered mény -
te len nek nyil vá nít sa. 
Pc.: Pol gár mes te ri Hi va tal
Mû ve lõ dé si- és Egész ség -
ügyi Osz tály

ÁEI: 2011. aug. 15. 
A meg bí zás 2016.
aug. 14-ig, 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30. nap. 
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irá nyí tá sa, a pe da gó gi ai -
prog ram meg va ló su lá sa, az
in téz mé nyi költ ség ve tés be -
tar tá sa, mun kál ta tói, ve ze tõi 
jo gok gya kor lá sa. 

Meg bí zást az kap hat, aki a
mun kál ta tó val köz al kal ma -
zot ti jog vi szony ban áll,
vagy a meg bí zás sal egy ide -
jû leg köz al kal ma zot ti mun -
ka kör be ki ne vez he tõ.

Pe hi: a vé le mé nye zé si 
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 
30. nap utá ni el sõ kép vi-
se lõ-tes tü le ti ülés. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
b., ké pe sí tést, vég zett sé get
iga zo ló hi te les om.,
szgy-ról ere de ti iga zo lás,
rész le tes szak mai ön., vpr. a 
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, adat vé del mi nyi lat ko -
zat. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
írás ban, sze mé lye sen vagy
pos tai úton, „So mo gyi Re -
zsõ Ál ta lá nos Is ko la in téz -
mény ve ze tõi pá lyá zat”
meg je lö lés sel kell be nyúj ta -
ni. 
Kis vár da Vá ros 
Ön kor mány za ti Kép vi se -
lõ-tes tü le te fenn tart ja a
jo gát, hogy a pá lyá za ti 
el já rást ered mény te len nek
nyil vá nít sa. 
Pc.: Pol gár mes te ri Hi va tal
Mû ve lõ dé si- és 
Egész ség ügyi Osz tály 
 

Kom ló Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
7300 Kom ló, 
Vá ros ház tér 3. 
Tel.: (72) 584-000 
Fax: (72) 584-008

Ken der föld-Som ági 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Óvo da 
Igaz ga tó 
(több cé lú, kö zös igaz ga tá sú 
köz ok ta tá si in téz mény)

A Kö zokt.tv. 18. §-ában
elõ írt v., szak kép zett ség,
szgy. (fi gye lem mel az 
ott hi vat ko zott 17. § 
(1)–(2) be kez dés ben 
fel so rolt meg ha tá ro zott 
fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé -
get és szak kép zett ség re, 
va la mint a (7) be kez dés ben
fog lal tak ra).

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30. nap. 
Pe hi: a pá lyá za to kat a 
kép vi se lõ-tes tü let a Korm.
ren de let 5. § (9) be kez dé se
ér tel mé ben tör té nõ vé le mé -
nye zé si ha tár idõ le jár tát 
kö ve tõ 30. na pot kö ve tõ
ülé sén bí rál ja el. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, is ko -
lai és szak mai vég zett sé get
iga zo ló om., b., adat vé del -
mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, „Pá lyá zat a 
Ken der föld-Som ági Ál ta lá -
nos Is ko la és Óvo da igaz-
ga tói ál lá sá nak be töl té sé re”
meg je lö lés sel kell be nyúj-
ta ni. 
Pc.: Po lics Jó zsef 
pol gár mes ter 
f.: La ho And rea iro da ve ze tõ 
Tel.: (72) 584-015 

Mar ca li Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
8701 Mar ca li, 
Rá kó czi u. 11. 
Tel.: (85) 501-003 
Fax: (85) 501-055

Mar ca li Vá ros 
Ön kor mány zat 
Szé che nyi Zsig mond 
Szak kö zép is ko la és 
Szak is ko lá ja 
8734 So mogy zsit fa, 
Ady E. u. 8. 
Igaz ga tó 

Lf.: irá nyít ja és szer ve zi 
az in téz mény mun ká ját,
gon dos ko dik a te vé keny ség 
sze mé lyi és tár gyi fel té te le -
i rõl, el len õr zi az in téz mény
ha tás kö ré be tar to zó fel adat -
el lát ást.

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, leg alább
5 év – a Kö zokt.tv. 18. §
(6) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ki vé tel lel – pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak vizs -
ga, va gyon nyi lat ko zat-té te li 
el já rás le foly ta tá sa, má sod -
szor és to váb bi al ka lom mal
tör té nõ meg bí zás ese tén 
pe da gó gus szak vizs ga 
ke re té ben szer zett in téz -
mény ve ze tõi szak kép zett -
ség, a ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus 
mun ka kör ben fenn ál ló, 
ha tá ro zat lan idõ re szó ló 
al kal ma zás, il let ve a meg-
bí zás sal egy ide jû leg pe da -
gó gus mun ka kör ben tör té -
nõ, ha tá ro zat lan idõ re szó ló 
al kal ma zás.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30. nap. 
Pe hi: az al kal ma zot ti kö -
zös ség és a ne ve lõ tes tü let
ál ta li vé le mé nye zést kö ve tõ 
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés. 
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. 
sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
vég zett sé get ta nú sí tó ere de -
ti ok le vél, vagy an nak hi te -
les má so la ta, szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el -
kép ze lés sel, b., adat vé del mi 
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, „Pá lyá zat
Mar ca li Vá ro si Ön kor -
mány zat Szé che nyi Zsig -
mond Szak kö zép is ko la és
Szak is ko lá ja igaz ga tói ál lá -
sá nak be töl té sé re” meg je lö -
lés sel kell be nyúj ta ni. 
Pc., f.: Dr. Sü tõ Lász ló 
pol gár mes ter 
Tel.: (85) 501-072
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Mar ca li, Ke le víz, 
Ne mes vid, 
So mogy si mo nyi, 
So mogy zsit fa 
Köz ok ta tá si 
In téz mé nyi Tár su lás 
Tár su lá si Ta ná csa 
8700 Mar ca li, 
Rá kó czi u. 11. 
Tel.: (85) 501-003 
Fax: (85) 501-055 

Mar ca li Óvo da, 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény 
8700 Mar ca li, 
Szé che nyi u. 60. 
Igaz ga tó 

Lf.: irá nyít ja és szer ve zi 
az in téz mény mun ká ját,
gon dos ko dik a te vé keny ség 
sze mé lyi és tár gyi fel té te le -
i rõl, el len õr zi az in téz mény
ha tás kö ré be tar to zó fel adat -
el lát ást. 

Fõ is ko lai szin tû ta ná ri v. és
szak kép zett ség, leg alább 
5 év – a Kö zokt.tv. 18. §
(6) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ki vé tel lel – pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak vizs -
ga, va gyon nyi lat ko zat-té te li 
el já rás le foly ta tá sa, má sod -
szor és to váb bi al ka lom mal
tör té nõ meg bí zás ese tén pe -
da gó gus szak vizs ga ke re té -
ben szer zett in téz mény-
ve ze tõi szak kép zett ség, 
a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus 
mun ka kör ben fenn ál ló, 
ha tá ro zat lan idõ re szó ló 
al kal ma zás, il let ve a meg-
bí zás sal egy ide jû leg pe da -
gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás. 
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30. nap. 
Pe hi: az al kal ma zot ti kö -
zös ség és a ne ve lõ tes tü let
ál ta li vé le mé nye zést kö ve tõ 
Tár su lá si Ta nács ülé se. 
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. 
sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
vég zett sé get ta nú sí tó ere de -
ti ok le vél, vagy an nak hi te -
les má so la ta, szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el -
kép ze lés sel, b., adat vé del mi 
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, „Pá lyá zat a 
Mar ca li Óvo da, Ál ta lá nos
Is ko la, Alap fo kú Mû vé szet -
ok ta tá si In téz mény igaz ga -
tói ál lá sá nak be töl té sé re”
meg je lö lés sel kell be nyúj-
ta ni. 
Pc., f.: Dr. Sü tõ Lász ló a 
Tár su lá si Ta nács el nö ke 
Tel.: (85) 501-072 

Pi lisszán tó Köz ség 
Ön kor mány za ta 
2095 Pi lisszán tó, 
Kos suth L. u. 92. 
Tel.: (26) 349-558 
Fax: (26) 349-110

Szlo vák Nem ze ti sé gi 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Könyv tár 
2095 Pi lisszán tó, 
Pe tõ fi S. u. 37. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se, a 
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa, és dön tés ho za tal az in -
téz mény mû kö dé sé vel
kap cso lat ban min den olyan
ügy ben, ame lyet jog sza bály 
nem utal más ha tás kö ré be.

Fõ is ko lai szin tû v., pe da gó -
gus szak vizs ga, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy., va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás 
le foly ta tá sa, ma gyar ál lam -
pol gár ság, cse lek võ ké pes -
ség, bün tet len elõ élet, a 
Kö zokt.tv. 18. § (1) be kez -
dés d) pont sze rint: ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mény ben
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás, a 
Kö zokt.tv. 18. § (1) be kez -
dés sze rint: má sod szor és
to váb bi alka lom mal tör té nõ 

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016.
 júl. 31-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. máj. 15. 
Pe hi: 2011. júl. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mé -
nyi és az egyéb vé le mé nye -
zé se ket kö ve tõ en a
kép vi se lõ-tes tü let az el sõ
ren des ülé sén, leg ké sõbb
2011. júl. 30. ha tár idõ ig
dönt a meg bí zás ról. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
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meg bí zás ese tén pe da gó gus 
szak vizs ga ke re té ben szer -
zett in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség.
Elõny: leg alább 5 év vgy.,
szlo vák nyelv is me re te. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vég zett sé get
iga zo ló om., az el fo ga dott
pe da gó gi ai prog ra mot ala -
pul ve võ szak mai prog ram,
ve ze té si kon cep ció, b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen,
vagy pos tai úton, „Igaz ga -
tó” meg je lö lés sel kell be -
nyúj ta ni. 
Pc.: Csics man czai Ta más né 
pol gár mes ter 
f.: dr. Bak Im re jegy zõ 
Tel.: (26) 349-544 

Sop ron Me gyei Jo gú 
Vá ros Köz gyû lé se 
9400 Sop ron, 
Fõ tér 1. 
Tel.: (99) 515-122 
Fax: (99) 515-207

Fáy And rás 
Köz gaz da sá gi, Üz le ti és
Pos tai Szak kö zép is ko la 
9400 Sop ron, 
Te le ki P. u. 26. 
Igaz ga tó 

Gár do nyi Gé za Ál ta lá nos
Is ko la 
9400 Sop ron, 
Fe ren czy J. u. 13. 
Igaz ga tó 

De ák Té ri Ál ta lá nos Is ko la 
9400 Sop ron, 

De ák tér 78. 
Igaz ga tó 

Lf.: az in téz mény ve ze té sé -
vel kap cso la tos fel ada tok
el lá tá sa.

A Kjt., a Korm. ren de let
sze rint, leg alább 5 év szgy.
a Kö zokt.tv. 18. §-a 
sze rin ti fel té te lek alap ján. 
A ma ga sabb ve ze tõi be osz -
tás el lá tá sá ra olyan köz al -
kal ma zott bíz ha tó meg, aki
ren del ke zik a Kö zokt.tv.
18. §-ában sze rep lõ, ve ze tõ -
re vo nat ko zó fel té te lek kel,
bün tet len elõ éle tû.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Pbhi: 2011. ápr. 6. 
Pe hi: jog sza bály sze rint,
leg ké sõbb 2011. máj. 31. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., b., is ko lai vég -
zett sé get ta nú sí tó om., vpr.,
fej lesz té si el kép ze lé sek.
A pá lyá za tot a Pol gár mes -
te ri Hi va tal Hu mán szol gál -
ta tá si Osz tá lyán pos tai úton 
be sze rez he tõ „Az in téz -
mény ve ze tõi pá lyá zat 
fel épí té se, tar tal mi kö ve tel -
mé nyei” do ku men tum
alap ján kell el ké szí te ni. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban
pa pír ala pon, 1 pél dány ban
CD le me zen Word for má -
tum ban, ki zá ró lag pos tai
úton kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Sop ron Me gyei Jo gú 
Vá ros jegy zõ je 
9401 Sop ron, 
Pf.: 127. 
f.: tel.: (99) 515-220
E-ma il: 
hi zoh.il di ko@sop ron.hu
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. márc. 7. 
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Szob Vá ros Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2628 Szob, 
Szent Im re u. 12. 
Tel.: (27) 570-690 
Fax: (27) 570-531

Ko dály Zol tán 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény 
2628 Szob, 
Ár pád u. 54. 
Igaz ga tó 

Szak irá nyú fel sõ fo kú 
is ko lai v. és szak kép zett ség, 
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus 
szak vizs ga. 

ÁEI: 2011. aug. 15. 
A meg bí zás 2016. 
aug. 14-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a pá lyá za tok be ér ke -
zé sét kö ve tõ 40 nap. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel, 
is ko lai vég zett sé get ta nú sí -
tó om., b., ed di gi mun ka vi -
szo nyok ról, szgy-ról szó ló 
iga zo lá sok, nyi lat ko zat a
va gyon nyi lat ko zat-té te li el -
já rás le foly ta tá sá ról, nyi lat -
ko zat a pá lyá zat nyílt vagy
zárt ülé sen tör té nõ tár gya lá -
sá ról, adat vé del mi nyi lat ko -
zat. 
A pá lyá za tot „Igaz ga tói
pá lyá zat” meg je lö lés sel 
kell be nyúj ta ni. 
A kép vi se lõ-tes tü let a
pá lyá zat ered mény te len né
nyil vá ní tá sá nak jo gát fenn -
tart ja.
Pc., f.: Szõ ke Ist ván 
pol gár mes ter 

Tak ta har kány Nagy köz ség
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
3922 Tak ta har kány, 
Gép ál lo más u. 4. 
Tel.: (47) 378-001
Fax: (47) 378-014

Apá czai Cse re Já nos 
Ál ta lá nos Is ko la 
3922 Tak ta har kány, 
Vö rös marty u. 8. 
Igaz ga tó

Va gyon nyi lat ko zat-té te li 
el já rás le foly ta tá sa, pe da gó -
gus szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, leg alább 
5 év pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy., ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mény ben
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás, ma gyar
ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség. 

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Pbhi: 2011. máj. 15. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel, b., 
is ko lai vég zett sé get, 
szak vizs gát iga zo ló om.,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 

Tá pi ó ság Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 

KITT Óvo dá ja 
és Ál ta lá nos Is ko lá ja 
2253 Tá pi ó ság, 
Papp Ká roly u. 1. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Fõ is ko lai szin tû pe da gó gus
v., va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, pe da gó -
gus szak vizs ga, leg alább 
5 év pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. ápr. 11. 
Pe hi: 2011. jún. 30.
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2253 Tá pi ó ság, 
Bics kei út 3. 
Tel./fax: (29) 465-667, 
(29) 465-575 

Lf.: az in téz mény vezeté -
séhez, irá nyí tá sá hoz kap -
cso ló dó te vé keny sé ge
el lá tá sa so rán gya ko rol ja 
a jog sza bá lyok ban és az 
in téz mény Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá ban
szá má ra biz to sí tott jog kö rö -
ket.

Elõny: vgy., pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben szer -
zett in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mé -
nye zé si ha tár idõ le tel te
után, Tá pi ó ság kép vi se lõ-
tes tü le te Tá pi ó szent már ton
kép vi se lõ-tes tü let vé le mé -
nyé nek ki ké ré se után dönt. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint a Ca fe té ria Sza -
bály zat ren del ke zé sei az
irány adók. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel,
vég zett sé get iga zo ló ere de ti 
ok má nyok, vagy azok 
hi te les má so la ta, b., szán -
dék nyi lat ko zat va gyon nyi -
lat ko zat-té te li kö te le zett ség
tel je sí té sé re, nyi lat ko zat 
ar ra vo nat ko zó an, hogy a
Kjt. 41. § (2) be kez dés 
sze rin ti össze fér he tet len ség
nem áll fenn, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton, „Tá pi ó ság 
Köz ség pol gár mes te ré nek”
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni 
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
SZI1/944-1/2010., va la mint 
a mun ka kör meg ne ve zé sét:
in téz mény ve ze tõ. 
Pc.: Kun Szi lárd 
pol gár mes ter 
f.: Sol ti né dr. Pap Ani kó 
jegy zõ 
Tel.: (29) 465-575 
www.ta pi o sag.hu 

Tom pa Vá ros 
Ön kor mány za ta 
6422 Tom pa, 
Sza bad ság tér 3. 
Tel.: (77) 551-500 
Fax: (77) 551-510

Sza bó Dé nes 
Ál ta lá nos Is ko la 
6422 Tom pa, 
Bem u. 22–24. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Fõ is ko lai szin tû v., jog sza -
bály ban elõ írt fel sõ fo kú 
pe da gó gu si v., pe da gó gus
szak vizs ga, má sod szor és
to váb bi al ka lom mal tör té nõ
meg bí zás ese tén a pe da gó -
gus szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, szak irá nyú

ÁEI: 2011. aug. 15. 
Ha tá ro zott ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: az Ok ta tá si és 
Kul tu rá lis Köz löny ben 
tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. 
Pe hi: a szak ér tõi bi zott ság
írás be li vé le mé nyé nek,

872 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám



1 2 3 4

Lf.: a Kö zokt.tv. sze rint, 
az is ko la irá nyí tá si, el len õr -
zé si, mun kál ta tói fel ada ta i -
nak el lá tá sa, ala pí tó ok irat
sze rin ti fel ada tok el lá tá sa,
kap cso lat tar tás a fenn tar tó -
val. 

pe da gó gi ai gya kor lat, leg -
alább 5 év szgy., a ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mény ben
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás, il let ve a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség.

va la mint a Korm. ren de let -
ben fel so rolt, egyéb vé le -
mé nye zés re jo go sul tak
vé le mé nye zé si ha tár ide jé -
nek le jár tát kö ve tõ el sõ 
tes tü le ti ülés.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: dön tés a 
pá lyá zat be nyúj tá sa utá ni
bi zott sá gi meg hall ga tás és
ja vas lat ki ala kí tá sát kö ve tõ
kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
vpr., szak mai ön., a szak irá -
nyú pe da gó gi ai gya kor la tot
iga zo ló do ku men tu mok, 
is ko lai vég zett sé get iga zo ló 
om., b., a pá lyá zó nyi lat ko -
za ta ar ra vo nat ko zó an,
hogy in téz mény ve ze tõi
meg bí zá sa ese tén va gyon -
nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
sé gé nek ele get tesz, nyi lat-
ko zat a pá lyá zat nyílt vagy
zárt ülé sen tör té nõ tár gya-
lá sá ról, adat vé del mi nyi lat -
ko zat. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
pos tai úton kell be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni 
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: igaz ga tó. 
Pc.: Tom pa Vá ros 
Ön kor mány za ta 
f.: Gav lik Me lin da al jegy zõ

Ül lõ Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2225 Ül lõ, 
Temp lom tér 3. 
Tel.: (29) 320-011

Har mó nia Ze ne is ko la
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
2225 Ül lõ, 
Pes ti út 53. 
Igaz ga tó 

A Kö zokt.tv. 18. §-ában
fog lalt fel té te lek – fel sõ-
fo kú is ko lai v. és szak kép -
zett ség, pe da gó gus szak -
vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy. – fenn ál lá sa,
ki ne ve zés ese tén va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás 
le foly ta tá sa.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga, vgy.

ÁEI: 2011. aug. 15. 
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a pá lyá za ti ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ 60 na pon 
be lül. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, vég -
zett sé gek, kép zett sé gek ill.
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szgy. meg lé tét iga zo ló om.,
b., adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen,
vagy pos tai úton, „Pá lyá zat
Ze ne is ko la igaz ga tói ál lás -
he lyé re” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni. 
Pc.: Kiss né Sza bó Ka ta lin
pol gár mes ter 
f.: Bog dán Jó zsef né 
ok ta tá si re fe rens 
Tel.: (29) 320-011/148

Egyéb ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Bá tony te re nye 
Kis tér ség 
Ön kor mány za ta i nak
Több cé lú Tár su lá sa 
3070 Bá tony te re nye, 
Vá ros ház út 2. 
Tel./fax: (32) 553-025 

Bá tony te re nye
Kis tér sé gi Szo ci á lis 
Köz pont 
3070 Bá tony te re nye, 
Kos suth út 2. 
In téz mény ve ze tõ

Fõ is ko lai szin tû v., az
1/2000. (I. 7.) SzCsM ren -
de let 3. sz. mel lék le té ben,
ill. a 15/1998. (IV. 30.) NM 
ren de let ben meg ha tá ro zott
fel sõ fo kú szak kép zett ség,
leg alább 5 év fel sõ fo kú
vég zett sé get igény lõ szak -
mai és vgy., va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly-
ta tá sa, bün tet len elõ élet. 
Elõny: fõ is ko lai szin tû,
egyéb szak irá nyú v., 
hely is me ret, B ka te gó ri ás
jo go sít vány.

ÁEI: 2011. jún. 1.
A meg bí zás 2016.
máj. 31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: 2011. ápr. 30. 
Pe hi: 2011. máj. 31. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
rész le tes szak mai ön., vpr. a 
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, ké pe sí tést iga zo ló om.,
b., nyi lat ko zat ar ról, hogy 
a gyer me kek vé del mé rõl és
a gyám ügyi igaz ga tás ról
szó ló 1997. évi XXXI. tv.
15. § (8) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok 
ve le szem ben nem áll fenn,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pa pír ala pon,
sze mé lye sen vagy pos tai
úton kell be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni 
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
160/2011. (II. 25.), 
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: Bá tony te re nye
Kis tér sé gi Szo ci á lis 
Köz pont. 
A dön tés ho zó (fenn tar tó)
fenn tart ja ma gá nak a jo got,
hogy a pá lyá za tot ered -
mény te len nek nyil vá nít sa.
Pc., f.: Nagy-Maj don Jó zsef 
a Tár su lá si Ta nács el nö ke
Tel.: (32) 353-877
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Be lo i an nisz Köz ség
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2455 Be lo i an nisz, 
Sza ra fisz u. 2.

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont 
2455 Be lo i an nisz, 
Rá kó czi u. 2628. 
Igaz ga tó 

Szak irá nyú fel sõ fo kú v.,
leg alább 5 év szgy., 
pe da gó gus szak vizs ga, 
új gö rög nyelv óvo dai, 
ál ta lá nos is ko lai ok ta tá sá ra
al kal mas bi zo nyít vány, il -
let ve ké pe sí tés.

ÁEI: 2011. júl. 1.
A meg bí zás 2016. 
jún. 30-ig szól. 
Pró ba idõ: 3 hó nap. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a be nyúj tá si ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ 60 nap.

Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
szl. nincs.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
a pá lyá zó sze mé lyes ada ta it 
is tar tal ma zó rész le tes szak -
mai ön., vpr., is ko lai vég -
zett sé get, szak kép zett sé get,
az új gö rög nyelv 
ok ta tá sá ra al kal mas bi zo -
nyít vány, szgy-t iga zo ló 
hi te les om., b. 
A pá lyá za tot „ÁMK
igaz ga tói pá lyá zat” meg je -
lö lés sel kell be nyúj ta ni.
A pá lyá zat be nyúj tá sá val
kap cso la tos egyéb ren del -
ke zé se ket és a pá lyá za ti 
fel té te le ket a Kö zokt.tv., a
Korm. ren de let, to váb bá az
MKM ren de let tar tal maz za.
Pc., f.: Pa pa le xisz Kosz tasz
pol gár mes ter 
Tel.: (25) 225-001 

Bu da pest Fõ vá ros 
XX. Ke rü let, 
Pes ter zsé bet 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
1201 Bu da pest, 
Kos suth L. tér 1. 
Tel.: (1) 283-0549 
Fax: (1) 283-0061

Pes ter zsé be ti 
Szo ci á lis és 
Gyer mek vé del mi Köz pont 
1201 Bu da pest, 
Nagy Gyõ ry Ist ván
u. 29–31A 
In téz mény ve ze tõ, 
csa lád gon do zó 
mun ka kör ben
(tel jes mun ka idõ, 
he ti 40 óra) 
Az in téz mény te vé keny sé gi 
kö re: szo ci á lis alap szol gál -
ta tá sok (ét kez te tés, há zi se -
gít ség nyúj tás,

Bár mely, az in téz mény ál tal 
biz to sí tott szol gál ta tás, il -
let ve el lá tás ve ze tõ jé re –
sze mé lyes gon dos ko dást
nyúj tó szo ci á lis in téz mé -
nyek szak mai fel ada ta i ról
és mû kö dé sük fel té te le i rõl
szó ló 1/2000. (I. 7.) SzCsM  
ren de let be, il let ve a sze mé -
lyes gon dos ko dást nyúj tó
gyer mek jó lé ti, gyer mek vé -
del mi in téz mé nyek, va la -
mint sze mé lyek szak mai
fel ada ta i ról és mû kö dé sük

ÁEI: 2011. jún. 1. 
A meg bí zás 2016. 
máj. 31-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a pá lyá za tok vé le-
mé nye zé si ha tár ide jé nek 
le jár tát kö ve tõ el sõ kép-
vi se lõ-tes tü le ti ülés. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a pá lyá zat elõ ké szí tõ je
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jel zõ rend sze res há zi se gít -
ség nyúj tás, csa lád se gí tés,
tá mo ga tó szol gál ta tás, nap -
pa li el lá tás, idõ ko rú ak gon -
do zó há za, ott ho ni sza ká po-
lás, if jú sá gi in for má ci ós és
ta nács adó iro da, gyer mek jó -
lé ti szol gál ta tás (gyer mek jó -
lé ti köz pon ton ke resz tül),
gyer me kek nap köz be ni el lá -
tá sa (há zi gyer mek fel ügye -
let, csa lá di nap kö zi),
gyer me kek át me ne ti gon do -
zá sa (gyer me kek át me ne ti
ott ho na, he lyet tes szü lõi
há ló zat).

Lf.: ter ve zi, szer ve zi, irá -
nyít ja és el len õr zi az in téz -
mény szak mai és gaz da sá gi
mû kö dé sé nek va la mennyi
te rü le tét, gya ko rol ja a mun -
kál ta tói jo go kat, el lát ja az
in téz mény mû kö dé sét érin tõ 
jog sza bá lyok ban, ön kor -
mány za ti ren de le tek ben
és dön té sek ben a ve ze tõ 
ré szé re elõ írt fel ada to kat,
el ké szí ti, el ké szít te ti az in -
téz mény kö te le zõ en elõ írt
sza bály za ta it, ren del ke zé se -
it, fe lel a sze mély ügyi fel -
ada tok el lá tá sá ért,
kap cso la tot tart a társ in téz -
mé nyek kel, he lyi, te rü le ti 
és or szá gos szak mai szer ve -
ze tek kel, in téz mé nyek kel,
tá mo gat ja az in téz mény
mun ká ját se gí tõ tes tü le tek,
szer ve ze tek, kö zös sé gek te -
vé keny sé gét, fo lya ma to san
ér té ke li a ve ze tés, a szer ve -
ze ti egy sé gek, az in téz mény 
te vé keny sé gét, mun ká ját. 

fel té te le i rõl szó ló 15/1998.
(IV. 30.) NM ren de let ben –
meg ha tá ro zott fel sõ fo kú v.,
leg alább 5 év fel sõ fo kú
vég zett sé get igény lõ, a
gyer mek vé de lem, a szo ci á -
lis el lá tás, az egész ség ügyi
el lá tás il let ve a köz ok ta tás
te rü le tén be töl tött mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
leg alább 5 év vgy., bün tet -
len elõ élet, va gyon nyi lat-
ko zat- té te li el já rás le foly ta -
tá sa. Ma ga sabb ve ze tõi be -
osz tás el lá tá sá ra meg bí zást
az kap hat, aki a mun kál ta -
tó val köz al kal ma zot ti jog -
vi szony ban áll, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka kör -
be ki ne vez he tõ.

ál tal ese ten ként össze hí vott
bi zott ság (pá lyá zat elõ ké -
szí tõ je, vagy kép vi se lõ je,
szak mai ér dek kép vi se le ti
szö vet ség, il le tõ leg egye sü -
let kép vi se lõ jé nek vagy a
szak ma sze rint il le té kes
szak mai kol lé gi um tag ja)
vé le mé nye zi. A ki írt fel té-
te lek nek meg fe le lõ pá lyá -
zó kat a bi zott ság sze mé lye -
sen hall gat ja meg, a meg-
hall ga tás ról jegy zõ köny vet
ké szít.
Jut ta tás: ill. a Kjt. 66. §-a
sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
a pá lyá zó sze mé lyes ada-
ta it, élet út ját és szgy-át 
be mu ta tó ön., b., is ko lai
vég zett sé get, kép zett sé get
iga zo ló hi te les om., vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re 
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, a gyer me kek vé del mé -
rõl és a gyám ügyi igaz ga- 
t ás ról szó ló 1997. évi
XXXI. tv. 15. § (8) be kez -
dé se ál tal elõ írt nyi lat ko zat, 
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot zárt bo rí ték -
ban kell be nyúj ta ni.
A pá lyá zat ki író ja a pá lyá -
zat ered mény te len né
nyil vá ní tá sá nak jo gát 
fenn tart ja.
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros 
XX. Ke rü let, Pes ter zsé bet
Ön kor mány za tá nak 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
Pol gár mes te ri Tit kár ság
f.: dr. Papp Gab ri el la
Tel.: (1) 421-0670 

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si 
Köz pont 
4183 Ka ba, 
Kos suth u. 2. 
Tel.: (54) 460-362 
Fax: (54) 552-003

ÁMK Alap fo kú 
Mû vé sze ti Is ko lá ja 
In téz mény egy ség-ve ze tõ

Fõ is ko lai szin tû pe da gó gus
v. és/vagy mû vész ta ná ri v.,
leg alább 5 év szgy.
Elõny: pe da gó gus
szak vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
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 Pbhi: 2011. máj. 31. 
Pe hi: 2011. júl. 20. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
vp.: 300%. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b., 
is ko lai vég zett sé get iga zo ló 
om., egyéb kom pe ten ci ák
má so la ta, adat vé del mi 
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen,
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni 
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
37/11/K.
Pc., f.: Vá ra di Ist ván né 
fõ igaz ga tó 
Tel.: 06 (20) 986-9699

Kis vár da Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
4600 Kis vár da, 
Szent Lász ló u. 711. 
Tel.: (45) 500-723

Pe da gó gi ai 
Szak szol gá la tok 
Kis vár da 
4600 Kis vár da, 
Szent Lász ló u. 42. 
In téz mény ve ze tõ 

Lf.: az in téz mény tör vé nyes 
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa, a
pe da gó gi ai mun ka szak mai
irá nyí tá sa, a pe da gó gi ai
prog ram meg va ló su lá sa, az
in téz mé nyi költ ség ve tés be -
tar tá sa, mun kál ta tói, ve ze tõi 
jo gok gya kor lá sa. 

A pe da gó gi ai szak szol gá la -
tok ról szó ló 4/2010. (I. 19.) 
OKM ren de let 3. §-a sze rint 
az adott pe da gó gi ai szak -
szol gá lat in téz mé nyé ben
pe da gó gus mun ka kör be töl -
té sé re jo go sí tó fel sõ fo kú is -
ko lai v. és szak kép zett ség,
a szak kép zett ség nek meg fe -
le lõ pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga, má -
sod szor és to váb bi al ka lom -
mal tör té nõ meg bí zás
ese tén a pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak kép -
zett ség.
Meg bí zást az kap hat, aki a
mun kál ta tó val köz al kal ma -
zot ti jog vi szony ban áll,
vagy a meg bí zás sal egy ide -
jû leg köz al kal ma zot ti mun -
ka kör be ki ne vez he tõ. 

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30. nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si 
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 
30. nap utá ni el sõ 
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
b., ké pe sí tést, vég zett sé get
iga zo ló hi te les om., szgy-
ról ere de ti iga zo lás, rész le -
tes szak mai ön., vpr.
a szak mai hely zet elem zés re 
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, adat vé del mi nyi lat ko -
zat. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
írás ban, sze mé lye sen vagy
pos tai úton, „Pe da gó gi ai
Szak szol gá la tok Kis vár da
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Vá ro si Böl csõ de 
4600 Kis vár da, 
Tom pos úti ltp. 1. 
In téz mény ve ze tõ 

(Az in téz mény te vé keny sé -
gi kö re: böl csõ dei el lá tás,
ko rai fej lesz tés és gon do -
zás.) 

Lf.: az in téz mény te vé keny -
sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok ve ze tõi irá nyí tá sa, 
az in téz mény ve ze tõ je fe le -
lõs az in téz mény szak sze rû
és tör vé nyes mû kö dé sé ért, a 
ta ka ré kos gaz dál ko dá sért,
gya ko rol ja a mun kál ta tói
jo go kat és dönt az in téz -
mény mû kö dé sé vel kap cso -
lat ban min den olyan
ügy ben, ame lyet jog sza bály 
vagy kol lek tív szer zõ dés
nem utal más ha tás kö ré be.

 

A sze mé lyes gon dos ko dást
nyúj tó gyer mek jó lé ti, gyer -
mek vé del mi in téz mé nyek,
va la mint sze mé lyek szak -
mai fel ada ta i ról és mû kö dé -
sük fel té te le i rõl szó ló
15/1998. (IV. 30.) NM ren -
de let 2. sz. mel lék le te 
I. rész 2. B. pont já ban elõ írt 
ké pe sí tés, 5 év szgy., 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.
Meg bí zást az kap hat, aki a
mun kál ta tó val köz al kal ma -
zot ti jog vi szony ban áll,
vagy a meg bí zás sal egy ide -
jû leg köz al kal ma zot ti mun -
ka kör be ki ne vez he tõ.

in téz mény ve ze tõi pá lyá zat” 
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.
Kis vár da Vá ros Ön kor -
mány za ti Kép vi se lõ-tes tü le -
te fenn tart ja a jo gát, hogy a
pá lyá za ti el já rást ered mény -
te len nek nyil vá nít sa.
Pc.: Pol gár mes te ri Hi va tal
Mû ve lõ dé si- és Egész ség -
ügyi Osz tály 

ÁEI: 2011. jún. 1. 
A meg bí zás 2013.
 máj. 31-ig szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30. nap. 
Pe hi: a vé le mé nye zé si 
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 
30. nap utá ni el sõ 
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Kjt. 
20/B. §-ában, to váb bá a
Kjt. a szo ci á lis, va la mint a
gyer mek jó lé ti és gyer mek -
vé del mi ága zat ban tör té nõ
vég re haj tá sá ról szó ló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let nek meg fe le lõ en.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va -
la mint a vo nat ko zó vég re -
haj tá si ren de let alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
b., ké pe sí tést, vég zett sé get
iga zo ló hi te les om., böl csõ -
dé ben vég zett szgy-ról ere -
de ti iga zo lás, rész le tes
szak mai ön., vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, a 
pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ra
vo nat ko zó an, hogy a gyer -
me kek vé del mé rõl és a
gyám ügyi igaz ga tás ról 
szó ló 1997. évi XXXI. tv.
15. §-ának (8) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ki zá ró
ok ve le szem ben nem áll
fenn, adat vé del mi 
nyi lat ko zat.
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 A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
írás ban, sze mé lye sen vagy
pos tai úton, „Pá lyá zat a
Vá ro si Böl csõ de in téz -
mény ve ze tõi meg bí zá sá ra”
meg je lö lés sel kell be nyúj-
ta ni.
Kis vár da Vá ros Ön kor -
mány za ti Kép vi se lõ-tes tü le -
te fenn tart ja a jo gát, hogy a
pá lyá za ti el já rást ered mény -
te len nek nyil vá nít sa.
Pc.: Pol gár mes te ri Hi va tal
Mû ve lõ dé si- és Egész ség -
ügyi Osz tály 

Ko má rom-Bá bol na
Több cé lú Kis tér sé gi 
Tár su lás 
2900 Ko má rom, 
Sza bad ság tér 1. 
Tel.: (34) 541-301 
Fax: (34) 541-302 

Ko má rom-Bá bol na 
Több cé lú Kis tér sé gi 
Tár su lás Lo go pé di ai 
és Gyógy test ne ve lé si 
Szol gá la ta 
2900 Ko má rom, 
Klap ka György út 10. 
In téz mény ve ze tõ 

Lf.: az in téz mény egé szé re
vo nat ko zó szak mai, fe le lõs
irá nyí tás, dol go zók fe let ti
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa.

Jog sza bály ban elõ írt fel sõ -
fo kú v., leg alább 5 év szgy., 
bün tet len elõ élet. 

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Köz löny ben tör té nõ
meg je le nés tõl szá mí tott 
30 nap.
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b.,
om., adat vé del mi nyi lat ko -
zat.
Pc.: Dr. Mol nár At ti la, a
Kis tér sé gi Tár su lás el nö ke

Köz ok ta tá si In téz mény, 
Tá pi ó ság – Tá pi ó szent már -
ton Óvo dá ja és Ál ta lá nos
Is ko lá ja
2253 Tá pi ó ság,
Papp Ká roly u. 1. 

KITT Gé zen gúz Óvo da
2253 Tá pi ó ság,
Bics kei út 21.
Tag in téz mény-ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a tag in téz mény ve ze té -
sé hez, irá nyí tá sá hoz kap -
cso ló dó te vé keny sé ge
el lá tá sa so rán gya ko rol ja 
a jog sza bá lyok ban és az
in téz mény Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá ban
szá má ra biz to sí tott
jog kö rö ket.

KITT Nap su gár Óvo da
Tag in téz mény-ve ze tõ
2711 Tá pi ó szent már ton,
Óvo da köz u. 7.
(tel jes mun ka idõ)

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gus v., va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa, pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., bün tet len
elõ élet.

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gus v., va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa, pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. ápr. 11.
Pe hi: 2011. jún. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok 
a vé le mé nye zé si ha tár idõ
le tel te után Tá pi ó ság kép vi -
se lõ-tes tü let vé le mé nyé nek
ki ké ré se után 30 na pon 
be lül el bí rá lás ra ke rül nek.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint a Ca fe té ria 
Sza bály zat ren del ke zé sei 
az irány adók.
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Lf.: a tag in téz mény ve ze té -
sé hez, irá nyí tá sá hoz kap -
cso ló dó te vé keny sé ge
el lá tá sa so rán gya ko rol ja 
a jog sza bá lyok ban és az 
in téz mény Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá ban
szá má ra biz to sí tott jog kö rö -
ket.

KITT Dr. Papp Ká roly
Ál ta lá nos Is ko la
2253 Tá pi ó ság,
Papp Ká roly u. 1.
Tag in téz mény-ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a tag in téz mény ve ze té -
sé hez, irá nyí tá sá hoz
kap cso ló dó te vé keny sé ge
el lá tá sa so rán gya ko rol ja a
jog sza bá lyok ban és az
in téz mény Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá ban
szá má ra biz to sí tott jog kö rö -
ket.

KITT Ku bi nyi Ágos ton
Ál ta lá nos Is ko la
2711 Tá pi ó szent már ton,
Kos suth La jos u. 100.
Tag in téz mény-ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a tag in téz mény ve ze té -
sé hez, irá nyí tá sá hoz kap-
cso ló dó te vé keny sé ge 
el lá tá sa so rán gya ko rol ja 
a jog sza bá lyok ban és az
in téz mény Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá ban
szá má ra biz to sí tott jog kö rö -
ket. 

pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., bün tet len
elõ élet.
Elõny: leg alább 5 év vgy.,
pe da gó gus szak vizs ga ke re -
té ben szer zett in téz mény ve -
ze tõi szak kép zett ség.

Fõ is ko lai szin tû pe da gó gus
v., va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, pe da gó -
gus szak vizs ga, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy., bün tet -
len elõ élet.

Fõ is ko lai szin tû pe da gó gus
v., va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, 
pe da gó gus szak vizs ga, 
leg alább 5 év pe da gó gus 
mun ka kör ben szer zett
szgy., bün tet len elõ élet. 
Elõny: leg alább 5 év vgy.,
pe da gó gus szak vizs ga ke re -
té ben szer zett in téz mény ve -
ze tõi szak kép zett ség.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, vég -
zett sé get iga zo ló ere de ti
ok má nyok, vagy azok hi te -
les má so la ta, b., szán dék -
nyi lat ko zat va gyon nyi lat-
ko zat-té te li kö te le zett ség
tel je sí té sé re, nyi lat ko zat 
ar ra vo nat ko zó an, hogy a
Kjt. 41. § (2) bek. sze rin ti
össze fér he tet len ség nem
áll fenn, adat vé del mi nyi lat -
ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni 
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
83/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: 
tag in téz mény-ve ze tõ. 
Pc.: Köz ok ta tá si In téz mény, 
Tá pi ó ság – Tá pi ó szent már -
ton Óvo dá ja és Ál ta lá nos
Is ko lá ja 
f.: Kiss Eri ka 
Tel.: 06 (30) 274-1429

Ti sza föld vár Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te

Vá ro si Böl csõ de 
5430 Ti sza föld vár, 
Or go nás út 2.
In téz mény ve ze tõ, kis gyer -
mek ne ve lõ mun ka kör ben 

A 15/1998. (IV. 30.) NM
ren de let 2. sz. mel lék le té -
nek I. rész I/2. b) pont já ban 
meg ha tá ro zott ké pe sí tés,
leg alább 5 év fel sõ fo kú
vég zett sé get vagy

ÁEI: 2011. júl. 1.
A meg bí zás 2016. 
jún. 30-ig, 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
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5430 Ti sza föld vár, 
Baj csy-Zsi linsz ky út 2. 
Tel.: (56) 470-017 
Fax: (56) 470-001

(Az in téz mény ál tal el lá tott
alap fel adat: gyer mek jó lé ti
alap el lá tás, gyer me kek nap -
köz be ni el lá tá sa, böl csõ de
el lá tás.)

Lf.: Vá ro si Böl csõ de szak -
mai mun ká já nak ko or di ná -
lá sa, szín vo na las szak mai
te vé keny ség nek ter ve zé se,
szer ve zé se, az in téz mény
mû kö dé sét érin tõ pá lyá za ti
le he tõ sé gek fi gye lé se, pá -
lyá za tok ké szí té se, sze -
mély ügyi és gaz da sá gi
fel ada tok el lá tá sa.

fel sõ fo kú szak mai ké pe sí -
tést igény lõ, a gyer mek vé -
de lem, a szo ci á lis el lá tás, az 
egész ség ügyi el lá tás, il let ve 
a köz ok ta tás te rü le tén vég -
zett mun ka kör ben szer zett
szgy., bün tet len elõ élet, va -
gyon nyi lat ko zat-té te li el já -
rás le foly ta tá sa.
Elv árt kom pe ten ci ák:
ki vá ló kap cso lat te rem tõ, 
kom mu ni ká ci ós és irá nyí tó
kész ség, szá mí tó gép fel -
hasz ná lói szin tû is me re te.

Új on nan lé te sí tett jog vi -
szony ese tén – a Kjt. 
21/A. § (4) be kez dé sé ben
fog lal tak ki vé te lé vel – 
3 hó nap pró ba idõ 
ki kö té sé vel. 
Pbhi: 2011. ápr. 30. 
Pe hi: 2011. jún. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a pá lyá zat elõ ké szí tõ je
ál tal ese ten ként össze hí vott
bi zott ság ja vas lat ki ala kí tá -
sát kö ve tõ en a kép vi se lõ-
tes tü let bí rál ja el. 
Jut ta tás: ill. a Kjt., a 
Ma gyar Köz tár sa ság 
2011. évi költ ség ve té sé rõl
szó ló 2010. évi CLXIX. tv.
12. mel lék le te sze rint, 
va la mint ma ga sabb vp. a
257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let 4. sz. mel lék let
I.1.b. al pont ja alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
a pá lyá zó sze mé lyes ada ta it 
is tar tal ma zó rész le tes szak -
mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel,
ké pe sí tést iga zo ló om.,
egyéb ok le ve lek, 30 nap nál
nem ré geb bi b., ha tó sá gi 
bi zo nyít vány, amely iga zol -
ja, hogy a pá lyá zó nem áll
olyan fog lal ko zás tól el til tás 
ha tá lya alatt, amely a köz al -
kal ma zot ti jog vi szony lé te -
sí té sét nem te szi le he tõ vé, a 
pá lyá zó nyi lat ko za ta, amely 
sze rint a gyer me kek vé del -
mé rõl és a gyám ügyi igaz -
ga tás ról szó ló  1997. évi
XXXI. tv. 15. §-ának 
(8) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ki zá ró ok ve le 
szem ben nem áll fenn, 
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
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A pá lyá za tot 1 ere de ti pél -
dány ban, zárt bo rí ték ban,
„Pá lyá zat a Vá ro si Böl csõ -
de ve ze tõi ál lá sá ra” meg je -
lö lés sel kell be nyúj ta ni. 
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja 
a jo got, hogy meg fe le lõ pá -
lyá zó hi á nyá ban a pá lyá za ti 
el já rást ered mény te len nek
nyil vá nít sa. 
Pc., f.: He ge dûs Ist ván 
pol gár mes ter 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. márc. 1. 

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshely betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:
ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
il l: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, illetve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, illetve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok
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1 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny te -
ma ti kus köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tó ak be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett ál l mó -
dunk ban meg je len tet ni.



 Ta ní tó, ta nár

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Bu da pest 
Kül ke res ke del mi 
Szak kö zép is ko la 
1201 Bu da pest, 
Vö rös marty u. 89–91. 
Tel./fax: (1) 284-2661
E-ma il: igaz ga to -
sag@bkszki.su li net.hu

Tör té ne lem–an gol sza kos
ta nár 

An gol sza kos ta nár

Egye te mi v. 

Fõ is ko lai v.

ÁEI: 2011. aug. 15. 
A pá lyá za tot pos tai vagy
elekt ro ni kus úton kell be -
nyúj ta ni.

Ru das Köz gaz da sá gi 
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la és Kol lé gi um 
2400 Du na új vá ros, 
Ró mai krt. 47–49. 
Tel.: (25) 510-280
Fax: (25) 510-299

Bi o ló gi a– bár mely sza kos
ta nár

Egye te men szer zett 
kö zép is ko lai ta ná ri v.
Elõny: bi o ló gia– ké mia
szak pá ro sí tás ban.

ÁEI: 2011. aug. 15. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: 2011. júl. 15. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ön., om., b. 

Fe ke te Ist ván 
Ál ta lá nos Is ko la 
Gó gán fa-Ukk-Dab ronc 
8346 Gó gán fa, 
Kis fa lu dy u. 2. 
Tel.: (87) 457-014

Ma te ma ti ka– ké mia sza kos 
ta nár (ha tá ro zat lan idõ re)

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. aug. 16. 
Pbhi: 2011. ápr. 15. 
Pe hi: a be nyúj tást kö ve tõ 
60 na pon be lül. 
Jut ta tás: szl. 
Pc.: Ko vács Jó zsef igaz ga tó

Gróf Batt hy ány La jos 
Ala pít vá nyi Gim ná zi um,
Szak kö zép is ko la és 
Szak is ko la
3000 Hat van, 
Ta nács út 9. 
Tel.: (37) 540-186 
Fax: (37) 540-187 
E-ma il: in fo@gblsz.hu

Szá mí tás tech ni ka vagy 
in for ma ti ka sza kos ta nár

Köz gaz dász ta nár
tu riz mus-ven dég lá tás vagy 
ke res ke de lem-mar ke ting
szak irány

Egye te mi v. 
Elõny: a két szak 
kom bi ná ci ó ja.

ÁEI: 2011. szept. 1. 
Je lent ke zés: írás ban. 
Pc.: De me Edi na igaz ga tó

Dó zsa György 
Gim ná zi um, 
Szak kö zép is ko la 
és Kol lé gi um 
6120 Kis kun maj sa, 
Kál vá ria u. 6. 
Tel./fax: (77) 481-447

Könyv tá ros ta nár (ha tá ro -
zat lan idõ re, rész mun ka -
idõs, 50%)

Könyv tá ros–né met 
sza kos v., ma gyar ál lam -
pol gár ság, bün tet len 
elõ élet.

ÁEI: 2011. máj. 2. 
Pbhi: 2011. ápr. 26. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen,
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni. 
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Dó zsa György 
Ál ta lá nos Is ko la 
6775 Ki szom bor, 
Óbé bai u. 6. 
Tel.: (62) 525-142 
Fax: (62) 525-143

Ma te ma ti ka–fi zi ka sza kos
ta nár (ha tá ro zat lan idõ re,
tel jes mun ka idõ) 

Lf.: ál ta lá nos is ko lai 
ta nu lók 5–8. év fo lya mon
tör té nõ ok ta tá sa. 

Ma te ma ti ka-ké mia sza kos
ta nár (ha tá ro zat lan idõ re,
tel jes mun ka idõ) 

Lf.: ál ta lá nos is ko lai 
ta nu lók 5–8. év fo lya mon
tör té nõ ok ta tá sa. 

Fõ is ko lai szin tû v., 
Ta nár kép zõ. 
Elõny: Start-kár tya, gya -
kor lott szin tû MS Win -
dows NT/2000/XP,
ECDL.

ÁEI: 2011. szept. 1. 
Pbhi: 2011. máj. 31. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: bel sõ sza -
bály zat: pos tai úton tör té nõ
ér te sí tés.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vég zett sé get
iga zo ló om., b. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
3-55/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: ma te -
ma ti ka-fi zi ka sza kos
ál ta lá nos is ko lai ta nár.
Pc.: Dó zsa György 
Ál ta lá nos Is ko la
f.: www.kzis ko la.fw.hu 

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
3-54/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: ma te -
ma ti ka-ké mia sza kos
ál ta lá nos is ko lai ta nár.

II. Rá kó czi Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la 
2654 Rom hány, 
Köz tár sa ság tér 1. 
Tel./fax: (35) 520-018 
E-ma il: igaz ga to@ra ko -
czi-rom hany.su li net.hu

Fi zi ka-ma te ma ti ka vagy
ké mia-ma te ma ti ka sza kos
ta nár (ha tá ro zat lan idõ re) 

An gol– tör té ne lem sza kos
ta nár (ha tá ro zat lan idõ re) 

Fõ is ko lai szin tû v. ÁEI: 2011. szept. 1. 
Pbhi: 2011. jún. 30. 
Jut ta tás: szl., étkh., uta zá si
tá mo ga tás.
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Pá lyá za ti fel hí vás fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze tõi, ok ta tói és egyéb ál lás he lyeinek be töl té sé re

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel – így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és a be nyúj tan dó mel lék le tek kel – kap cso la tos ren del ke zé se ket a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint az e tör vény vég re haj tá -
sá ról és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes kér dé se i rõl szó ló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let
tar tal maz za.

A Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem Fenn tar tó já nak ne vé ben – a Sze ná tus fel ké ré se alap ján – el jár va, a Ma gyar or -
szá gi Re for má tus Egy ház Zsi na tá nak El nök sé ge a fel sõ ok ta tás ról szó ló több ször mó do sí tott 2005. évi CXXXIX. tör vény 
96. § (6) be kez dé se, va la mint a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem Ala pí tó Ok ira tá ban, Szer ve ze ti és Mû kö dé si Rend jé -
ben és Fog lal koz ta tá si kö ve tel mény rend sze ré ben fog lal tak alap ján

pá lyá za tot hir det
a KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEMEN
rek to ri meg bí za tás el lá tá sá ra.

A meg bí za tás 3 (az az há rom) éves ha tá ro zott idõ tar tam ra szól.

A meg bí zás fel té te lei, a pá lyá zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie azok nak a kö ve tel mé nyek nek, és al kal mas nak kell len nie azok nak a fel ada tok nak az

el lá tá sá ra, ame lye ket a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény, va la mint a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye -
tem Szer ve ze ti és Mû kö dé si Rendje a rektor számára meghatároznak.

A pá lyá zó nak ve ze té si, szer ve zé si és gaz dál ko dá si is me re tek kel, és ugyan ezen a te rü le te ken ta pasz ta lat tal és gya kor -
lat tal kell rendelkeznie.

A rek tor fel ada ta a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem irá nyí tá sa oly mó don, hogy meg va ló sul jon a re for má tus ha -
gyo má nyok nak meg fe le lõ, dif fe ren ci ált, több szin tû, szé les bázisú, magas színvonalú oktatás.

A pá lyá zó nak an gol és/vagy né met nyelv bõl tár gya ló ké pes nyelv tu dás sal és leg alább C tí pu sú kö zép fo kú nyelv vizs -
gá val kell rendelkeznie.

A pá lyá zat nak az aláb bi a kat kell mi ni má li san tar tal maz nia:
– a pá lyá zó ok ta tói, tu do má nyos, szak mai mun ká ja és ered mé nyei, va la mint ve ze tõi, szer ve zé si te vé keny sé gei és is -

me re tei be mu ta tá sa;
– a pá lyá zó prog ram ja a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem mû kö dé sé re, a kép zé si és ku ta tá si te vé keny ség re vo nat -

ko zó an; 
– a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem ve ze té sé vel kap cso la tos ter vei és azok meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé sei.

A pá lyá zat hoz az aláb bi do ku men tu mo kat kell mel lé kel ni:
– szak mai ön élet rajz;
– egye te mi dip lo ma, tu do má nyos mi nõ sí tõ oklevél;
– nyelv vizs ga iga zo lá sa;
– a fon to sabb pub li ká ci ók és tu do má nyos mun kák jegy zé ke;
– a pá lyá zó egy ház zal va ló kap cso la tá nak rö vid is mer te té se.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye:
Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Zsi na ti Hivatal
1146 Bu da pest, Abo nyi ut ca 21.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je:
a pá lyá zat Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben tör té nõ meg je le né sé tõl szá mí tott 15 (az az tizenöt) nap.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem rek to ri meg bí za tá sá ra”

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak a ha tár ide je:
a pá lyá zat Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben tör té nõ meg je le né sé tõl szá mí tott leg fel jebb 60 (az az hatvan) nap.

9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 885



A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa és az el bí rá lás mód ja a fel sõ ok ta tá si tör vény, va la mint a Ká ro li Gás pár Re for má tus
Egye tem Ala pí tó Ok ira ta, Szer ve ze ti és Mû kö dé si Rend je és Fog lal koz ta tá si követelményrendszere szerint történik.

A be nyúj tott pá lyá za to kat a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem Szer ve ze ti és Mû kö dé si Rend jé ben, va la mint Fog lal -
koz ta tá si kö ve tel mény rend sze ré ben meg je lölt sze mé lyek és testületek jogosultak megismerni.

A fenn tar tó kép vi se le té ben:

Dr. Bölcs kei Gusz táv s. k., Dr. Hu szár Pál s. k.,
püs pök fõ gond nok

a Zsi nat lel ké szi el nö ke a Zsi nat vi lá gi el nö ke

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
pá lyá za tot hir det az
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
dé ká ni tiszt sé gé nek be töl té sé re

A dé kán fel ada ta:
– a kar kép vi se le te,
– a kar szer ve ze ti egy sé ge i nek össze han golt irá nyí tá sa és el len õr zé se,
– gaz dál ko dás a kar költ ség ve té si ke re te i vel,
– az Egye tem Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kör gyakorlása,
– a kar ok ta tá si, ku ta tá si, tu do má nyos te vé keny sé gé nek to vább fej lesz té se,
– a kar szak mai-köz éle ti és nem zet kö zi te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa,
– a fel sõ ok ta tá si tör vény ben, egyéb jog sza bá lyok ban, va la mint az Egye tem Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban

fog lalt vagy az Egye tem rek to ra ál tal meg ha tá ro zott további feladatok ellátása,
– a kar pá lyá za ti te vé keny sé gé nek fel ügye le te.

A meg bí zás fel té te lei, a pá lyá zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
– jo gász egye temi vég zett ség,
– is mert ség a kar kép zé sé hez tar to zó ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos kö rök ben, el is mert ség fel sõ ok ta tá si és/vagy

szakmai fórumokon,
– ve ze tõi gya kor lat,
– al kal mas ság a kar ok ta tá si, tu do má nyos, igaz ga tá si, gaz dál ko dá si, hu mán po li ti kai te vé keny sé gé nek irányítására,
– kon cep ció a kar ok ta tá si, tu do má nyos te vé keny sé ge fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re,
– vál lal ja, hogy tel jes mun ka idõs, fõ ál lá sú mun ka vi szonyt lé te sít az Egye tem mel, és az ok ta tói nyi lat ko za tá ban

[2005. évi CXXXIX. tör vény 84. § (5) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint] az Egye te met je lö li meg, mint a tu do má nyos célú
támogatás kedvezményezettjét,

– az Egye tem kül de tés nyi lat ko za tá ban el fo ga dott szel le mi ség elfogadása.

A dé ká ni meg bí zás ra pá lyáz hat nak tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke zõ egye te mi ta ná rok és egyetemi docensek.

A be nyúj tan dó pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, a pá lyá zó be osz tá sát, mun ka kö ri besorolását,
– a pá lyá zó ed di gi szak mai, ok ta tói, tu do má nyos mun kás sá gá nak, ve ze tõi te vé keny sé gé nek rész le tes ismertetését,
– a pá lyá zó nak a kar ve ze té sé vel és fej lesz té sé vel kap cso la tos ter ve it, azok meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó elképzeléseit,
– a pá lyá zó szak mai kap cso la ta it és fon to sabb ta nul mány út ja it,
– a pá lyá zó egy há zi kö tõ dé sé nek be mu ta tá sát.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– vég zett sé get, szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok ira to kat vagy azok hiteles

má so la tát,
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– tu do má nyos pub li ká ci ók jegy zé két,
– min den olyan ok ira tot, ame lyet a pá lyá zó a pá lyá zat el bí rá lá sa szem pont já ban fon tos nak tart,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá já rul ah hoz, hogy pá lyá za ti anya gát a jog sza bá lyok ban és az egye te mi sza -

bály za tok ban rög zí tett tiszt sé gek vi se lõi, tes tü le tek, bi zott sá gok, illetve ezek tagjai megismerhetik,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó vál lal ja, hogy a meg bí za tás el nye ré se ese tén tel jes mun ka idõs, fõ ál lá sú mun ka -

vi szonyt lé te sít az Egye tem mel, és az ok ta tói nyi lat ko za tá ban [2005. évi CXXXIX. tör vény 84. § (5) be kez dé sé ben fog -
lal tak sze rint] az Egye te met je lö li meg mint, a tudományos célú támogatás kedvezményezettjét,

– 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

A pá lyá za tot há rom pél dány ban, sze mé lye sen kell be nyúj ta ni a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem Rek to ri Hi va ta lá -
ba (1091 Bu da pest, Kálvin tér 9.).

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 15. napig.
A pá lyá zat el bí rá lá sa a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 30 na pon be lül történik.
A meg bí zás ha tá ro zott idõ re, de leg fel jebb 4 év re szól. Vár ha tó kez de te: 2011. július 1.

Prof. Dr. Bal la Pé ter s. k.,
mb. rek tor

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
Ál ta lá nos Lé lek ta ni és Mód szer ta ni Tan szé ken
tan szék ve ze tõi ál lás be töl té sé re

A tan szék ve ze tõ fel adat kö ré be tar to zik: az ok ta tó-, tu do má nyos és ku ta tá si te vé keny ség szer ve zé se, irá nyí tá sa és fej -
lesz té se, a szak tár gyak ok ta tá sa (elõ adás, sze mi ná ri um, il let ve spe ci ál kol lé gi um tar tá sa), szak dol go za tok irá nyí tá sa, a
ha zai és nem zet kö zi társintézetekkel, kutatómûhelyekkel való kapcsolattartás.

Fi gye lem mel kí sé ri és el len õr zi a hoz zá be osz tott ok ta tók és más fog lal koz ta tot tak mun ká ját, ku ta tá si te vé keny sé gét.
Gon dos ko dik az ok ta tott tan tár gyak tu do má nyos mû ve lé sé rõl a tan szé ken, az in té ze ti és a tan szé ki tan terv fo lya ma tos
egyez te té sé rõl, a tan ter vi kö ve tel mé nyek be tar tá sá ról, a tan ren di kö te le zett sé gek tan szék ál ta li tel je sí té sé rõl. A tanszék
gazdálkodásának, ügyvitelének irányítása, ellenõrzése.

Mód szer ta ni és sta tisz ti kai ta nács adó szol gá lat meg szer ve zé sé vel se gí ti a Pszi cho ló gi ai in té zet más tan szé ke in fo lyó
tu do má nyos ku ta tá so kat, il let ve en nek ke re té ben meg szer ve zi a pszi cho ló gus hall ga tók szá má ra a rendszeres
módszertani konzultáció lehetõségét.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– pszi cho ló gu si egye te mi vég zett ség,
– PhD-fo ko zat pszi cho ló gi á ból,
– leg alább 10 éves egye te mi ok ta tói ta pasz ta lat az ál ta lá nos pszi cho ló gia oktatásában,
– a PhD-fo ko zat meg szer zé se után leg alább 5 éves egye te mi ok ta tói ta pasz ta lat,
– élõ ide gen nyelv bõl leg alább két kö zép fo kú nyelv vizs ga,
– szá mot te võ pub li ká ci ós te vé keny ség az ál ta lá nos pszi cho ló gia és a mód szer tan területén,
– nem zet kö zi leg el is mert, ori gi ná lis pszi cho ló gi ai ku ta tá si eredmények.

A tan szék ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, leg fel jebb 3 év re szól.

A pá lyá zat hoz mel lé ke len dõ do ku men tu mok:
– szak mai ön élet rajz,
– ok ta tói, tu do má nyos, szak mai mun ká já nak és ered mé nye i nek bemutatása,
– a fel adat kör el lá tá sá nak szak mai kon cep ci ó ja,
– egye te mi dip lo ma, tu do má nyos mi nõ sí tõ ok le ve lek, nyelv vizs ga-bi zo nyít vány másolata,
– nem in téz mé nyi mun ka vál la ló ese tén há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bizonyítvány,
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– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá já rul ah hoz, hogy a pá lyá za ti anya gát a pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt ve võ
sze mé lyek megismerhessék.

Bé re zés jog sza bály és az egye te mi sza bály za tok sze rint.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem Rek to ri Hi va ta la, 1091 Bu da pest, Kálvin tér 9.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben va ló meg je le nés tõl számított 15. nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sa a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül tör té nik.

Prof. Dr. Bal la Pé ter s. k.,
mb. rek tor

A MAGYAR TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA
pá lyá za tot hir det a
For gách Jó zsef Kol lé gi um
igaz ga tói (ma ga sabb ve ze tõ) be osz tá sá nak el lá tá sá ra

A köz al kal ma zot ti jog vi szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat lan ide jû köz al kal ma zot ti jogviszony.
A ve ze tõi meg bí zás idõ tar ta ma: a ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 2011. szep tem ber 1-jé tõl 2014. au gusz tus 31-ig

tart.
A ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok: az igaz ga tó irá nyít ja, szer ve zi és el len õr zi a kol lé gi u mi ne ve lõ mun kát,

biz to sít ja a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la spe ci á lis, tánc mû vé sze ti és köz ok ta tá si fel ada ta i nak a kol lé gi u mi ne ve lé si
fel té te lek kel va ló össz hang ját. A ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fe le lõ en el lát ja a kol lé gi um vezetésével, irányításával
járó és a beosztásával összefüggõ egyéb feladatokat.

A mun ka vég zés he lye: MTF For gách Jó zsef Kol lé gi u ma, 1145 Bu da pest, Ame ri kai út 100.
Il let mény és jut ta tá sok: az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá sok ra a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi

XXXIII. tör vény ren del ke zé sei az irányadók.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– fõ is ko lai vagy egye te mi szin tû pe da gó gus vég zett ség,
– pe da gó gus szak vizs ga vagy az zal egyen ér té kû vég zett ség,
– pe da gó gus mun ka kör ben szer zett, leg alább 5 év szak mai ta pasz ta lat,
– leg alább 1 év ve ze tõi ta pasz ta lat,
– va gyon nyi lat ko zat-té te li el já rás le foly ta tá sá nak vállalása,
– az in téz ménnyel fenn ál ló, vagy a ve ze tõi meg bí zás sal egy ide jû leg lé te sí tett, ha tá ro zat lan ide jû köz al kal ma zot ti

jogviszony.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– kol lé gi um ve ze té sé ben szer zett több éves ta pasz ta lat,
– fel sõ ok ta tá si in téz mény fenn tar tá sá ban mû kö dõ kol lé gi um ban szer zett több éves szak mai tapasztalat,
– gyer mek- és if jú ság vé del mi ne ve lõ ta ná ri szak ké pe sí tés.

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá sok:
– rész le tes szak mai ön élet rajz,
– vég zett sé get iga zo ló ok le ve lek fény má so la ta,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– a kol lé gi um ve ze té sé re vo nat ko zó ve ze té si program,
– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá já rul ah hoz, hogy pá lyá za ti anya gát a jog sza bá lyok ban és az in téz mé nyi sza -

bály za tok ban rög zí tett bi zott sá gok és testületek megismerjék.

Az ál lás leg ko ráb ban 2011. szep tem ber 1. nap já tól tölt he tõ be.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja: a pá lyá za to kat ki zá ró lag pos tai úton, a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la cí mé re

kell meg kül de ni (1145 Bu da pest, Co lum bus u. 87–89.). Kér jük a bo rí té kon fel tün tet ni: „REKT-2011-000510, kollé -
giumigazgatói pá lyá zat”.
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A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2011. má jus 12.
A pá lyá zatok el bí rá lá sa: a fenn tar tó dönt a nyer tes pá lyá zó sze mé lyé rõl, a kol lé gi u mi ne ve lõ tes tü let elõ ze tes vé le mé -

nyé nek ismeretében.
El bí rá lá si ha tár idõ: 2011. jú li us 31.

A pá lyá za ti fel hí vás to váb bi köz zé té te le:
– a fenn tar tó hon lap ja – www.mtf.hu, 2011. áp ri lis 4.,
– a KSZK hon lap ja – www.ko zi gal las.gov.hu, 2011. áp ri lis 4.

A pá lyá za ti ki írás sal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót dr. Fa ze kas Ág nes fõ tit kár nyújt a 06 (1) 273-3431-es te le fon -
szá mon.

Sza kály György s. k.,
mb. rek tor
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Pá lyá za ti fel hí vás  ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõi ál lás he lye i nek be töl té sé re1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
vgy: ve ze tõi gya kor lat
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom nó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
vp: ve ze tõi pót lék
vpr: ve ze tõi prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal

össze füg gõ ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez 
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. Tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.

(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Óvo da ve ze tõ 

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Ba la ton fü red Vá ros 
Ön kor mány za tá nak  
Kép vi se lõ-tes tü le te  
8230 Ba la ton fü red,  
Szent Ist ván tér 1.

III. sz. Nap kö zi Ott ho nos
Óvo da  
8230 Ba la ton fü red,  
Nosz lo py ltp.  
Óvo da ve ze tõ 

II. sz. Nap kö zi Ott ho nos
Óvo da 
8230 Ba la ton fü red,
Kos suth u. 37.  
Óvo da ve ze tõ

Az adott ne ve lé si-ok ta tá si 
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fel sõ fo kú óvo -
da pe da gó gu si (egye te mi
vagy fõ is ko lai szin tû) v.,
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év óvo da-
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., va gyon-

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016.  
júl. 31-ig, 5 év re szól.  
Pbhi: a meg je le nés tõl  
szá mí tott 30 nap.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ
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ma ti kus köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tó ak be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett áll mó -
dunk ban meg je len tet ni.



1 2 3 4

nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa.  
Elõny: vgy.

fej lesz té si el kép ze lés sel,
om., b., nyi lat ko zat a pá lyá -
zat nyílt vagy zárt ülé sen
tör té nõ tár gya lá sá ról, adat -
vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 3 pél dány ban
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Ba la ton fü red Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
Mû ve lõ dé si, Ok ta tá si, Sport
és Ide gen for gal mi Osz tá lya

Bu da ke szi Vá ros 
Né met Ön kor mány za ta
2092 Bu da ke szi,  
Fõ u. 179.  
Tel.: (23) 535-719  
Fax: (23) 451-522 

Tar ka bar ka-Kun ter bunt
Óvo da  
2092 Bu da ke szi,  Fõ u. 72. 
Óvo da ve ze tõ 

Lf.: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ je fe le lõs az
in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû kö dé sé ért, a
ta ka ré kos gaz dál ko dá sért,
SzMSz sze rint gya ko rol ja
a mun kál ta tói jo go kat, és
dönt az in téz mény mû kö -
dé sé vel kap cso lat ban min -
den olyan ügy ben, ame lyet 
jog sza bály vagy kol lek tív
szer zõ dés (köz al kal ma zot ti 
sza bály zat) nem utal más
ha tás kö ré be. 
A ne ve lé si-ok ta tá si in -
tézmény ve ze tõ je fe lel to -
váb bá a pe da gó gi ai mun -
ká ért, az in téz mény el len -
õr zé si, mé ré si, ér té ke lé si
és mi nõ ség irá nyí tá si prog -
ram já nak mû kö dé sé ért, a
gyer mek vé del mi fel ada tok 
el lá tá sá ért, a ne ve lõ és ok -
ta tó mun ka egész sé ges és
biz ton sá gos fel té te le i nek
meg te rem té sé ért, a gyer -
mek bal eset meg elõ zé sé ért
a gyer me kek rend sze res
egész ség ügyi vizs gá- la tá -
nak meg szer ve zé sé ért.

Bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, né met nem -
ze ti sé gi óvo da pe da gó gu si 
v.,  5 év pe da gó gus mun -
ka kör ben szer zett szgy.,
pe da gó gi ai szak vizs ga,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.
Elõny: in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, vgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016.  
júl. 31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl  
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a 30 na pos vé le mé nye -
zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
el sõ tes tü le ti ülés. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott szak mai
ön., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, b., szak mai
vég zett sé get iga zo ló om.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
ma gyar és né met nyel ven,
A4-es mé re tû össze fû zött,
gé pelt ol da lak kal, mû anyag
bo rí tás sal el lát va, zárt bo rí -
ték ban kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Bu da ke szi Vá ros  
Né met Ön kor mány za tá nak
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
2092 Bu da ke szi,  
Szõ lõs kert u. 21.
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Cse hi mind szent Köz ség
Ön kor mány za ta
9834 Cse hi mind szent,  
Fõ u. 43.
Tel./fax: (94) 575-019

Óvo da Cse hi mind szent
9834 Cse hi mind szent,
Arany J. u. 4.  
Óvo da ve ze tõ  (tel jes mun -
ka idõ)   

Lf.: a tár su lá si fenn tar tá sú, 
ön ál ló an mû kö dõ költ ség -
ve té si szerv ként mû kö dõ
in téz mény ve ze té se, az
Ala pí tó Ok irat ban fog lalt
te vé keny sé gek ma gas
szak mai szín vo na lon tör té -
nõ el lá tá sa. Irá nyít ja az in -
téz mény szak mai te vé -
keny sé gét. Ön ál ló an mû -
köd ve irá nyít ja az in téz -
mény pénz ügyi és gaz da -
sá gi ügye it és fel ada ta it. 

Fõ is ko lai szin tû v., a 
Kö zokt.tv. 17. §  (1) be -
kez dé se és 18. § (1) be -
kez - dé se sze rin ti v. és
szak kép zett ség, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., ma -
gyar ál lam pol gár ság, bün -
tet len elõ élet, cse lek võ ké -
pes ség.  Ma ga sabb ve ze -
tõi be osz tás el lá tá sá ra
meg bí zást az kap hat, aki
a mun kál ta tó val köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban
áll, vagy a meg bí zás sal
egy ide jû leg köz al kal ma -
zot ti (pe da gó gus) mun ka -
kör be ki ne vez he tõ.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016.  júl. 31-ig 
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 23.  
Pe hi: 2011. júl. 31.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ma ga sabb
ve ze tõi pá lyá zat el bí rá lá sá -
ról a vo nat ko zó jog sza bá -
lyok ban, va la mint Cse hi-
mind szent, Mi kosszép lak
Köz sé gek Kö zok-ta tá si In -
téz mény fenn tar tó Tár su lá sá -
ról szó ló meg ál la po dás ban
fog lal tak alap ján Cse hi -
mind szent Köz ség Ön kor -
mány za ti kép vi se lõ-tes tü le te 
dönt.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va -
la mint a köz al kal ma zot tak
il let mény elõ me ne te lé re 
vo nat ko zó sza bá lyok ren del -
ke zé sei az  irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get, szak -
kép zett sé get iga zo ló om.,
rész le tes szak mai ön., b.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el -
kép ze lés sel, nyi lat ko zat a
pá lyá zat nyílt vagy zárt ülé -
sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell  be -
nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
379-2/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
óvo da ve ze tõ.  
Pc.: Cse hi mind szent  
Köz ség Ön kor mány za ta  
f.: Bi ró Ti bor  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja:  
2011. ápr. 12.
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Haj dú sám son Vá ros  
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
4251 Haj dú sám son,  
Sza bad ság tér 5.  
Tel.: (52) 590-590 
Fax: (52) 590-591

Esz ter lánc Óvo da  
4251 Haj dú sám son,  
Kos suth u. 11–15.  
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény szak mai 
irá nyí tá sa, ve ze té se, mun -
kál ta tói jog gya kor lás, az
in téz mény mû kö dé sé vel,
mû köd te té sé vel kap cso la -
tos min den olyan fel adat
el lá tá sa, me lyet jog sza -
bály, vagy kol lek tív szer -
zõ dés nem utal más ha tás -
kö ré be.

Fõ is ko lai szin tû v. 
és szak kép zett ség a 
Kö zokt.tv. 17. § és  
18. §-ának meg fe le lõ en,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., ma gyar ál lam pol -
gár ság, vagy kü lön jog -
sza bály sze rint a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás jo -
gá val tör té nõ ren del ke -
zés, il let ve be ván do rolt,
vagy le te le pe dett stá tusz,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, va gyon nyi -
lat ko zat-té te li el já rás le -
foly ta tá sa. 
Elõny: egyéb fel sõ fo kú
ké pe sí tés. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016.  
aug. 15-ig, 5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. ápr. 30.  
Pe hi: 2011. júl. 15.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a pá lyá zat vé le mé nye zé -
sét kö ve tõ en a kép vi se lõ-
tes tü let bí rál ja el.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., a Kö zokt.tv.
18. § (5)–(6) be kez dé sé ben
elõ ír tak sze rint, vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel,
vég zett sé get iga zo ló hi te les
om., b., adat vé del mi nyi lat -
ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
I. 197/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
óvo da ve ze tõ.  
Pc.: Haj dú sám son Vá ros
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
f.: te le fo non, jegy zõ vagy
al jegy zõ  
www.haj du sam son.hu

Isz ka szent györgy 
Köz sé gi Ön kor mány zat
8043 Isz ka szent györgy,
Kos suth tér 1. 

Vac kor Óvo da  
8043 Isz ka szent györgy,
Rá kó czi F. u. 35.  
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: a Kö zokt.tv. 54–55. §
(2) be kez dé sé ben fog lal -
tak.

Szak irá nyú fel sõ fo kú v.
és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga a
Kö zokt.tv. 17. § (1)  és
18. § (1) be kez dé se sze -
rint, leg alább 5 év szgy. 
a Kö zokt.tv. 18. § 
(5)–(6) be kez dé se sze rint, 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, 
bün tet len elõ élet.
Ma ga sabb ve ze tõi 
be osz tás el lá tá sá ra 
meg bí zást az kap hat, 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. máj. 16.  
Pe hi: 2011. jún. 30.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., ké pe sí tés iga -
zo ló hi te les om., b., szak mai 
vpr., fej lesz té si el kép ze lé -
sek, nyi lat ko zat ar ról, hogy 
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aki a mun kál ta tó val 
köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a 
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne vez he tõ.

a Kjt. 41. § (2) be kez dé sé -
ben  meg ha tá ro zott ki zá ró 
ok nem áll fenn, nyi lat ko zat
a pá lyá zat nyílt vagy zárt
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról, 
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton és elekt ro -
ni kus for má ban (e-mai len,
vagy CD le me zen) kell be -
nyúj ta ni.  
Pc., f.: Gáll At ti la  
pol gár mes ter  
Tel.: (22) 441-010  
E-ma il:
isz ka.onk@axi an net.hu 

Ke me cse Vá ros  
Ön kor mány za ta  
4501 Ke me cse,  
Kos suth u. 11.  
Tel.: (42) 919-100  
Fax: (42) 919-123

Hét szín vi rág Nap kö zi 
Ott ho nos  Óvo da és 
Ti pe gõ  Böl csõ de 
4501 Ke me cse,  
Bé ke tér 3.  
4501 Ke me cse,  
Mó ricz Zs. u. 24. 
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az ön kor mány za ti
fenn tar tá sú, rész ben ön ál -
ló an mû kö dõ költ ség ve té si 
szerv ként mû kö dõ in téz -
mény ve ze té se, az Ala pí tó
Ok irat ban fog lalt te vé -
keny sé gek ma gas szak mai 
szín vo na lon tör té nõ el lá tá -
sa. Irá nyít ja az in téz mény
szak mai te vé keny sé gét.
Rész ben ön ál ló an irá nyít ja 
az in téz mény pénz ügyi és
gaz da sá gi ügye it és fel -
ada ta it a Pol gár mes te ri 
Hi va tal Pénz ügyi cso port -
já val együt te sen.

Fõ is ko la, fel sõ fo kú  óvo -
da pe da gó gu si v. és szak -
kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 
5 év szgy., va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa, ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség.
Elõny: pe da gó gus 
szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség (köz ok ta -
tás-ve ze tõi) szak vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016.  júl. 31-ig 
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: az Ok ta tá si és 
Kul tu rá lis Köz löny ben 
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.  
Pe hi: 2011. júl. 31.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va -
la mint a köz al kal ma zot tak
il let mény elõ me ne te lé re 
vo nat ko zó sza bá lyok ren del -
ke zé sei az irány adók.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ma ga sabb
ve ze tõi pá lyá zat a vo nat ko -
zó jog sza bá lyok ban, va la -
mint a be ér ke zett pá lyá za to -
kat a Korm. ren de let ben elõ -
írt vé le mé nyek ki ké ré se, 
va la mint a Kjt. 20/A. §-ában 
meg ha tá ro zott bi zott ság
meg hall ga tá sa után a Kul tu -
rá lis – Ok ta tá si és Sport 
Bi zott ság vé le mé nye zi,
majd Ke me cse Vá ros 
Ön kor mány zat kép vi se lõ-
tes tü le te dönt.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., rész le tes szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si 
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el kép ze lés sel, vég zett sé get,
szak kép zett sé get iga zo ló
om., nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: óvo da ve ze tõ.
Pc.: Ke me cse Vá ros  
Ön kor mány za ta  
f.: Mol nár né  Ferkó Rita
jegy zõ  
Tel.: (42) 919-124
www.kemecse.hu 

Kõ szár hegy Köz ség
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
8152 Kõ szár hegy,  
Fõ u. 103.  
Tel.: (22) 588-054 

Cse me te kert Óvo da  
8152 Kõ szár hegy,  
Fõ út 140.  
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ) 
Lf.: a Cse me te kert Óvo da, 
mint ön ál ló an mû kö dõ
költ ség ve té si szerv ve ze té -
se, az in téz mény ben dol -
go zók fe lett a mun kál ta tói
fel ada ta i nak el lá tá sa, az
in téz mény ala pí tó ok ira ta
sze rin ti fel ada tok el lá tá sa,
kap cso lat tar tás a fenn tar -
tó val.

Fõ is ko la, a Kö zokt.tv. 
18. § (1) be kez dés  
a) pont já ban elõ írt fel sõ -
fo kú óvo da pe da gó gu si v., 
pe da gó gus szak vizs ga, 
5 év óvo da pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség.
Elõny: fel sõ fo kú ké pe sí -
tés, köz ok ta tás-ve ze tõi
szak kép zett ség vagy óvo -
da ve ze tõi v., Kõ szár hegy
Köz ség ben élet vi tel sze rû
la kás.

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016.  
aug. 15-ig szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 31.  
Pe hi: 2011. júl. 31.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: dön tés a pá -
lyá zat be nyúj tá sa utá ni, jog -
sza bály ban elõ írt vé le mé -
nye zé si ha tár idõ le jár tát kö -
ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti
ülé sen.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak irá nyú szgy-t iga zo ló
do ku men tu mok, is ko lai vég -
zett sé get iga zo ló om., b.,
nyi lat ko zat a va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett ség
vál la lá sá ról, nyi lat ko zat a
pá lyá zat nyílt vagy zárt ülé -
sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 1 pél dány tel -
jes pá lyá za ti anyag  (vpr.,
szak mai ön., csa to lan dó 
do ku men tu mok) nyomtatott
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for má ban, sze mé lye sen
vagy pos tai úton, „Óvo da ve -
ze tõ” meg je lö lés sel kell be -
nyúj ta ni.  
Pc.: Kõ szár hegy Köz ség
Ön kor mány za ta  
f.: Csa ba Be á ta 
mb. jegy zõ  
Tel.: (22) 362-304
www.ko szar hegy.hu 

Sü megp rá ga Te le pü lé si
Ön kor mány zat  
Kép vi se lõ-tes tü le te  
8351 Sü megp rá ga,  
Rá kó czi u. 17.  
Tel./fax: (87) 550-038

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
8351 Sü megp rá ga,
Rá kó czi u. 38–40.  
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)  

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gé nek ter ve zé se,
szer ve zé se, ve ze té se, irá -
nyí tá sa a ha tá lyos jog sza -
bá lyok nak meg fe le lõ en. 

A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony lé te sí té sé hez jog -
sza bá lyok ban elõ írt fel té -
te lek, fõ is ko lai szin tû
óvo da pe da gó gu si v., 
köz ok ta tá si ve ze tõ és pe -
da gó gus szak vizs ga, leg -
alább 5 év óvo da pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett 
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 2016.
aug. 15-ig szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. máj. 6.  
Pe hi: 2011. jún. 29.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az ér vé nyes
pá lyá za tot be nyúj tók bi zott -
sá gi és tes tü le ti meg hall ga -
tá sát kö ve tõ en a kép vi se lõ-
tes tü let dönt.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr.
(az in téz mény el fo ga dott ne -
ve lé si prog ram ját ala pul ve -
võ fel adat el lát ás kon cep ci ó -
ja, szak mai hely zet elem zés -
re épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lé sek), fel sõ fo kú vég zett sé -
get, kép zett sé get iga zo ló
om., b., il let ve mun kál ta tói
iga zo lás, ha je len le gi mun -
ka kö re er köl csi bi zo nyít -
vány hoz kö tött, adat vé del mi 
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
953/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: óvo da -
pe da gó gus óvo da ve ze tõi
meg bí zás sal.
Pc.: Sü megp rá ga Te le pü lé si
Ön kor mány zat
f.: Csõ bör Ká roly  
pol gár mes ter
Tel.: (87) 350-587
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Szen tes Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
6600 Szen tes,  
Kos suth tér 6. 

Köz pon ti Óvo da 
6600 Szen tes,  
Kla u zál G. u. 5–7.  
Óvo da ve ze tõ 

Lf.: fe le lõs az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes
mû kö dé sé ért, a ta ka ré kos
gaz dál ko dá sért, a mun kál -
ta tói jo gok gya kor lá sá ért,
és dönt az in téz mény mû -
kö dé sé vel kap cso lat ban
min den olyan ügy ben,
ame lyet jog sza bály vagy
kol lek tív szer zõ dés (köz -
al kal ma-zot ti sza bály zat)
nem utal más ha tás kö ré be. 
Az óvo da ve ze tõ fe le lõs a
tag óvo dák ban a gyer me -
kek ne ve lé sé nek meg szer -
ve zé sé ért, a sze mé lyi, 
tár gyi és anya gi fel té te lek
biz to sí tá sá ért, irá nyí tá-
sá ért.

Bün tet len elõ élet, ma gyar 
ál lam pol gár ság, cse lek võ -
ké pes ség, óvo da pe da gó -
gus mun ka kör be töl té sé -
hez szük sé ges fel sõ fo kú
is ko lai v. és szak kép zett -
ség  [a Kö zokt.tv. 17. §
(1) be kez dés a) pont ja
sze rint], leg alább 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., pe da gó gus
szak vizs ga, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa.  
Elõny: vgy. 

ÁEI: 2011. júl. 2.  
A meg bí zás 2016. 
júl. 1-jéig szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl  
szá mí tott 30 nap, az az 2011. 
má jus 8.  
Pe hi: 2011. jún. 24.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, kül sõ
pá lyá zó ese tén b., om., nyi -
lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi nyi -
lat ko zat.  A pá lyá za tot írás -
ban kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Szir bik Im re 
pol gár mes ter  
f.: Szen tes Vá ros 
Ön kor mány za ta 
Pol gár mes te ri Hi va tal 
Mû ve lõ dé si Iro da 
(214-es szo ba)  
Tel.: (63) 510-368

Tá pió sze le Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2766 Tá pió sze le,  
Rá kó czi út 4.  
Tel.: (53) 580-030  
Fax: (53) 380-045

Csi cser ke Óvo da  
2766 Tá pió sze le,  
So mo gyi B. út 1.  
Óvo da ve ze tõ

Óvo da pe da gó gus, kon -
duk tor-óvo da pe da gó gu si
fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, má sod -
szor és to váb bi al ka lom -
mal tör té nõ meg bí zás ese -
tén pe da gó gus szak vizs ga 
ke re té ben szer zett in téz -
mény ve ze tõ szak kép zett -
ség, leg alább 5 év pe da -
gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy., az in téz mény -
ben pe da gó gus mun ka -
kör ben fenn ál ló, ha tá ro -
zat lan idõ re szó ló al kal -
ma zás, il let ve a meg bí -
zás sal egy ide jû leg pe da -
gó gus mun ka kör ben tör -
té nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30. nap.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok
vé le mé nyez te té sé re a Tes tü -
let 30 na pot biz to sít. 
A pá lyá za tok ról, a pá lyá zók
sze mé lyes meg hall ga tá sát
kö ve tõ en, a vé le mé nye zés re
ren del ke zés re ál ló ha tár idõt
kö ve tõ 30. na pot kö ve tõ el -
sõ ülé sén dönt a tes tü let a
bi zott sá gi vé le mé nye zést
kö ve tõ en.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, szl.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, 
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vég zett sé get iga zo ló om., b., 
szgy. iga zo lá sa, adat vé del mi 
nyi lat ko zat.  
Pc.: Pol gár mes te ri Hi va tal
f.: Tóth Ju li an na jegy zõ

Tár nok Nagy köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2461 Tár nok,  
Dó zsa György út 150.
Tel.: (23) 387-019 
Fax: (23) 387-108

Me se vár Óvo da  
2461 Tár nok,  
Temp lom u. 14.  
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: a Kö zokt.tv. 
54. §-ában fog lal tak
sze rint. 

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, ha tó sá -
gi bi zo nyít vány, hogy
nem áll olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya
alatt, amely a köz al kal -
ma zot ti jog vi szony lé te sí -
té sét nem te szi le he tõ vé,
cse lek võ ké pes ség, fel sõ -
fo kú is ko lai vég zett ség és 
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga a 
Kö zokt.tv. 17. § és 
18. §-ai ban meg ha tá ro -
zot tak, va la mint a pe da -
gó gus to vább kép zés rõl, a
pe da gó gus szak vizs gá ról, 
va la mint a to vább kép zés -
ben részt ve võk jut ta tá sa -
i ról és ked vez mé nye i rõl
szó ló 277/1997. (XII. 22.) 
Korm. ren de let 20. § 
sze rint, leg alább 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., má sod szor
és to váb bi al ka lom mal
tör té nõ meg bí zás ese tén
pe da gó gus szak vizs ga 
ke re té ben szer zett in téz -
mény ve ze tõ szak kép zett -
ség, va gyon nyi lat ko zat-
té te li el já rás le foly ta tá sa.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 10.  
Pe hi: leg ké sõbb 2011. 
jú ni u si kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó 
om., b., szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton,
„Me se vár Óvo da in téz -
mény ve ze tõi meg bí zás 
be töl té sé re pá lyá zat” kell
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: óvo da ve ze tõ.
Pc.: Tár nok Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

Is ko la igaz ga tó

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Be re mend Nagy köz ség
Ön kor mány za ta  
7827 Be re mend,  
Sza bad ság tér 1. 
Tel.: (72) 574-920  
Fax: (72) 474-168

Ál ta lá nos- és Ze ne is ko la
7827 Be re mend,  
Sza bad ság tér 11.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ) 

Fõ is ko lai szin tû v., leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben  szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa,  bün tet len elõ élet, 

ÁEI: 2011. aug. 15.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig szól.
Ha tá ro zott ide jû, 2011. 
au gusz tus 15.–2016.
augusztus. 15-ig tar tó 
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Lf.: a Kö zokt.tv. 
54–55. §-ban le írt 
fel ada tok el lá tá sa.

cse lek võ ké pes ség, 
pe da gó gus szak vizs ga.  
Elõny: köz ok ta tá si ve ze -
tõi szak kép zett ség.

köz al kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. má jus 31.  
Pe hi: 2011. aug. 1.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get, szak kép zett sé -
get iga zo ló om., rész le tes
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re és gaz dál -
ko dás ra épü lõ fej lesz té si el -
kép ze lés sel, b., adat vé del mi
nyi lat ko zat.  A pá lyá za tot
pos tai úton kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
1/2011., va la mint a mun ka -
kör meg ne ve zé sét: in téz -
mény ve ze tõ.  
Pc.: Be re mend Nagy köz ség
Ön kor mány za ta  
f.: Zát rok An na jegy zõ  
Tel.: (72) 574-921
www.be re mend.hu  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 4. 

Bé kés Vá ros 
Ön kor mány za ta  
5630 Bé kés,  
Pe tõ fi S. u. 2.  
Tel.: (66) 411-011

Bé ké si Kis tér sé gi 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Alap fo kú Mû vé sze ti 
Is ko la és Egy sé ges 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
5630 Bé kés,  
Jan tyik u. 21–25.  
Igaz ga tó  
(Kö zös igaz ga tá sú köz-
ok ta tá si in téz mény.) 

Pe da gó gus mun ka kör 
be töl té sé re jo go sí tó v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, má so dik
és to váb bi ki ne ve zés ese -
tén köz ok ta tás-ve ze tõi v., 
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy.  Elõny: in teg rált
köz ok ta tá si in téz mény ben 
szer zett vgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. máj. 31.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ön., om., b., vpr., szgy. iga -
zo lá sa, nyi lat ko zat az egyes
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett sé gek rõl szó ló 2007.
évi CLII. tör vény ben elõ írt
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett ség vál la lá sá ról, nyi -
lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról.
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  

Bu da pest Fõ vá ros 
IV. Ke rü let, 
Új pest Ön kor mány za ta
1042 Bu da pest,  
Ist ván út 14.
Tel./fax: (1) 231-3141
(1) 231-3151 

Pé csi Se bes tyén Ál ta lá nos
és Ze ne ta go za tos Is ko la
1041 Bu da pest,  
Lõ rincz u. 35–37.
Igaz ga tó, pe da gó gus 
mun ka kör ben

Fõ is ko lán szer zett 
pe da gó gus v., pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., bün tet len
elõ élet, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
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Lf.: pe da gó gus ként – a
Kö zokt.tv. elõ írá sa i nak
meg fe le lõ óra szám ban –
el lát ja a szak tárgy ta ní tá -
sát. Igaz ga tó ként az in téz -
mény tör vé nyes mû kö dé -
sé nek biz to sí tá sa, a pe da -
gó gi ai mun ka szak mai irá -
nyí tá sa, a pe da gó gi ai
prog ram meg va ló su lá sá -
nak biz to sí tá sa, az in téz -
mé nyi költ ség ve tés be tar -
tá sa, mun kál ta tói, tan ügy -
igaz ga tá si, ve ze tõi jo gok
gya kor lá sa.

Ma ga sabb ve ze tõi be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást
az kap hat, aki a mun kál -
ta tó val köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban áll, vagy a 
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne vez he tõ. 

Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.
Pe hi: 2011. júl. 31.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat az Or szá gos Szak ér tõi
Név jegy zék ben sze rep lõ
szak ér tõ vé le mé nye zi.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re és a gaz -
dál ko dás ra épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, ké pe sí tést
iga zo ló, va la mint az elõ írt
szgy-t iga zo ló om., b.,
amennyi ben a pá lyá za ti 
ha tár idõ le jár ta kor nem tölt
be er köl csi bi zo nyít vány hoz 
kö tött mun ka kört, nyi lat ko -
zat a pá lyá zat nyílt vagy zárt 
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról, 
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot írás ban, a csa -
tolt mel lék le tek kel együtt
kell be nyúj ta ni.  
Az a pá lyá zat ér vé nyes,
amely for ma i lag és tar tal mi -
lag – a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár ta kor – meg fe lel a 
jog sza bá lyi elõ írá sok nak 
és a pá lyá za ti ki írás nak.  
A pá lyá zó kat az Ön kor -
mány zat pszi cho ló gi ai szak -
mai al kal mas sá gi vizs gá lat ra 
kül di.
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros 
IV. Ke rü let, 
Új pest Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va ta la
Személyügyi Osztálya

Cse hi mind szent Köz ség
Ön kor mány za ta
9834 Cse hi mind szent,  
Fõ u. 43.
Tel./fax: (94) 575-019

Ál ta lá nos Is ko la
 Cse hi mind szent  
9834 Cse hi mind szent,  
Fõ u. 47.
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: 8 év fo lya mos, tár su lá -
si fenn tar tá sú, ön ál ló an

Fõ is ko lai szin tû v., a 
Kö zokt.tv. 17. § (1) be -
kez dé se és 18. § (1) be -
kez dé se sze rin ti v. és 
szak kép zett ség, leg alább
5 év  pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. máj. 23.  
Pe hi: 2011. júl. 31. 
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mû kö dõ költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ in téz -
mény ve ze té se, az Ala pí tó
Ok irat ban fog lalt te vé -
keny sé gek ma gas szak mai 
szín vo na lon tör té nõ el lá tá -
sa. Irá nyít ja az in téz mény
szak mai te vé keny sé gét.
Ön ál ló an mû köd ve irá -
nyít ja az in téz mény pénz -
ügyi és gaz da sá gi ügye it
és fel ada ta it.

cse lek võ ké pes ség.  
Ma ga sabb ve ze tõi be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást
az kap hat, aki a mun kál -
ta tó val köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban áll, vagy a 
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti (pe da gó -
gus) mun ka kör be ki ne -
vez he tõ.  

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ma ga sabb
ve ze tõi pá lyá zat el bí rá lá sá -
ról a vo nat ko zó jog sza bá -
lyok ban, va la mint Cse hi -
mind szent, Cse hi, Csip ke -
rek, Mi kosszép lak Köz sé -
gek Köz ok ta tá si In téz mény -
fenn tar tó Tár su lá sá ról szó ló
meg ál la po dás ban fog lal tak
alap ján Cse hi mind szent
Köz ség Ön kor mány za ti 
kép vi se lõ-tes tü le te dönt.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va -
la mint a köz al kal ma zot tak
il let mény elõ me ne te lé re vo -
nat ko zó sza bá lyok ren del ke -
zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get, szak -
kép zett sé get iga zo ló om.,
rész le tes szak mai ön., b.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el -
kép ze lés sel, nyi lat ko zat a
pá lyá zat nyílt vagy zárt ülé -
sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
378-2/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét: 
is ko la igaz ga tó.  
Pc.: Cse hi mind szent Köz ség 
Ön kor mány za ta  
f.: Bi ró Ti bor  
A KSZK hon lap ján történõ
közzététel idõ pont ja: 
2011. április 12. 

Dö ge Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
 4495 Dö ge,  Os váth tér 1. 
Tel.: (45) 450-495
Fax: (45) 450-703 

Öl bey Irén Ál ta lá nos 
Is ko la és Me se rét Óvo da
4495 Dö ge,  Os váth tér 6.
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)

Fõ is ko lai szin tû v., 
pe da gó gus szak vizs ga 
ke re té ben szer zett in téz -
mény ve ze tõ szak kép zett -
ség, leg alább 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 5 év re szól.
Ha tá ro zott ide jû, 2011. au -
gusz tus 1.–2016. júl. 31-ig
tar tó köz al kal ma zot ti jog vi -
szony.
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Lf.: a Kö zokt.tv. 54. §
(1)–(2) be kez dé sé ben, 
va la mint 55. § (2) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ada tok
el lá tá sa; az in téz mény
mun ká já nak irá nyí tá sa,
össze han go lá sa; az in téz -
mény kép vi se le te; a be -
osz tás sal össze füg gõ mun -
kál ta tói jo gok gya kor lá sa;
kap cso lat tar tás a fenn tar -
tó val, társ in téz mé nyek kel,
tár sa dal mi szer ve ze tek kel. 

szer zett szgy.  
Elõny: leg alább 3–5 év
ha son ló mun ka kör ben
szer zett vgy.  

Pbhi: 2011. máj. 4.  
Pe hi: 2011. júl. 4.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a pá lyá za ti ha tár idõ le -
jár tát kö ve tõ 60 na pon be lül
bí rál ják el.  Jut ta tás: ill. Kjt.
sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., vég zett sé get, kép zett sé -
get ta nú sí tó ere de ti ok le vél,
vagy hi te les má so la ta, ko -
ráb bi fog lal koz ta tá si vi -
szony ra vo nat ko zó iga zo lá -
sok, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
958/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: in téz -
mény ve ze tõ.  
A kép vi se lõ-tes tü let fenn -
tart ja azt a jo got, hogy a 
pá lyá za ti el já rást ered mény -
te len nek nyil vá nít sa.  
Pc.: Dö ge Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
f.: dr. Di e nes Me lin da
jegy zõ,  www.do ge.hu 

Du na ve cse Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
6087 Du na ve cse,  
Fõ út 43.  
Tel.: (78) 437-116 

Pe tõ fi Sán dor 
Ál ta lá nos Is ko la  
6087 Du na ve cse,  
Zrí nyi u. 6.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a Kö zokt.tv. 
54. §-ában meg ha tá ro zott
fel ada tok el lá tá sa.
Kü lö nö sen az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes
mû kö dé sé nek, va la mint a
ta ka ré kos gaz dál ko dá sá -
nak biz to sí tá sa, a mun kál -
ta tói jo gok gya kor lá sa,

Fõ is ko lai, egye te mi 
szin tû, a Kö zokt.tv. 17. §
(1)–(2) be kez dé sei és 
18. §-a sze rin ti v., leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., leg alább 5 év köz -
ok ta tá si in téz mény ben
szer zett vgy., bün tet len
elõ élet. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. má jus 6.
Pe hi: 2011. júl. 21. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok -
ról a kép vi se lõ-tes tü let 
Szo ci á lis és Ok ta tá si Bi zott -
sá gá nak vé le mé nye zé se után 
a kép vi se lõ-tes tü let dönt.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
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és dön tés az in téz mény
mû kö dé sé vel kap cso lat ban 
min den olyan ügy ben,
ame lyet jog sza bály nem
utal más ha tás kö ré be. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, is ko lai vég zett sé get ta -
nú sí tó om., b., adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton,
„Pá lyá zat ta nár mun ka kör -
ben, igaz ga tó be osz tás ra”
meg je lö lés sel kell be nyúj-
ta ni.
Pc.: Du na ve cse Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
f.: Vö rös Sán dor 
pol gár mes ter 

VM Ke let-Ma gyar or szá gi
Ag rár-szak kép zõ Köz pont, 
Mg. Szak kép zõ Is ko la és
Kol lé gi um, Já nos hal ma
6440 Já nos hal ma,  
Bé ke tér 13.  
Tel.: (77) 401-028  
Fax: (77) 401-746

VM ASzK Szak kép zõ 
Is ko la – Bart ha Já nos 
Ker té sze ti Szak kép zõ 
Is ko la, Szen tes  
6600 Szen tes,  
Kos suth L. u. 45.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény ala pí tó
ok ira tá ban meg ha tá ro zott
szé les kö rû szak mai-ag rár -
gaz da sá gi, pe da gó gi ai
mun ka irá nyí tá sa, amely
ma gá ban fog lal ja a me zõ -
gaz da sá gi (pl. ker té sze ti),
a ke res ke del mi-mar ke ting, 
élel mi szer ipa ri kép zés, a
fel nõtt- és to vább kép zés, a 
gaz dál ko dás (tan gaz da ság, 
tan mû he lyek üze mel te té -
se), a szak ta nács adás fel -
ada ta it, ezért e szak te rü le -
tek elõ ze tes, rész le tes is -
me re te szük sé ges a meg bí -
zás hoz.

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és az is ko lá ban fo lyó kép -
zé sek irá nyá nak meg fe le -
lõ egye te mi v., vagy mér -
nök ta ná ri v. és az is ko lá -
ban fo lyó szak kép zé sek
irá nyá nak meg fe le lõ
egye te mi szin tû szak kép -
zett ség, pe da gó gus szak -
vizs ga, vagy a szak kép -
zett ség hez kap cso ló dó
szak te rü le ten szer zett tu -
do má nyos fo ko zat, vagy
a szak kép zett ség hez kap -
cso ló dó szak te rü le ten
szer zett dok to ri cse lek -
mény alap ján  szer zett
dok to ri cím, il let ve a 
Kö zokt.tv. 128. §-ának és 
(9) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zot tak, ok ta tás ban el -
töl tött leg alább 10 év, pe -
da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., leg alább
5 év ok ta tá si in téz mény -
ben szer zett vgy., a ne ve -
lé si-ok ta tá si in téz mény -
ben pe da gó gus mun ka -
kör ben fenn ál ló, ha tá ro -
zat lan idõ re szó ló al kal -
ma zás, il let ve a ki ne ve -
zés sel egy ide jû leg köz al -
kal ma zot ti jog vi szony hoz

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. aug.
15-ig szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. ápr. 26.  
Pe hi: 2011. jún. 24.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ha tár idõn
tú li, va la mint a pá lyá za ti
fel té te lek nek nem meg fe le lõ 
pá lyá za to kat, ér vény te len -
ként az Elõ ké szí tõ Bi zott ság 
a pá lyá zó ré szé re vissza kül -
di. A ha tár idõ re be nyúj tott
pá lyá za tok el bí rá lá sa a be -
adá si ha tár idõ tõl szá mí tott
60 na pon be lül tör té nik a
jog sza bá lyok ban meg ha-
tá rozott vé le mé nyek fi gye -
lem be vé te lé vel. Az igaz ga tó -
ta nács a pá lyá zó kat sze mé -
lye sen meg hall gat ja, ezt kö -
ve tõ en – a vi dék fej lesz té si
mi nisz ter elõ ze te sen kért
egyet ér té sé vel – dönt. A
dön tés rõl a pá lyá zók írás ban
kap nak ér te sí tést.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes élet utat be mu ta tó
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szük sé ges fel té te lek meg -
lé te, ma gyar ál lam pol gár -
ság, vagy kü lön jog sza -
bály sze rin ti jog a sza bad
moz gás hoz és tar tóz ko -
dás hoz, il let ve be ván dor -
lá si vagy le te le pe dé si en -
ge dély, a fenn tar tó költ -
ség ve té si és pénz ügyi
rend sze ré ben va ló jár tas -
ság, bün tet len elõ élet, va -
gyon nyi lat ko zat-té te li el -
já rás le foly ta tá sa.  Elõny:
ide gen nyelv-is me ret,
szak mai (ag rár), tár sa dal -
mi és egyéb szer ve zet ben
va ló ak tív rész vé tel, szak -
mér nö ki v., iga zolt, (leg -
alább tan fo lyam) alap fo -
kú szá mí tó gé pes is me ret. 

szak mai ön., az ed di gi mun -
ka he lyek, mun ka kö rök fel -
tün te té sé vel, a szak mai
mun ka rész le tes is mer te té sé -
vel, az egye te mi és egyéb
vég zett sé get iga zo ló om.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el -
kép ze lés sel, b., or vo si iga -
zo lás, amellyel a pá lyá zó a
ma ga sabb ve ze tõi be osz tás
el lá tá sá ra al kal mas egész -
ség ügyi ál la po tát iga zol ja,
nyi lat ko zat, amely ben a pá -
lyá zó vál lal ja, hogy igaz ga -
tói meg bí zá sa ese tén a va -
gyon nyi lat ko zat-ét éte li el já -
rást le foly tat ja, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
1., va la mint a mun ka kör
meg ne ve zé sét: igaz ga tó.
Pc.: VM Ke let-Ma gyar or -
szá gi Ag rár-szak kép zõ 
Köz pont, Mg. 
Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um, Já nos hal ma
f.: www.kor many.hu
www.fvmaszk.hu

Já nos som or ja Vá ros 
Ön kor mány za ta  
9241 Já nos som or ja,  
Sza bad ság u. 39.  
Tel.: (96) 565-240  
Fax: (96) 226-145

Alap fo kú Mû vé sze ti 
Is ko la  
9241 Já nos som or ja,  
Ó vá ri út 1.  
Igaz ga tó

Szak irá nyú fel sõ fo kú
is ko lai v., leg alább 5 év
szgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.  
Pbhi: 2011. máj. 15.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Pc.: Já nos som or ja Vá ros
Ön kor mány za ta

Kis ná na Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
3264 Kis ná na,  
Sza bad ság u. 3.  
Tel./fax: (37) 324-005
Vécs Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
3265 Vécs,  
Kos suth L. út 47. 

Kö zös Fenn tar tá sú 
Szent Im re Ál ta lá nos 
Is ko la és Nap kö zi 
Ott ho nos Óvo da
3264 Kis ná na,  
Pe tõ fi S. u. 34. 
Igaz ga tó

A Kö zokt.tv. 17. §
(1)–(2) be kez dé sei és a
18. §-a sze rin ti szak-
irá nyú fel sõ fo kú v. és 
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, leg alább
5 év szgy., nyer tes pá lyá -
zó ese tén va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK  hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.
Pe hi: a be nyúj tá si ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ 2011. jú ni u si
együt tes kép vi se lõ-tes tü le ti
ülé sen.
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Lf.: több cé lú kö zös igaz -
ga tá sú ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény  ve ze té se.

Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
szl. nincs.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., hi te les om., b.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el -
kép ze lés sel, ko ráb bi mun ka -
vi szo nyok ról, köz al kal ma -
zot ti jog vi szony ról szó ló
iga zo lá sok, nyi lat ko zat ar -
ról, hogy si ke res pá lyá zat
ese tén a pá lyá zó va gyon nyi -
lat ko zat-té te li kö te le zett sé -
gé nek ele get tesz, nyi lat ko -
zat a pá lyá zat nyílt vagy zárt 
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról, 
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
nyom ta tott for má ban, az in -
téz mény ne vé nek fel tün te té -
sé vel, „In téz mény ve ze tõi
pá lyá zat” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.  
Pc.: Dr. Nagy Ti bor Já nos
kör jegy zõ  
3264 Kis ná na,  
Sza bad ság u. 3.  
f.: tel.: (37) 324-005/102,
103-as mel lék

Kö kö nyö si Köz ok ta tá si
In téz mény fenn tar tó 
Tár su lá si Ta nács  
7300 Kom ló,  
Vá ros ház tér 3. 
Tel.: (72) 584-015  
Fax: (72) /584-000

Kö kö nyö si Ok ta tá si 
Köz pont Óvo dá ja, 
Ál ta lá nos Is ko lá ja, 
Gim ná zi u ma, Szak kö zép -
is ko lá ja, Szak is ko lá ja,
Spe ci á lis Szak is ko lá ja,
Kol lé gi u ma, Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si In téz -
mény, Egy sé ges Pe da gó -
gi ai Szak szol gá la ta  
Igaz ga tó 
(Több cé lú, kö zös 
igaz ga tá sú köz ok ta tá si 
in téz mény.) 

A Kö zokt.tv. 18. §-ában
elõ írt v., szak kép zett ség
és szgy. [fi gye lem mel az
ott hi vat ko zott 17. §
(1)–(2) be kez dé sé ben fel -
so rolt meg ha tá ro zott fel -
sõ fo kú is ko lai vég zett ség -
re és szak kép zett ség re],
va la mint a (7) be kez dés -
ben fog lal tak. 

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016. aug.
15-ig szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Tár su lá si
Ta nács a Korm. ren de let 
5. § (10) be kez dé se ér tel mé -
ben tör té nõ vé le mé nye zé si
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ ülé -
sén bí rál ja el a pá lyá za to kat. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, 
 is ko lai és szak mai vég zett -
sé get iga zo ló om., b.,
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adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, „Pá lyá zat a
Kö kö nyö si Ok ta tá si Köz -
pont fõ igaz ga tói ál lá sá nak
be töl té sé re” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Pol gár mes te ri Hi va tal
Hor váth Zol tán el nök 
f.: La ho And rea 
az In téz mény-fel ügye le ti
iro da ve ze tõ je

Kör mend Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
9900 Kör mend,  
Sza bad ság tér 7.  
Tel.: (94) 592-900

Köl csey Ut cai Ál ta lá nos
Is ko la és Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si In téz -
mény  
9900 Kör mend,  
Köl csey u. 12.  
Igaz ga tó 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., ön., vpr. 5 év re.
Pc.: Be bes Ist ván 
pol gár mes ter  
f.: Pol gár mes te ri Hi va tal
Tel.: (94) 410-623 

Po gány völ gyi Több cé lú
Kis tér sé gi Tár su lás  
8693 Len gyel tó ti,  
Zrí nyi M. u. 2. 

Fo dor And rás Ál ta lá nos
Is ko la és Óvo da  
8693 Len gyel tó ti,  
Cso ko nai u. 15.
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

 Lf.: fõ igaz ga tói fel ada tok
el lá tá sa.

Egye te mi szin tû pe da gó -
gus v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga 
ke re té ben szer zett in téz -
mény ve ze tõi szak kép zett -
ség, leg alább 5 év pe da -
gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy.  
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi 
szak vizs ga, leg alább 
1–3 év vgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 3.  
Pe hi: 2011. jún. 3.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat el -
bí rá lá sá nak ha tár ide je a vé -
le mé nye zé si ha tár idõ le tel tét 
kö ve tõ el sõ tár su lá si ülés.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get iga zo ló
és szak vizs gát ta nú sí tó om.,
szak mai ön., b. vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi nyi -
lat ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a  pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
2590/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
in téz mény ve ze tõ
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Pc., f.: Zsom bok La jos 
el nök  
Tel.: (85) 330-873 

Má té szal ka Vá ros 
Ön kor mány za ta  
4700 Má té szal ka,  
Hõ sök te re 9.  
Tel.: (44) 501-364  
Fax: (44) 501-367 

Mó ricz Zsig mond 
Te het ség fej lesz tõ és 
Ál ta lá nos Is ko la  
4700 Má té szal ka,  
Mó ricz Zs. u. 96–98.
Igaz ga tó, pe da gó gus mun -
ka kör ben   

Lf.: az in téz mény ve ze té -
sé hez, irá nyí tá sá hoz kap -
cso ló dó te vé keny sé gek 
el lá tá sa so rán gya ko rol ja 
a jog sza bá lyok ban és az 
in téz mény SzMSz-ében
szá má ra biz to sí tott jog kö -
rö ket. 

Pe da gó gus mun ka kör be -
töl té sé hez szük sé ges fel -
sõ fo kú is ko lai v. és szak -
kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, 5 év pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett 
szgy. 

ÁEI: 2011. júl. 16.  
A meg bí zás 2016. júl. 15-ig, 
5 év re szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.  
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ el sõ kép -
vi se lõ-tes tü le ti ülés.  
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el -
kép ze lés sel, szak mai ön.,
vég zett sé get, kép zett sé get
ta nú sí tó ere de ti ok le vél,
vagy an nak hi te les má so la ta, 
b., va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség tel je sí té sé re
vo nat ko zó szán dék nyi lat ko -
zat, a pá lyá zó nyi lat ko za ta
ar ra vo nat ko zó an, hogy ve le 
szem ben az 1992. évi
XXXIII. tv. 41. § (2) be kez -
dé se sze rint össze fér he tet -
len ség nem áll fenn, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot írás ban, zárt
bo rí ték ban kell be nyúj ta ni.
Pc.: Sza bó Ist ván pol gár -
mes ter 

Pé csi Tu do mány egye tem
7622 Pécs,  
Vas vá ri Pál u. 4.  
Tel.: (72) 501-507  
Fax: (72) 501-508 

Pé csi Tu do mány egye tem
Szo ci á lis és Egész ség ügyi
Szak kép zõ Is ko la 
7632 Pécs,  Be rek u. 15.
Igaz ga tó

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, pe da -
gó gus szak vizs ga, vagy
ve le egyen ér té kû ok le vél, 
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., egész ség ügyi
és/vagy szo ci á lis fel sõ fo -
kú v., leg alább 5 év vgy.,
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi 
szak vizs ga, köz ok ta tá si
in téz mény ben szer zett
jár tas ság, fel nõtt ok ta tá si,
fel nõtt kép zé si gya kor lat, 

ÁEI: a pá lyá zat el bí rá lá sa
után azon nal.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján 
fel tün te tett idõ pont.  
Pe hi: be adás tól szá mí tott 
60 nap.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
pá lyá za ti ké re lem, rész le tes
szak mai ön., is ko lai vég zett -
sé get iga zo ló om., b., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, össze fér he tet len sé gi 
nyi lat ko zat, va gyon nyi lat ko -
zat, adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban
kell be nyúj ta ni. 
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IKT pro fesszi o ná lis 
szin tû al kal ma zá sa, 
pá lyá za tí rás ban va ló jár -
tas ság, pro jekt is me ret, 
ta pasz ta lat a szak mai to -
vább kép zé si prog ra mok
fej lesz té sé ben és meg va -
ló sí tá sá ban, né met nyelv -
is me ret, MS Of fi ce fel -
hasz ná lói szin tû is me re te, 
„B” ka te gó ri ás jo go sít -
vány, sa ját au tó, au tó ve -
ze té si gya kor lat. 

Pc.: Pé csi Tu do mány egye -
tem Egész ség tu do má nyi Kar 
Dr. Bet le hem Jó zsef 
egye te mi do cens, dé kán
7621 Pécs,  
Vö rös marty u. 4. 

Szent pé ter szeg Köz sé gi
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
4121 Szent pé ter szeg,
Kos suth u. 45.  
Tel./fax: (54) 416-914,
(54) 416-913

Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da,
Böl csõ de és Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
4121 Szent pé ter szeg,
Kos suth u. 36.  
Igaz ga tó   

Lf.: az in téz ménnyel kap -
cso la tos ma ga sabb ve ze tõi 
fel ada tok el lá tá sa a Gá bor -
ján-Szent pé ter szeg Köz -
ok ta tá si Tár su lás ban 
rész ben ön ál ló an mû kö dõ
Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da,
Böl csõ de és Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si In téz -
mé nyé ben és tag in téz mé -
nyé ben. 

A Kö zokt.tv. 17. § 
(1) be kez dés a)–b) pont ja
sze rin ti és 18. §-a sze rin ti 
fel sõ fo kú v. és szak kép -
zett ség, pe da gó gus szak -
vizs ga, leg alább 5 év pe -
da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi 
szak kép zett ség, az egyes
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett sé gek rõl szó ló
2007. évi CLII. tv. ér tel -
mé ben a ki ne ve zés elõtt
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Pbhi: 2011. máj. 21.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat el bí rá lás elõtt szak ér tõ
vé le mé nye zi.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, is ko lai vég zett sé get,
szak kép zett sé get iga zo ló ok -
irat, vagy azok hi te les má so -
la ta, b., nyi lat ko za tot ar ról,
hogy a ve ze tõi meg bí zá sá -
val a mó do sí tott Kjt. 41. §-a
sze rin ti össze fér he tet len ség
nem áll fenn, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 3 pél dány ban
kell be nyúj ta ni, mely va la -
mennyi, a ki írás ban sze rep lõ 
tar tal mi ele met tar tal maz za.
A kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá -
zat ered mény te len né nyil vá -
ní tá sá nak jo gát fenn tart ja.
Pc., f.: Dr. Ju hász Ma ri ca
kör jegy zõ  
Tel.: (54) 416-912

Szil Köz ség 
Ön kor mány za ta  
9326 Szil,  
Hu nya di tér 3. 

Szent Ist ván Kör ze ti 
Ál ta lá nos Is ko la és 
Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény

Fõ is ko lai szin tû v., 
pe da gó gus szak vizs ga,
köz ok ta tás-ve ze tõi 
szak kép zett ség,

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól. 
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Tel.: (96) 275-191  
Fax: (96) 275-280 

9326 Szil,  Dó zsa u. 1.
Igaz ga tó, 
pe da gó gus mun ka kör ben
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: igaz ga tói fel ada tok el -
lá tá sa, jog sza bá lyok nak és 
bel sõ sza bály za tok nak
meg fe le lõ en. 

szgy. a Kö zokt.tv. 18. §
1.c. pont ja alap ján, leg -
alább 3–5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., B ka te gó ri ás jo go -
sít vány, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa, ma gyar ál lam pol gár -
ság, bün tet len elõ élet. 

Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
meg ha tá ro zot tak sze rint.
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b., vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel,
vég zett sé get iga zo ló om.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban
(1 ere de ti, 1 má so la ti), sze -
mé lye sen vagy pos tai úton
kell be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
636/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: ál ta lá -
nos is ko la igaz ga tó.  
Pc.: Len gyel La jos 
pol gár mes ter  
f.: Papp Lász ló kör jegy zõ 

Szo ko lya Köz ség 
Ön kor mány za ta  
2624 Szo ko lya,  
Fõ u. 83.  
Tel.: (27) 581-130  
Fax: (27) 581-131 

Cseh Pé ter Ál ta lá nos 
Is ko la  
2426 Szo ko lya,  
Lé vai u. 5.  
Igaz ga tó   

Lf.: az in téz mény szak sze -
rû és tör vé nyes mû köd te -
té se, a ne ve lõ-ok ta tó mun -
ka meg szer ve zé se, irá nyí -
tá sa, ér té ke lé se, el len õr zé -
se, a ne ve lõ tes tü le ti dön té -
sek elõ ké szí té se, vég re haj -
tá suk szak sze rû meg szer -
ve zé se, el len õr zé se.
Az in téz mé nyi ün nep sé -
gek, sport és mû vé sze ti
ok ta tás meg szer ve zé se, 
le bo nyo lí tá sa. A szü lõi
mun ka kö zös ség gel, kör -
jegy zõ ség gel, pol gár mes -
ter rel va ló kap cso lat tar tás. 

Fel sõ fo kú ké pe sí tés,
leg alább 5 év szgy., 
pe da gó gus szak vizs ga,
bün tet len elõ élet.  
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi 
szak vizs ga.

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. jún. 30-ig 
szól. 
Ha tá ro zott ide jû, 2011.
júl. 1.–2016. jún. 30-ig 
tar tó köz al kal ma zot ti jog vi -
szony.  
Pbhi: 2011. ápr. 30.  
Pe hi: 2011. jún. 21.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, is ko lai vég zett sé get,
szak kép zett sé get ta nú sí tó 
hi te les om., b., adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
392/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: is ko la -
igaz ga tó.
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Pc., f.: Gyur csik Mi hály 
pol gár mes ter  
www.szo ko lya.hu 

Tó szeg Köz ség 
Ön kor mány za ta  
5091 Tó szeg,  
Rá kó czi út 37.  
Tel.: (56) 586-070  
Fax: (56) 586-073 

Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da 
5091 Tó szeg,  
Rá kó czi út 30.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: a kö zös igaz ga tá sú ál -
ta lá nos is ko lai és óvo dai
in téz mény in téz mény ve ze -
tõi fel ada ta i nak tel jes kö rû 
el lá tá sa, a pe da gó gi ai fel -
ada tok el lá tá sa a jog sza bá -
lyok nak és a bel sõ sza -
bály za tok nak meg fe le lõ en. 

Fel sõ fo kú ké pe sí tés, 
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., bün tet len elõ élet,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa. 

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 5.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat Tó szeg Köz ség Ön kor -
mány za tá nak kép vi se lõ-tes -
tü le te bí rál ja el.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
958/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
igaz ga tó. 
A mun ka kör rel kap cso la tos
mun kál ta tói jo go kat Tó szeg
Köz ség Ön kor mány za tá nak
kép vi se lõ-tes tü le te gya ko -
rol ja. Az egyéb mun kál ta tói
jo gok gya kor ló ja a pol gár -
mes ter.
A kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá -
zat ered mény te len né nyil vá -
ní tá sá nak jo gát fenn tart ja.
Pc.: Tó szeg Köz ség 
Ön kor mány za ta 
f.: dr. Gyu ri cza Mik lós 
pol gár mes ter  
Tel.: (56) 586-071

Vas me gyer Köz ség 
Ön kor mány za ta  
4502 Vas me gyer,  
Kos suth u. 66.  
Tel.: (42) 358-289  
Fax: (42) 358-298 

Me gyer Ve zér Ál ta lá nos
Is ko la, Nap kö zi Ott ho nos
Óvo da és Könyv tár 
4502 Vas me gyer,  
Kos suth út 141. 
Igaz ga tó

Az in téz mény ben 
pe da gó gus mun ka kör 
be töl té sé hez szük sé ges
fel sõ fo kú  is ko lai v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, má sod -
szor és to váb bi al ka lom -
mal tör té nõ meg bí zás 
ese tén pe da gó gus 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Pbhi: 2011. máj. 10.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., vég zett sé -
get iga zo ló om., b., 
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szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi 
szak kép zett ség, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., az
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, il let ve a 
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör be
tör té nõ ha tá ro zat lan idõ re 
szó ló al kal ma zás, 
bün tet len elõ élet. 
Elõny: vgy. 

nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi nyi -
lat ko zat.  
Pc., f.: Vass Im re 
pol gár mes ter 

Egyéb ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Nem ze ti Erõ for rás 
Mi nisz té ri um  
1051 Bu da pest,  
Arany Já nos u. 6–8. 

Bu da pes ti Ja ví tó in té zet
1032 Bu da pest,  
Szõ lõ u. 60.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gé nek ter ve zé se,
szer ve zé se, irá nyí tá sa és
el len õr zé se. 
A Bu da pes ti Ja ví tó in té zet
igaz ga tó ja fe lett a mun kál -
ta tói jo go kat a nem ze ti
erõ for rás mi nisz ter 
gya ko rol ja.  

Fõ is ko la, a ja ví tó in té ze -
tek rend tar tá sá ról szó ló
30/1997. (X. 11.) NM
ren de let 2. szá mú mel lék -
let in téz mény ve ze tõ, in -
téz mény ve ze tõ he lyet tes
be osz tás nál meg ha tá ro -
zott ké pe sí té si elõ írá sok
va la me lyi ké nek meg lé te,
leg alább 5 év fel sõ fo kú
vég zett sé get vagy fel sõ -
fo kú szak mai ké pe sí tést
igény lõ, a gyer mek vé de -
lem, a bün te tés-vég re haj -
tás, a szo ci á lis el lá tás, il -
let ve a köz ok ta tás te rü le -
tén be töl tött mun ka kör -
ben szer zett szgy., leg -
alább 5 éves vgy., szo ci á -
lis szak vizs ga, ma gyar 
ál lam pol gár ság, vagy kü -
lön jog sza bály sze rint a
sza bad moz gás és tar tóz -
ko dás jo gá val ren del ke zõ,  
il let ve be ván do rolt vagy
le te le pe dett stá tusz, bün -
tet len elõ élet. 
Igaz ga tói mun ka kör re 

ÁEI: a pá lyá za tok el bí rá lá -
sát kö ve tõ en azon nal.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 31.  
Pe hi: 2011. jún. 15.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Kjt. 20/B.
§-ában, to váb bá a Kjt.-nek a 
szo ci á lis, va la mint a gyer -
mek jó lé ti és gyer mek vé del -
mi ága zat ban tör té nõ vég re -
haj tá sá ról szó ló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. ren de let
1/A. §-ban fog lal tak nak
meg fe le lõ en. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, és a 
Kjt.-nek a szo ci á lis, va la -
mint gyer mek jó lé ti és gyer -
mek vé del mi ága zat ban tör -
té nõ vég re haj tá sá ról szó ló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.
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Rá kos pa lo tai Ja ví tó in té zet 
és Spe ci á lis 
Gyer mek ott hon  
1151 Bu da pest,  
Po zsony u. 36.  
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gé nek ter ve zé se,
szer ve zé se, irá nyí tá sa és
el len õr zé se. A Rá kos pa lo -
tai Ja ví tó in té zet és Spe ci á -
lis Gyer mek ott hon igaz ga -
tó ja fe lett a mun kál ta tói
jo go kat a nem ze ti erõ for -
rás mi nisz ter gya ko rol ja. 

meg bí zást az kap hat, aki
je len leg a Bu da pes ti Ja ví -
tó in té zet tel köz al kal ma -
zot ti jog vi szony ban áll,
vagy a ve ze tõi meg bí zás -
sal egy ide jû leg köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ba ki -
ne vez he tõ.  
Elõny: gyer mek vé del mi
in téz mény ve ze té sé ben
szer zett gya kor lat, szo ci á -
lis szak vizs ga gyer mek -
vé del mi szak el lá tás 
te rü le tén. 

Fõ is ko la, a ja ví tó in té ze -
tek rend tar tá sá ról szó ló
30/1997. (X. 11.) NM
ren de let 2. szá mú mel lék -
let in téz mény ve ze tõ, in -
téz mény ve ze tõ he lyet tes
be osz tás nál meg ha tá ro -
zott ké pe sí té si elõ írá sok,
vagy a sze mé lyes gon dos -
ko dást nyúj tó gyer mek jó -
lé ti, gyer mek vé del mi in -
téz mé nyek, va la mint sze -
mé lyek szak mai fel ada ta i -
ról és mû kö dé sük fel té te -
le i rõl szó ló 15/1998. 
(IV. 30.) NM ren de let 
2. szá mú mel lék let I. rész 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it is 
tar tal ma zó, a szak mai élet -
utat rész le te sen be mu ta tó,
szak mai ön., a ja ví tó in té zet
ve ze té sé re, fej lesz té sé re vo -
nat ko zó prog ram, bün tet len
elõ éle tet ta nú sí tó b., vég -
zett sé get, kép zett sé get iga -
zo ló om., a pá lyá zó nyi lat -
ko za ta ar ról, hogy va gyon -
nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
sé gét tel je sí ti, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
10198-0/2011-SZEM, va la -
mint a mun ka kör meg ne ve -
zé sét: Bu da pes ti Ja ví tó in té -
zet igaz ga tó.  
Pc.: Nem ze ti Erõ for rás 
Mi nisz té ri um  
Sze mély ügyi Fõ osz tály  
f.: Du dás Zol tán  
Tel.: (1) 795-3122
www.bpja vi to.hu  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 29.

ÁEI: a pá lyá za tok el bí rá lá -
sát kö ve tõ en azon nal.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 31. 
Pe hi: 2011. jún. 15.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Kjt. 
20/B. §-ában, to váb bá a
Kjt.-nek a szo ci á lis, va la -
mint a gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi ága zat ban
tör té nõ vég re haj tá sá ról szó -
ló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. ren de let 1/A. §-ban
fog lal tak nak meg fe le lõ en. 
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II. Szak el lá tá sok cím alatt 
a 2/a. pont hoz tar to zó ké -
pe sí té si elõ írá sok va la me -
lyi ké nek meg lé te, leg -
alább 5 év fel sõ fo kú 
vég zett sé get vagy fel sõ -
fo kú szak mai ké pe sí tést
igény lõ,  a gyer mek vé de -
lem, a bün te tés-vég re haj -
tás, a szo ci á lis el lá tás,  il -
let ve a köz ok ta tás te rü le -
tén be töl tött mun ka kör -
ben szer zett szgy., leg -
alább 5 éves vgy., szo ci á -
lis szak vizs ga, ma gyar 
ál lam pol gár ság, vagy 
kü lön jog sza bály sze rint 
a sza bad moz gás és 
tar tóz ko dás jo gá val ren -
del ke zõ, il let ve be ván do -
rolt vagy le te le pe dett stá -
tu szú sze mély, 
bün tet len elõ élet. 
Igaz ga tói mun ka kör re
meg bí zást az kap hat, aki
je len leg a Rá kos pa lo tai
Ja ví tó in té zet és Spe ci á lis
Gyer mek ott hon nal köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ban 
áll, vagy a ve ze tõi meg bí -
zás sal egy ide jû leg köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ba
ki ne vez he tõ. 
Elõny: gyer mek vé del mi
in téz mény ve ze té sé ben
szer zett gya kor lat,
 szo ci á lis szak vizs ga
gyer mek vé del mi 
szak el lá tás te rü le tén. 

Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, és a 
Kjt.-nek a szo ci á lis, va la -
mint gyer mek jó lé ti és gyer -
mek vé del mi ága zat ban tör -
té nõ vég re haj tá sá ról szó ló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it 
is tar tal ma zó, a szak mai
élet utat rész le te sen be mu ta -
tó, szak mai ön., a ja ví tó in té -
zet ve ze té sé re, fej lesz té sé re
vo nat ko zó prog ram, bün tet -
len elõ éle tet ta nú sí tó b.,
vég zett sé get, kép zett sé get
iga zo ló om., a pá lyá zó nyi -
lat ko za ta ar ról, hogy a pá -
lyá zó val szem ben a gyer me -
kek vé del mé rõl és a gyám -
ügyi igaz ga tás ról szó ló
1997. XXXI. tör vény 15. §
(8) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ki zá ró ok nem áll
fenn ve le szem ben, a pá lyá -
zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett sé gét tel je sí ti, adat -
vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
8004-0/2011-SZEM, va la -
mint a mun ka kör meg ne ve -
zé sét: Rá kos pa lo tai 
Ja ví tó in té zet és Spe ci á lis
Gyer mek ott hon igaz ga tó.  
Pc.: Nem ze ti Erõ for rás 
Mi nisz té ri um  
Sze mély ügyi Fõ osz tály 
f.: Du dás Zol tán  
Tel.: (1) 795-3122  
www.le any ne ve lo.hu  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 29. 
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Bu da pest Fõ vá ros 
XX. Ke rü let, Pes ter zsé bet
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
1201 Bu da pest,  
Kos suth L. tér 1  
Tel.: (1) 283-0549  
Fax: (1) 283-0061 

Pes ter zsé bet 
Ön kor mány za ta 
Egye sí tett Böl csõ déi  
1201 Bu da pest,  
Vö rös marty u. 89–91. 
In téz mény ve ze tõ, kis gyer -
mek ne ve lõ mun ka kör ben
(tel jes mun ka idõ, 
he ti 40 óra) 
Az in téz mény jog ál lá sa,
jog kö re: ön ál ló jo gi sze -
mély, ön ál ló an mû kö dõ
költ ség ve té si szerv, elõ -
irány za ta fe lett tel jes jog -
kör rel ren del ke zik, pénz -
ügyi-gaz da sá gi fel ada ta it
kül sõ szerv lát ja el.  
Az in téz mény te vé keny sé -
gi kö re: Bu da pest Fõ vá ros 
XX. ke rü le té nek böl csõ dei 
el lá tá sa. 

 Lf.: a ke rü let ben mû kö dõ
tag böl csõ dék mun ká já nak
szak mai se gí té se és össze -
han go lá sa, a jog sza bá lyok, 
a szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály zat, a szak mai ren -
del ke zé sek vég re haj tá sa,
el len õr zé se. 
A böl csõ dék ki hasz nált sá -
gá nak fo lya ma tos fi gye -
lem mel kí sé ré se. A gyer -
me kek élel me zé sé nek 
és az élel me zé si nor ma 
be tar tá sá nak vizs gá la ta. 
A gyer me kek egész sé gi
ál la po tát, tes ti és szel le mi
fej lõ dé sét be fo lyá so ló 
té nye zõk fi gye lem mel 
kí sé ré se.
To vább kép zé sek szer ve zé -
se, irá nyí tá sa.
Gya ko rol ja az in téz mény
dol go zói fe lett a mun kál -
ta tói jo go kat. 

Bün tet len elõ élet, fõ is ko -
lai v. a 15/1998. (IV. 30.)
NM ren de let 2. sz. mel -
lék le té ben I. rész 
2/A. pont já ban elõ ír tak
sze rint, a gyer mek vé de -
lem, a szo ci á lis el lá tás, 
il let ve a köz ok ta tás te rü -
le tén be töl tött mun ka kör -
ben szer zett leg alább 
5 év szgy., gya kor la ti
szin tû MS Of fi ce (iro dai
al kal ma zá sok), va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa.  
Elõny: 5 év böl csõ dei
szgy. 

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. 
jún. 30-ig szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.  
Pe hi: a pá lyá zat vé le mé nye -
zé si ha tár ide jé nek le jár tát
kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü -
le ti ülés.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a ki ne ve zé si, meg bí zá si
jog kör gya kor ló ja ál tal
össze hí vott bi zott ság 
(pá lyá zat elõ ké szí tõ je, vagy
kép vi se lõ je, szak mai ér dek -
kép vi se le ti szö vet ség, il le tõ -
leg egye sü let kép vi se lõ jé nek 
vagy a szak ma sze rint il le té -
kes szak mai kol lé gi um 
tag ja) vé le mé nye zi. 
A ki írt fel té te lek nek meg fe -
le lõ pá lyá zó kat a bi zott ság
sze mé lye sen hall gat ja meg,
a meg hall ga tás ról jegy zõ -
köny vet ké szít.  
Jut ta tás: ill. Kjt. 66. §-a 
sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a pá lyá zó sze mé lyes ada ta it, 
élet út ját és szgy-át be mu ta tó 
ön., b., is ko lai vég zett sé get,
kép zett sé get iga zo ló hi te les
om., leg alább 5 év vgy-t
iga zo ló do ku men tum, vpr.,
fej lesz té si el kép ze lés, a
gyer me kek vé del mé rõl és a
gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló 
1997. évi XXXI. tör vény
15. § (8) be kez dé se ál tal
elõ írt nyi lat ko zat meg té te le,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban 
kell be nyúj ta ni.
A pá lyá zat ki író ja a pá lyá zat 
ered mény te len né nyil vá ní tá -
sá nak jo gát fenn tart ja.
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El ké szí ti az egyes dol go -
zók mun ka kö ri le írá sát. 
Fe lel az in téz mény gaz dál -
ko dá sá ért, a költ ség ve tés
ál tal meg ha tá ro zott ke re te -
ken  be lül ön ál ló te vé -
keny sé get foly tat. Irá nyít ja 
az in téz mény ügy vi te li és
ad mi niszt ra tív te vé keny sé -
gét. Kép vi se li az in téz -
ményt más szer vek fe lé.
Gon dos ko dik a mun ka fe -
gye lem, va la mint a mun -
ka-, a tûz és va gyon vé del -
mi elõ írá sok be tar tá sá ról.

Pc.: Bu da pest Fõ vá ros 
XX. Ke rü let, Pes ter zsé bet
Ön kor mány za tá nak 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
Pol gár mes te ri Tit kár ság 
f.: dr. Papp Gab ri el la  
Tel.: (1) 421-0670  

Kõ vá gó szõ lõs Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
7673 Kõ vá gó szõ lõs,  
Rá kó czi út 34. 

Ál ta lá nos Ne ve lé si 
Köz pont  
7673 Kõ vá gó szõ lõs,  
Rá kó czi út 2.  
Igaz ga tó 

Jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott fel sõ fo kú v., 5 év
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga, bün tet len elõ élet,
ma gyar ál lam pol gár ság.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 30-ig, 
5 év re szól.  
Pbhi: 2011. máj. 31.  
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ el sõ tes -
tü le ti ülés.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
il let ve fenn tar tói dön tés
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, vég -
zett sé get, kép zett sé get,
szgy-t iga zo ló do ku men tum, 
adat vé del mi nyilatkozat. 

Mar ca li Óvo da, 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
8700 Mar ca li,  
Szé che nyi u. 60.  
Tel.: (85) 510-561  
Fax: (85) 510-970 

Mar ca li Óvo da, 
Ál ta lá nos Is ko la és Alap -
fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény, 
Mar ca li Vá ro si Ze ne is ko la 
8700 Mar ca li,  
Pe tõ fi S. u. 14.  
In téz mény egy ség-ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)  

Lf.: az in téz mény egy -
ség-ve ze tõi fel ada tok 
el lá tá sa, szak mai irá nyí tá -
sa és kép vi se let a vo nat ko -
zó  jog sza bá lyok, bel sõ
ha tá ro za tok, va la mint a
fenn tar tó és a fõ igaz ga tó
ren del ke zé sei sze rint.

Ze nei szak irá nyú 
fõ is ko lai szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa, bün tet len elõ élet. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.
Pe hi: 2011. jún. 15.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló do ku -
men tum, vagy hi te les má so -
la ta, szak mai ön., a Mar ca li
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és 

9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 915



1 2 3 4

Te vé keny sé gi kö ré be 
tar to zik az in téz mény egy -
ség – ide ért ve a ba la ton -
ke reszt úri te lep he lyet is –
va la mennyi fel adat ve ze tõi 
szin tû irá nyí tá sa. 

Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény, il let ve a Mar ca li
Vá ro si Ze ne is ko la pe da gó -
gi ai prog ram já hoz il lesz ke -
dõ, szak mai hely zet elem zés -
re épü lõ vpr., mely tar tal -
maz za az in téz mény egy ség -
re vo nat ko zó fej lesz té si 
el kép ze lé se ket, az in téz -
ménnyel köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban nem ál ló pá -
lyá zó ese tén b., adat vé del mi 
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen,
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
1/2011., va la mint a mun ka -
kör meg ne ve zé sét: in téz -
mény egy ség-igaz ga tó. 
Pc.: Nosz lo py Gás pár 
Ál ta lá nos és Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si Is ko la, 
a Mar ca li Óvo da, Ál ta lá nos
Is ko la és Alap fo kú Mû vé -
szet ok ta tá si In téz mény 
szék hely in téz mé nye  
8700 Mar ca li,  
Szé che nyi u. 60.  
f.: Kiss La jos 
he lyet tes fõ igaz ga tó  
Tel.: (85) 510-561

Szen tes Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
6600 Szen tes,  
Kos suth tér 6. 

Egy sé ges Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat  
6600 Szen tes,  
Jö ven dõ u. 6.  
In téz mény ve ze tõ

Lf.: fe le lõs az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes
mû kö dé sé ért, a ta ka ré kos
gaz dál ko dá sért, a mun kál -
ta tói jo gok gya kor lá sá ért,
és dönt az in téz mény mû -
kö dé sé vel kap cso lat ban
min den olyan ügy ben,
ame lyet  jog sza bály  
vagy kol lek tív szer zõ dés

Bün tet len elõ élet, ma gyar 
ál lam pol gár ság, cse lek võ -
ké pes ség, pe da gó gi ai
szak szol gá lat in téz mé -
nyé ben pe da gó gus mun -
ka kör be töl té sé hez szük -
sé ges fel sõ fo kú is ko lai 
v. és szak kép zett ség
(4/2010. (I. 19.) OKM
ren de let 2–3. § vo nat ko zó 
be kez dé sei sze rint), 
pe da gó gus szak vizs ga,
pszi cho ló gus vég zett ség 
ese tén kli ni kai, ne u ro -
pszi cho ló gi ai, pe da gó gi ai 
vagy ta nács adói vizs ga, 

ÁEI: 2011. júl. 2.  
A meg bí zás 2016. júl. 1-jéig 
szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap, az az 
2011. máj. 8. 
Pe hi: 2011. jún. 24. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, kül sõ
pá lyá zó ese tén b., om., nyi -
lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
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(köz al kal ma zot ti sza bály -
zat) nem utal más ha tás kö -
ré be. Az in téz mény ve ze tõ
fe le lõs tér sé gi szin ten a
ne ve lé si ta nács adás, a lo -
go pé di ai el lá tás, uta zó
szak em ber há ló zat mû köd -
te té sé ért, is ko lai-óvo dai
pszi cho ló gi ai szol gál ta tás,
to vább ta nu lá si, pá lya vá -
lasz tá si ta nács adás,
gyógy test ne ve lés meg -
szer ve zé sé ért, a sze mé lyi,
tár gyi és anya gi fel té te lek
biz to sí tá sá ért, irá nyí tá-
sá ért. 

leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa.  
Elõny: vgy. 

nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot írás ban kell 
be nyúj ta ni.  
Pc.: Szir bik Im re 
pol gár mes ter  
f.: Szen tes Vá ros 
Ön kor mány za ta 
Pol gár mes te ri Hi va tal 
Mû ve lõ dé si Iro da 
(214-es szo ba)  
Tel.: (63) 510-368 

Bán hi dai Szlo vák 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont  
2800 Ta ta bá nya,  
Jó kai u. 62. 

Bán hi dai Szlo vák ÁMK
Pus kin Mû ve lõ dé si Há za
2800 Ta ta bá nya,  
Kos suth L. u.  
In téz mény egy ség-ve ze tõ 

Az in téz mény egy ség ve -
ze té sé hez meg fe le lõ v. a
Kö zokt. tv. 33. §-ának 
(6) be kez dé sé ben és 
(13) be kez dé sé ben fog lal -
tak nak meg fe le lõ en, a
Kjt. vég re haj tá sá ról a mû -
vé sze ti, köz mû ve lõ dé si,
köz gyûj te mé nyi te rü le ten
fog lal koz ta tot tak ra a
150/1992. (XI. 20.)
Korm. ren de let 6/A. §-a
ad el iga zí tást, 1/2000.
(I. 4.) NKÖM ren de let,
leg alább 5 év szgy., bün -
tet len elõ élet, fel hasz ná -
lói szin tû szá mí tó gé pes
is me re tek.  
Elõny: 
szlo vák nyelv tu dás. 

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016.
jún. 30-ig, 5 év re szól.
Pbhi: a hi va ta los köz löny-
be li meg je le nés tõl szá mí tott
30. nap.  
Pe hi: a be adá si ha tár idõt kö -
ve tõ 30. nap utá ni el sõ igaz -
ga tó ta ná csi ér te kez let.
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó 
om., b., szak mai ön., vpr.,
fej lesz té si el kép ze lé sek, va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -
le zett sé get vál la ló nyi lat ko -
zat, adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 3 nyom ta tott
pél dány ban és 1 elekt ro ni -
kus pél dány ban (CD vagy
Flop py) kell be nyúj ta ni.
Pc.: Bán hi dai Szlo vák 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si 
Köz pont igaz ga tó ja

Zsom bó Köz ség
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
6792 Zsom bó,  
Al kot mány u. 3.  
Tel.: (62) 595-555 
Fax: (62) 595-556  

Bó bi ta Böl csõ de  
In téz mény ve ze tõ 

Kjt. sze rint, a sze mé lyes
gon dos ko dást nyúj tó
gyer mek jó lé ti, gyer mek -
vé del mi in téz mé nyek, 
va la mint sze mé lyek szak -
mai fel ada ta i ról és mû kö -
dé sük fel té te le i rõl szó ló
15/1998. (IV. 30.) NM
ren de let  2. szá mú 
mel lék le té nek 

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. jún. 30-ig 
szól.  
Pbhi: 2011. máj. 15. 
(be ér ke zés idõ pont ja).
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2/B. pont já ban elõ írt ké -
pe sí tés: in té zet ve ze tõ,
szak ok ta tó, vé dõ nõ, fel -
sõ fo kú szo ci á lis alap vég -
zett ség, pe da gó gus és
cse cse mõ- és kis gyer mek -
ne ve lõ (BA), böl csõ dei
szak gon do zó (OKJ), 
cse cse mõ- és kis gyer -
mek-gon do zó (OKJ), 
cse cse mõ- és kis gyer mek -
ne ve lõ-gon do zó (OKJ),
cse cse mõ- és gyer mek -
gon do zói (OKJ), vagy
kis gyer mek gon do zó, 
-ne ve lõi (OKJ) v., leg -
alább 5 év fel sõ fo kú 
vég zett sé get vagy fel sõ -
fo kú szak mai ké pe sí tést
igény lõ, a gyer mek vé de -
lem, a szo ci á lis el lá tás,
il let ve a köz ok ta tás te rü -
le tén vég zett mun ka kör -
ben szer zett szgy., B ka -
te gó ri ás jo go sít vány, fel -
hasz ná lói szin tû szá mí tás -
tech ni kai is me ret, bün tet -
len elõ élet. 

Pe hi: 2011. jú ni u si kép vi se -
lõ-tes tü le ti ülés.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes, rész le tes szak mai 
ön., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, is ko lai vég -
zett sé get ta nú sí tó om., b., a
pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról,
hogy a gyer me kek vé del mé -
rõl és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról szó ló 1997. évi 
XXXI. tv. 15. §-ának (8) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ki zá ró ok ve le szem ben nem 
áll fenn, nyi lat ko zat a pá lyá -
zat nyílt vagy zárt ülé sen
tör té nõ tár gya lá sá ról, adat -
vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, sze mé lye -
sen vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.  
Pc., f.: Gyu ris Zsolt 
pol gár mes ter  
Tel.: (62) 595-550
személyesen vagy te le fo non.

Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
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szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Ta ní tó, ta nár

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Po gány Fri gyes 
Két Ta ní tá si Nyel vû 
Épí té sze ti, In for ma ti kai
Szak kö zép is ko la és 
Gim ná zi um  
1183 Bu da pest,  
Thö köly u. 11.  
Tel.: (1) 290-7110  
Fax: ( 1) 290-8222

Fi zi ka–bár mely sza kos 
ta nár  (tel jes ál lás, ha tá ro -
zott idõ re, he lyet te sí tés)

Né met anya nyel vû ta nár
(óra adó) 

Egye te mi v.       

Egye te mi v.  (né met
nyelv te rü le ten ál lam pol -
gár ság gal ren del ke zõ,
vagy né met nyelv te rü le -
ten dip lo má zott)

A meg bí zás a 2011/2012.
tan év re szól.

ÁEI: azon nal. 

Ve res Pál né 
Ál ta lá nos Is ko la  
2688 Va nyarc,  
Hu nya di u. 1.  
Tel.: (32) 484-063

Ma te ma ti ka– fi zi ka sza kos
ta nár vagy ma te ma ti ka–in -
for ma ti ka sza kos ta nár

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. aug. 15.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
szl., étkh. 

Csány Lász ló 
Köz gaz da sá gi 
Szak kö zép is ko la  
8900 Za la eger szeg,  
Jó kai u. 6.  
Tel.: (92) 511-800  
Fax: (92) 316-684 

Gyógy test ne ve lés és 
test ne ve lés sza kos ta nár

Köz gaz dász ta nár 

Ma gyar nyelv és iro da lom
sza kos ta nár

A Kö zokt.tv.-ben elõ írt, a 
szak irány nak meg fe le lõ
pe da gó gus v. és szak ké -
pe sí tés. 

ÁEI: 2011. aug. 22.  
Pbhi: 2011. máj. 4.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., om., b. 
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Pá lyá za ti fel hí vás kul tu rá lis in téz mény ve ze tõi álláshelyének betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel – így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és a be nyúj tan dó mel lék le tek kel –  kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 
1992. évi XXXIII. tör vény és az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let tar tal maz za.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
ill: il let mény
p: pót lék
vp: ve ze tõi pót lék
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
szl: szol gá la ti la kás
v: vég zett ség
szgy: szak mai gya kor lat
vgy: ve ze tõi gya kor lat
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem régebbi)
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû másolat)
ön: ön élet rajz
vpr: ve ze té si prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze függõ

ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez 
Pc: pá lyá zat cím zé se
f: fel vi lá go sí tás
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Központ
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges feladatok

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Bu da örs Né met 
Nem ze ti sé gi 
Ön kor mány za ta  
2040 Bu da örs,  
Bu da pes ti u. 45.  
Tel./fax: (23) 440-217

Ble y er Ja kab 
Hely tör té ne ti Gyûj te mény
Ja kob Ble y er 
He i mat mu se um  
2040 Bu da örs,  
Bu da pes ti u. 47/1.  
Igaz ga tó   

Az in téz mény tí pu sa: köz -
ér de kû mu ze á lis gyûj te -
mény.
Gyûj tõ kö re: tör té net, 
nép rajz. 

A Kjt. vég re haj tá sá ról a
mû vé sze ti, a köz mû ve lõ -
dé si és a köz gyûj te mé nyi
te rü le ten fog lal koz ta tott
köz al kal ma zot tak jog vi -
szo nyá val össze füg gõ
egyes kér dé sek ren de zé -
sé re vo nat ko zó 150/1992. 
(XI. 20.) Korm. ren de let
6/E. § (2) be kez dé se sze -
rint: köz ér de kû mu ze á lis
gyûj te mény ben és köz ér -
de kû mu ze á lis ki ál lí tó 

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. 
jún. 30-ig szól.  
Pbhi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap.  
Pe hi: 2011. jún. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a szak mai 
bi zott ság vé le mé nye zé sé nek  
fi gye lem be vé te lé vel Bu da -
örs Né met Nem ze ti sé gi 
Ön kor mány za ta (BNNÖ)
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he lyen ma ga sabb ve ze tõ
be osz tás el lá tá sá val az a
köz al kal ma zott bíz ha tó
meg, aki ren del ke zik:
szak irá nyú egye te mi vég -
zett ség gel és szak kép zett -
ség gel, vagy 2009. elõtt
szer zett szak irá nyú fõ is -
ko lai vég zett ség gel és
szak kép zett ség gel, és a
vég zett ség nek és szak -
kép zett ség nek és egy ben
az in téz mény alap te vé -
keny sé gé nek meg fe le lõ
jog vi szony ban leg alább 
3 év szgy-t szer zett, 
né met kö zép fo kú ál la mi
nyelv vizs ga.
A mu ze á lis in téz mé nyek -
rõl, a nyil vá nos könyv tá ri 
el lá tás ról és a köz mû ve lõ -
dés rõl szó ló 1997. évi
CXL. tv. 95. § sze rint ön -
ál ló an mû kö dõ és gaz dál -
ko dó köz gyûj te mény  
ve ze tõ je az le het, aki a
95. §-ban meg ha tá ro zott
szak irá nyú fel sõ fo kú vég -
zett sé gen túl me nõ en 
ál lam ház tar tá si, ve ze té si
is me re tek kel és ve ze tõi
gya kor lat tal ren del ke zik,
to váb bá az in téz ménnyel
köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, il let ve aki -
vel ilyen jog vi szonyt lé te -
sí te nek. 
Az elõ zõ ek ben meg ha tá -
ro zott ál lam ház tar tá si, ve -
ze té si is me re tek kel ren -
del ke zõ nek kell te kin te ni
azt, aki leg alább a mi nisz -
ter ál tal kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint akk re di tált ve ze tõi is -
me re te ket nyúj tó tan fo -
lyam ered mé nyes el vég -
zé sét iga zo ló ok irat tal
ren del ke zik.

ren des ülé sén, leg ké sõbb a
fen ti ha tár idõ ig dönt a meg -
bí zás ról.  Jut ta tás: ill. Kjt. 
és vég re haj tá sá ra vo nat ko zó 
150/1992. (XI. 20.) Korm.
ren de let a Kjt. vég re haj tá sá -
ról a mû vé sze ti, a köz mû ve -
lõ dé si és a köz gyûj te mé nyi
te rü le ten fog lal koz ta tott
köz al kal ma zot tak jog vi szo -
nyá val össze füg gõ egyes
kér dé sek ren del ke zé sei az
irány adók.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vég zett sé get
iga zo ló om., szak mai prog -
ram, ve ze té si kon cep ció, b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.  
Pc.: Bu da örs Né met Nem ze -
ti sé gi Ön kor mány za ta  
f.: Jasz mann Gab ri el la, a 
He i mat mu se um meg bí zott
ve ze tõ je  
Tel.: (23) 440-217 vagy 
Rit ter Im re, a BNNÖ el nö ke 
Tel.: 06 (20) 934-5543  sze -
mé lye sen vagy te le fo non
Az in téz mé nyi do ku men tu -
mok a meg bí zott ve ze tõ vel
egyez te tett idõ pont ban a
He i mat mu se um ban 
meg te kint he tõk.
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Az elõ írt ké pe sí tést a
2010. jan. 1-je után lét re -
jö võ új meg bí zá sok ese -
tén a meg bí zást kö ve tõ 
1 éven be lül kell meg sze -
rez ni.  
Elõny: né met fel sõ fo kú
ál la mi nyelv vizs ga, né met 
nem ze ti ség hez va ló 
tar to zás.
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás
cí mû köny vét

Az elõ szó ban dr. Lom ni ci Zol tán a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya -
kor la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi
ki te kin tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a
bün te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal -
ma az Em ber i Jo gok Euró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Euró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet
szá mos jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul túr a szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la -
po tok, a bí rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti -
ku sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog -
rend mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ár a 600 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás
cí mû, 184 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 600 fo rint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na -
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy  postai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te

Hack Pé ter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem
Hack Pé ter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na -
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy  postai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

Bárd Ká roly

Em be ri jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban
A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben

– em be ri jog-dog ma ti kai
ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em be ri
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás -
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és an nak kor lá tai. El sõ sor ban a stras -
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben mind a mai na pig bi -
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le -
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szól a könyv. Meg sok min den  másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ára 1500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411), il -
let ve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

Em be ri jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ára: 1500 fo rint áfá val) .................................. pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na -
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy  postai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû kö te tét
Köz tu dott, hogy Ma gyar or szá gon, a XX. szá zad „öt ve nes” éve i ben, majd a le vert for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás so -
rán ki hir de tett tör vény sér tõ íté le te ket, a köz el sem füg get len íté szek ha tá ro za ta it a rend szer vál tás után sem mis sé
nyil vá ní tot ták. A ma gyar tár sa da lom vi szont vaj mi ke ve set tu d a kü lön bö zõ jel le gû jog fosz tást szen ve dett jo gá szo -
kon kí vül ar ról, hogy for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás vé gé ig a ma gyar bí rói, köz jegy zõi, ügyé szi és ügy vé di kar t, va la -
mint a mun ká ju kat se gí tõ kol lé gá kat mek ko ra vér vesz te ség érte.
Bá rán dy Pé ter, volt igaz ság ügy -m inis zter, 2003 már ci u sá ban bi zott sá got ál lí tott fe l a leg szé le seb ben ér tel mez he tõ
„har ma dik” ha tal mi ág ban te vé keny ke dõ ket ér t sé rel mek fel tá rá sá ra. A Zin ner Ti bor ve zet te ku ta tó cso port, Kah ler
Fri gyes, Kocz ka Éva, Pál völ gyi Fe renc és Tóth Bé la – két évi ku ta tó mun ká ját összeg zõ – je len té sé ben fel tár ja egy fe lõl
a  Horthy-korszakból a jog sza bá lyi elõz mé nye ket és a ko ra be li sze mély ze ti po li ti ka össze füg gé se it, más fe lõl az 1944
de cem be re óta foly ta tott „hu mán po li ti kát”, nyo mon kö vet ve a ma gyar or szá gi jo gász ság gal szem be ni in fer nót, az
ese ten ként mi nisz ter el nö ki ren de le te ken, tör vé nye ken és kü lön fé le szin tû párt ha tá ro za to kon ala pult, kü lön bö zõ
jel le gû at ro ci tá so kat 1962 au gusz tu sá ig.
A több ezer jo gász és mun ká ju kat se gí tõ szak ap pa rá tus be li kol lé ga drá mai élet út já nak – né hol a leg ap róbb rész le -
tek be me nõ – fel tá rá sá val meg írt mo no grá fi á ból ki tû nik, hogy a jo gá szo kat ér t sé rel me ket nem a sztá li ni bi ro da lom, 
ha nem a ha zai csat ló sai, és az õket ki szol gá ló nagy tu dá sú jo gá szok in du kál ták. Mi ként nem en ged ték a vég re haj tó
és törvény hozó ha ta lom le té te mé nye sei a Mon tes qu i eu-fé le el vek meg va ló su lá sát? Ho gyan tor zí tot ták el a ma -
gyar or szá gi jo gász ság hi va tás rend je i nek össze té te lét? Mi lyen be le szó lás sal bírt a po li ti kai rend õr ség, majd
az Állam vé del mi Ha tó ság nem csu pán a le tar tóz ta tot tak, ha nem a bí rói, ügyé szi és ügy vé di ka r tag ja i nak éle té be?
A szer zõk meg ál la pí tá sa it, ku ta tá suk összeg zõ ta nul sá ga it több mint 1800 jegy zet tá maszt ja alá.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû, 680 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 1200 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na -
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men -
ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já -
hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rö vi dí tett és egy sze rû sí tett ki vo na ta.
A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek mond -
ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét fon tos sá -
gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es nek a hang -
sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak te re pén, a bí ró sá gi el já rás ban. Más
szem pon tok ve zér lik a jog al kal ma zót an nak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funkciót lá t el.
   Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé -
keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi zo -
nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú el mé -
le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé dek szer -
kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gya kor la ti as fej te ge té sek még azok szá má ra is ad hat nak új öt le te ket, akik
már ren del kez nek né mi gyakorlattal.

A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ára 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
 Közlöny  Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), va la mint a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti
Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411), il let ve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il:
meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal ter je del mû ki ad ványt  (ára: 4305 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai 
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot.
Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragra-
fusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrend-
szert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát
mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett,
majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be.
Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörté-
net, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.:
318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrende-
les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi
címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgal-
mi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás




