
JOGSZABÁLYOK

2012. évi XXXIX. tör vény a köz ok ta tás ról szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról...................................... 1532

24/2012. (IV. 18.) NEFMI ren de let egyes egész ség ügyi és
ok ta tá si tár gyú mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról ...... 1532

26/2012. (IV. 25.) NEFMI ren de let mu ze á lis in téz mé nyek, 
nyil vá nos könyv tá rak és köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek
mû kö dé sé vel kap cso la tos mi nisz te ri ren de le tek mó do sí -
tá sá ról............................................................................. 1540

27/2012. (IV. 25.) NEFMI ren de let az I. ka te gó ri á ba be so -
rolt ze ne ka rok és ének ka rok 2012. évi köz pon ti költ ség -
ve té si tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek rend jé rõl ............... 1541

28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let egyes sa já tos köz ok ta -
tá si fel ada tok tá mo ga tá sa igény lé sé nek, dön té si rend -
sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak, el szá mo lá sá nak és el len õr zé -
sé nek rész le tes sza bá lya i ról ........................................... 1543

29/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let a nem ze ti sé gi ne ve lé si, 
ok ta tá si fel ada tok hoz nyúj tott ki egé szí tõ tá mo ga tás
igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak, el -
szá mo lá sá nak és el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról.... 1576

30/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let a Hát rá nyos Hely ze tû
Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram ja, a
Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi
Prog ram ja és a Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók
Arany Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram ja tá mo -
ga tá sá nak igény lé se, dön té si rend szer e, fo lyó sí tá sa, el -
szá mo lá sa és el len õr zé se rész le tes sza bá lya i ról ............. 1614

39/2012. (IV. 27.) VM ren de let a 2012. évi óvo da-, is ko la -
tej prog ram sza bá lyo zá sá ról szóló 116/2011. (XII. 14.)
VM ren de let mó do sí tá sá ról ............................................ 1642

HATÁROZATOK

33/2012. (IV. 18.) OGY ha tá ro zat a nem ze ti örök ség rõl ... 1643
34/2012. (IV. 18.) OGY ha tá ro zat a Nem ze ti sé gek Nap já -

ról................................................................................... 1643
35/2012. (IV. 18.) OGY ha tá ro zat a 2012. év vi lág örök ség

éve ként tör té nõ meg ün nep lé sé rõl................................... 1644
93/2012. (IV. 16.) KE ha tá ro zat egye te mi ta ná ri ki ne ve -

zés rõl.............................................................................. 1644
94/2012. (IV. 16.) KE ha tá ro zat egye te mi ta ná ri ki ne ve -

zés rõl.............................................................................. 1644

UTASÍTÁSOK

9/2012. (IV. 25.) NEFMI uta sí tás a mi nõ sí tett adat ke ze lés
el já rá si rend jé nek ki adá sá ról az írás be li érett sé gi fel -
adat la pok kal és ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tók kal kap cso -
lat ban.............................................................................. 1645

KÖZLEMÉNYEK

Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Egye te mi Ha bi li tá -
ci ós Bi zott sá gá nak köz le mé nye a 2012. áp ri lis 17-én ha -
bi li tált dok to ri cí met szer zet tek rõl ................................. 1667

Köz le mény az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben az NFM fel -
ügye le te alá tar to zó szak ké pe sí té sek Or szá gos Szak mai
Vizs ga el nö ki Név jegy zé ké rõl ........................................ 1668

Pá lyá za ti fel hí vás ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mények
ve ze tõi ál lás helye inek be töl té sé re.................................. 1681

Pá lyá za ti fel hí vás pe da gó gus- és egyéb ál lás he lyek betölté -
sére ................................................................................. 1698

Pá lyá za ti fel hí vás kul tu rá lis in téz mény ve ze tõi ál lás he lyé nek
be töl té sé re ...................................................................... 1701

A köz löny zá rá sa után ér ke zett köz le mé nyek, pá lyá za ti
fel hí vá sok....................................................................... 1703

IV. ÉV FO LYAM, 11. SZÁM Ára:  2415 Ft 2012. JÚ NI US 21.

TARTALOM

ol dal ol dal

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA



JOGSZABÁLYOK

2012. évi XXXIX. tör vény
a köz ok ta tás ról szó ló

1993. évi LXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról*

1. §

A köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény 89/A. §-a
a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé szül ki:

„(12) A több cé lú kis tér sé gi tár su lás az el lá tott fel ada tai
te kin te té ben a 81. §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint köz ok ta -
tá si meg ál la po dást is köt het.”

2. §

Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Kö vér Lász ló s. k., Le zsák Sán dor s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke, az Or szág gyû lés al el nö ke,

a köz tár sa sá gi el nök fel adat- és az Or szág gyû lés el nö ké nek
ha tás kö re it gya ko rol va fel ada ta it el lát va

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2012. áp ri lis 23-i ülés nap ján fo gad ta el.

A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
24/2012. (IV. 18.) NEFMI

ren de le te
egyes egész ség ügyi és ok ta tá si tár gyú
mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról

A he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör -
vény 97. § b) pont já ban, va la mint a köz ok ta tás ról szó ló
1993. évi LXXIX. tör vény 94. § (1) be kez dés b), d), i) és
n) 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 szó ló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. ren de let 41. § i) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kö röm ben el jár va,

a 3. al cím 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 67. §
(2) be kez dés a) 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 szó ló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. ren de let 41. § i) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben eljárva,

a 4. al cím 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 67. §
(3) be kez dés a) 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 szó ló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. ren de let 41. § d) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben eljárva,

a 6. al cím 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 67. §
(2) be kez dés a) és 67. § (3) be kez dés a) 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 szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 41. § d) és 
i) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva

a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. A pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tá so kat el lá tó
in téz mé nyek rõl és a pe da gó gi ai-szak mai

szol gál ta tá sok ban va ló köz re mû kö dés fel té te le i rõl szó ló
10/1994. (V. 13.) MKM ren de let mó do sí tá sa

1. §

A pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tá so kat el lá tó in téz mé -
nyek rõl és a pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tá sok ban va ló
köz re mû kö dés fel té te le i rõl szó ló 10/1994. (V. 13.) MKM
ren de let 

a) 1. §-át meg elõ zõ cím ben az „Az ön kor mány za ti” szö -
veg rész he lyé be az „A te le pü lé si ön kor mány zat, me gyei
fenn tar tó ál tal fenn tar tott” szö veg,

b) 1. §-ában a „he lyi ön kor mány za tok ál tal ön kor mány -
za ti” szö veg rész he lyé be a „me gyei fenn tar tó, te le pü lé si
ön kor mány zat ál tal” szö veg,

c) 5. § (4) be kez dé sé ben a „he lyi ön kor mány zat” szö -
veg rész he lyé be a „me gyei fenn tar tó, te le pü lé si ön kor -
mány zat” szö veg,

d) 13. § (2) be kez dé sé ben az „a he lyi ön kor mány zat”
szö veg rész he lyé be a „me gyei fenn tar tó vagy te le pü lé si
ön kor mány zat” szö veg”,

e) 13. § (5) be kez dé sé ben a „he lyi ön kor mány zat” szö -
veg rész he lyé be a „me gyei fenn tar tó, te le pü lé si ön kor -
mány zat, ál la mi szerv” szö veg,

f) 13. § (6) be kez dé sé ben a „he lyi ön kor mány za ti” szö -
veg rész he lyé be a „me gyei, nem te le pü lé si ön kor mány za -
ti” szö veg,

g) 13. § (7) be kez dé sé ben a „he lyi ön kor mány zat” szö -
veg rész he lyé be a „me gyei fenn tar tó vagy te le pü lé si ön -
kor mány zat” szö veg,

h) 13. § (6) és (7) be kez dé sé ben a „fõ jegy zõ” szö veg -
rész he lyé be a „fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal” szö -
veg
lép.
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2. 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 mó do sí tá sa

2. §

(1) 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 (a to váb bi ak ban: R1.)
54. § (13) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:  

„(13) A kö te le zõ (mi ni má lis) esz köz- és fel sze re lé si
jegy zék ben fel so rolt he lyi sé gek re elõ írt kö ve tel mé nyek
tel je sül nek, ha az épü let meg fe lel a lé te sí té sé re, ki ala kí tá -
sá ra vo nat ko zó nem ze ti szab vány ban rög zí tett, vagy a
nem ze ti szab vánnyal azo nos, il let ve az zal egyen ér té kû
épí té si és mû sza ki elõ írá sok nak az zal az el té rés sel, hogy
az óvo dai cso port szo ba alap te rü le te nem le het ke ve sebb,
mint 2,0 m2 / fõ.”

(2) Az R1. 8. szá mú mel lék let 4.5. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.5. Ha a me gyei fenn tar tó, a te le pü lé si ön kor mány zat
ál tal fenn tar tott is ko la az ál ta lá nos fel vé te li el já rás ke re té -
ben fel vé te li meg hall ga tást kí ván szer vez ni, en nek idõ -
pont já ról ér te sí ti a jegy zõt és a kor mány hi va talt.”

(3) Az R1. 8. szá mú mel lék let 9.2. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9.2. Ab ban az eset ben, ha az ál ta lá nos fel vé te li el já rás
ke re té ben a kö zép is ko lá ba fel ve he tõ ta nu lói lét szám ke ve -
sebb mint ki lenc ven szá za lé kát si ke rült be töl te ni, a rend kí -
vü li fel vé te li el já rást ki kell ír ni. A ki írást meg kell kül de ni
a fenn tar tó nak, va la mint a Hi va tal nak, amely a meg kül dött 
és össze sí tett ada to kat köz zé te szi az in ter ne ten.”

(4) Az R1.

a) 35. §-át meg elõ zõ al cím ben és 35. § (2) be kez dé sé ben 
a „nem he lyi ön kor mány za tok” szö veg rész he lyé be a „nem 
te le pü lé si ön kor mány zat, nem me gyei fenn tar tó” szö veg,

b) 35. § (3) be kez dé sé ben a „nem he lyi ön kor mány zat”
szö veg rész he lyé be a „nem te le pü lé si ön kor mány zat, nem
ál la mi szerv” szö veg,

c) 6. szá mú mel lék let cí mé ben a „nem ön kor mány za ti”
szö veg rész he lyé be a „nem te le pü lé si ön kor mány zat, nem
me gyei fenn tar tó ál tal fenn tar tott” szö veg,

d) 8. szá mú mel lék let 4.6. pont já ban a „he lyi ön kor -
mány zat” szö veg rész he lyé be a „me gyei fenn tar tó, a te le -
pü lé si ön kor mány zat” szö veg,

e) 8. szá mú mel lék let 14.1. pont já ban a „fõ jegy zõ” szö -
veg rész he lyé be a „kor mány hi va tal” szö veg,

f) 8. szá mú mel lék let 14.2. pont já ban a „me gyei, fõvá -
rosi ön kor mány zat fõ jegy zõ jét” szö veg rész he lyé be a
„me gyei kor mány hi va talt, a fõ vá ros ese tén a fõ vá ro si ön -
kor mány zat fõ jegy zõ jét” szö veg

lép.

3. A 2001. évi C. tör vény III. ré szé nek ha tá lya alá
tar to zó, vég bi zo nyít vány nak mi nõ sü lõ kép zé sek 

és bi zo nyít vá nyok fel so ro lá sá ról szó ló 35/2007. (XI. 13.)
OKM ren de let mó do sí tá sa

3. §

A 2001. évi C. tör vény III. ré szé nek ha tá lya alá tar to zó,
vég bi zo nyít vány nak mi nõ sü lõ kép zé sek és bi zo nyít vá -
nyok fel so ro lá sá ról szó ló 35/2007. (XI. 13.) OKM ren de -
let (a to váb bi ak ban: R2.) 6. §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé -
szül ki:

(Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:)

„f) az egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai,
más rész rõl a Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zöt ti, a sze mé lyek
sza bad moz gá sá ról szó ló meg ál la po dás 14. cik ké vel lét re ho -
zott EU-Svájc Ve gyes Bi zott ság 2/2011 ha tá ro za ta a szak mai 
ké pe sí té sek köl csö nös el is me ré sé rõl szó ló III. mel lék let ki -
cse ré lé sé rõl (2011. szep tem ber 30.), (2011/702/EU).”

4. §

Az R2. Mel lék le te az 1. mel lék let sze rint mó do sul.

4. Az Eu ró pai Kö zös sé gi jog ha tá lya alá tar to zó, fel té tel
nél kül el is me rés re ke rü lõ egyes egész ség ügyi ok le ve lek,

bi zo nyít vá nyok és a ké pe sí tés meg szer zé sé rõl szó ló
egyéb ta nú sít vá nyok meg ne ve zé sé rõl és az ezen ok ira tok
bir to ko sa i val azo nos jog ál lá sú sze mé lyek kö ré rõl szó ló

4/2008. (I. 16.) EüM ren de let mó do sí tá sa

5. §

Az Eu ró pai Kö zös sé gi jog ha tá lya alá tar to zó, fel té tel
nél kül el is me rés re ke rü lõ egyes egész ség ügyi ok le ve lek,
bi zo nyít vá nyok és a ké pe sí tés meg szer zé sé rõl szó ló egyéb
ta nú sít vá nyok meg ne ve zé sé rõl és az ezen ok ira tok bir to -
ko sa i val azo nos jog ál lá sú sze mé lyek kö ré rõl szó ló 4/2008. 
(I. 16.) EüM ren de let (a to váb bi ak ban: R3.) 3. § b) pont ja a
kö vet ke zõ bk) al pont tal egé szül ki:

(Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tus nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:

az irány elv V. mel lék let 5. pont ja az aláb bi ak sze rint:)
„bk) az 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2. és 5.6.2. 

al pon tok te kin te té ben az egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös ség
és tag ál la mai, más rész rõl a Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zöt ti, 
a sze mé lyek sza bad moz gá sá ról szó ló meg ál la po dás
14. cik ké vel lét re ho zott EU-Svájc Ve gyes Bi zott ság
2/2011 ha tá ro za ta a szak mai ké pe sí té sek köl csö nös el is -
me ré sé rõl szó ló III. mel lék let ki cse ré lé sé rõl (2011. szep -
tem ber 30.), (2011/702/EU).”
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6. §

Az R3. 1–5. szá mú mel lék le te a 2. mel lék let sze rint mó -
do sul.

5. A pe da gó gi ai szak szol gá la tok ról szó ló
4/2010. (I. 19.) OKM ren de let mó do sí tá sa

7. §

(1) A pe da gó gi ai szak szol gá la tok ról szó ló 4/2010.
(I. 19.) OKM ren de let (a to váb bi ak ban: R4.) 8. § (1) be -
kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A nem he lyi ön kor mány zat vagy nem ál la mi szerv ál tal
fenn tar tott pe da gó gi ai szak szol gá la tot el lá tó in téz mé nyek -
re az e ren de let ben fog lal ta kat a kö vet ke zõ el té ré sek kel
kell al kal maz ni:)

„a) a 4. szá mú mel lék let ha tá roz za meg, hogy a nem he -
lyi ön kor mány zat vagy nem ál la mi szerv ál tal fenn tar tott
pe da gó gi ai szak szol gá la tot el lá tó in téz mé nyek ben a ko rai
fej lesz tés és gon do zás, to váb bá a fej lesz tõ fel ké szí tés
meg kez dé sé hez szük sé ges en ge dély irán ti ké rel met mi -
lyen adat tar ta lom mal és mel lék le tek kel kell be nyúj ta ni; ha 
a ké rel me zõ a 4. szá mú mel lék let II. 2–3. pont já ban meg -
ha tá ro zott mel lék le te ket nem nyújt ja be, a fõ vá ro si és me -
gyei kor mány hi va tal (a to váb bi ak ban: kor mány hi va tal)
adat szol gál ta tá si ké re lem mel for dul a fen ti ada tok ról nyil -
ván tar tást ve ze tõ ha tó ság hoz vagy bí ró ság hoz,”

(2) Az R4. 13. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi zott ság az in téz mé -
nyek fenn tar tói ál tal meg kül dött ada tok alap ján jegy zé ket
ké szít (a to váb bi ak ban: in téz mé nyi jegy zék) azok ról a
köz ok ta tá si in téz mé nyek rõl, ame lyek részt vesz nek a
gyer mek, ta nu ló kü lön le ges gon do zá sá ban. A jegy zé ket a
vizs gá la ton meg je lent szü lõ ré szé re meg te kin tés re át kell
ad ni, va la mint meg kell kül de ni a szak ér tõi és rehabilitá -
ciós bi zott ság szék he lye sze rint il le té kes kor mány hi va tal -
nak.”

(3) Az R4. 14. § (1) be kez dés l) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(A szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi zott ság a szak ér tõi vé le -
mé nyé ben tesz ja vas la tot a gyer mek, ta nu ló kü lön le ges
gon do zás ke re té ben tör té nõ el lá tá sá ra, az el lá tás mód já -
ra, for má já ra és he lyé re, az el lá tás hoz kap cso ló dó pe da -
gó gi ai szak szol gá lat ra, a szük sé ges szak em ber re és an nak
fel ada ta i ra. A szak ér tõi vé le mény nek tar tal maz nia kell)

„l) nem he lyi ön kor mány zat vagy nem ál la mi szerv ál tal
fenn tar tott pe da gó gi ai szak szol gá la tot el lá tó in téz mény ál -

tal el ké szí tett szak vé le mény ese tén a köz ok ta tá si meg ál la -
po dást kö tõ ön kor mány zat, kor mány hi va tal ne vét és szék -
he lyét, to váb bá az in téz mény mû kö dé si te rü le tét, il let ve az 
e ren de let re va ló uta lást,”

(4) Az R4. 36. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A fenn tar tó min den év ja nu ár 31-ig meg kül di az il -
le té kes szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi zott ság nak a köz ok ta -
tás ról szó ló tör vény 91. § (4) be kez dés e) pont ja sze rin ti tá -
jé koz ta tót, amely ben jel zi az in téz mé nyek fel vé te li kör ze -
tét is.”

(5) Az R4.

a) 8. § (1) be kez dés b) pont já ban a „fõ vá ro si, me gyei,
me gyei jo gú vá ro si ön kor mány zat tal” szö veg rész he lyé be
a „kor mány hi va tal lal, a fõ vá ros, me gyei jo gú vá ros kö te le -
zõ fel ada ta ese tén az ön kor mány zat tal” szö veg,

b) 8. § (2) be kez dé sé ben a „fõ jegy zõ” szö veg rész he lyé -
be a „kor mány hi va tal, a fõ vá ro si fõ jegy zõ” szö veg,

c) 4. szá mú mel lék let cí mé ben a „nem he lyi ön kor mány -
za tok” szö veg rész he lyé be a „nem he lyi ön kor mány zat,
nem ál la mi szerv” szö veg,

d) 4. szá mú mel lék let I. A ké re lem adat tar tal ma rész
nyi tó szö veg ré szé ben az „A(z) ................... Ön kor mány zat 
fõ jegy zõ je” szö veg rész he lyé be az „A(z) … Kor mány hi -
va tal” szö veg,

e) 4. szá mú mel lék let II. A mel lék le tek rész nyi tó szö -
veg ré szé ben a „jegy zõ, fõ jegy zõ” szö veg rész he lyé be a
„kor mány hi va tal, a fõ vá ro si fõ jegy zõ” szö veg
lép.

6. Zá ró ren del ke zé sek

8. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) A 3–6. § a szak mai ké pe sí té sek köl csö nös el is me ré -
sé rõl szó ló III. mel lék let ki cse ré lé sé rõl szó ló, az egy rész -
rõl az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, más rész rõl a Sváj ci 
Ál lam szö vet ség kö zöt ti, a sze mé lyek sza bad moz gá sá ról
szó ló meg ál la po dás 14. cik ké vel lét re ho zott EU-Svájc Ve -
gyes Bi zott ság 2011. szep tem ber 30-i 2/2011 ha tá ro za tá -
nak (2011/702/EU) va ló meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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1. mel lék let a 24/2012. (IV. 18.) NEFMI ren de let hez

1. Az R2. Mel lék let I. pont 1. al pont ja a „Szlo vá ki á ban:” cí met kö ve tõ szö veg részt kö ve tõ en a kö vet ke zõ cím mel és
szö veg résszel egészül ki:

„Svájc ban:
– Op ti ci en dip lô mé, dip lo mi er ter Au ge nop ti ker, ot ti co dip lo ma to (fel sõ fo kú szak kép zést ta nú sí tó szö vet sé gi ok le vél -

lel rendelkezõ látszerész)
A kép zés idõ tar ta ma leg alább 17 év, amely bõl leg alább ki lenc év ál ta lá nos is ko lai kép zés, négy év rész ben a mun ka -

hely, rész ben va la mely szak mai in téz mény ál tal nyúj tott szak kép zés, azt kö ve ti négy év gya kor lat vagy ki he lye zett mun -
ka, eb bõl két évet nap pa li ta go za tos ma gán kép zést kö ve tõ en le het el töl te ni, és vé gül fel sõ fo kú vizs ga. Ez fel jo go sít ja a
bir to ko sát kon takt len cse szem hez iga zí tá sá ra vagy sze mé sze ti vizsgálatok önállóan vagy munkavállalóként történõ
végzésére.

– Au di op rot hé sis te avec bre vet fé dé ral, Hör ge rä te-Akus ti ker mit eidg. Fa cha us we is, au di op ro te sis ta con at tes ta to pro -
fes si o na le fe de ra le (fel sõ fo kú szak kép zé si szö vet sé gi bi zo nyít vánnyal rendelkezõ hallókészülék-készítõ)

A kép zés idõ tar ta ma leg alább 15 év, amely bõl leg alább ki lenc év ál ta lá nos is ko lai kép zés, leg alább há rom év rész ben
a mun ka hely, rész ben va la mely szak mai in téz mény ál tal nyúj tott szak kép zés, azt kö ve ti há rom év gya kor lat vagy ki he -
lye zett mun ka, be le ért ve a ma gán jel le gû kép zést is és vé gül szak vizs ga. Ez fel jo go sít ja a bir to ko sát a szak ma önálló vagy 
munkavállalóként történõ gyakorlására.

– Bot ti er-ort ho pé dis te dip lô mé, dip lo mi er ter Ort ho pä die-Schuh ma cher me is ter, cal zo la io or to pe di co dip lo ma to (fel -
sõ fo kú szak kép zést ta nú sí tó szö vet sé gi ok le vél lel rendelkezõ ortopédlábbeli-készítõ)

A kép zés idõ tar ta ma leg alább 17 év, amely bõl leg alább ki lenc év ál ta lá nos is ko lai kép zés, négy év rész ben a mun ka -
hely, rész ben va la mely szak mai in téz mény ál tal nyúj tott szak kép zés, azt kö ve ti négy év gya kor lat vagy ki he lye zett mun -
ka, be le ért ve a ma gán jel le gû kép zést is, és vé gül fel sõ fo kú vizs ga. Ez fel jo go sít ja a bir to ko sát a szak ma önálló vagy
munkavállalóként történõ gyakorlására.

– Tech ni ci en den tis te, ma ît re, dip lo mi er ter Zahn tech ni ker me is ter, odon to tec ni co, ma est ro (fel sõ fo kú szak kép zést ta -
nú sí tó szö vet sé gi ok le vél lel rendelkezõ fogtechnikus)

A kép zés idõ tar ta ma leg alább 18 év, amely bõl leg alább ki lenc év ál ta lá nos is ko lai kép zés, négy év rész ben a mun ka -
hely, rész ben va la mely szak mai in téz mény ál tal nyúj tott szak kép zés, azt kö ve ti négy év gya kor lat vagy ki he lye zett mun -
ka, be le ért ve a ma gán jel le gû kép zést is, és vé gül fel sõ fo kú vizs ga. Ez fel jo go sít ja a bir to ko sát a szak ma önálló vagy
munkavállalóként történõ gyakorlására.

– Ort ho pé dis te dip lô mé, dip lo mi er ter Ort ho pä dist, or to pe dis ta dip lo ma to (fel sõ fo kú szak kép zést ta nú sí tó szö vet sé gi
ok le vél lel rendelkezõ protéziskészítõ)

A kép zés idõ tar ta ma leg alább 18 év, amely bõl leg alább ki lenc év ál ta lá nos is ko lai kép zés, négy év rész ben a mun ka -
hely, rész ben va la mely szak mai in téz mény ál tal nyúj tott szak kép zés, azt kö ve ti négy év gya kor lat vagy ki he lye zett mun -
ka, be le ért ve a ma gán jel le gû kép zést is, és vé gül fel sõ fo kú vizs ga. Ez fel jo go sít ja a bir to ko sát a szak ma önálló vagy
munkavállalóként történõ gyakorlására.”

2. Az R2. Mel lék let I. pont 4. al pont ja a „Len gyel or szág ban:” cí met kö ve tõ szö veg részt kö ve tõ en a kö vet ke zõ cím mel
és szö veg résszel egészül ki:

„Svájc ban:
– Gu i de de mon tag ne avec bre vet fé dé ral, Berg füh rer mit eifg. Fa cha us we is, gu i da al pi na con at tes ta to pro fes si o na le

fe de ra le (fel sõ fo kú szak kép zést ta nú sí tó szö vet sé gi bi zo nyít vánnyal rendelkezõ hegyi vezetõ)
A kép zés idõ tar ta ma leg alább 13 év, amely bõl leg alább ki lenc év ál ta lá nos is ko lai kép zés, négy év szak kép zés ké pe sí -

tett szak em ber fel ügye le te alatt, be le ért ve a ma gán jel le gû kép zést is, és vé gül szak vizs ga. Ez fel jo go sít ja a bir to ko sát a
szakma önálló gyakorlására.

– Pro fes se ur de sports de ne i ge avec bre vet fé dé ral, Schne es port leh rer mit eidg. Fa cha us we is, Ma est ro di sport sul la
ne ve con at tes ta to pro fes si o na le fé dé ra le (fel sõ fo kú szak kép zést ta nú sí tó szö vet sé gi bi zo nyít vánnyal rendelkezõ
télisport-oktató)

A kép zés idõ tar ta ma leg alább 15 év, amely bõl leg alább ki lenc év ál ta lá nos is ko lai kép zés, négy év rész ben a mun ka -
hely, rész ben va la mely szak mai in téz mény ál tal nyúj tott szak kép zés vagy négy éves szak mai ta pasz ta lat, azt kö ve ti egy
két éves kép zés és gya kor lat és vé gül szak vizs ga. Ez fel jo go sít ja a birtokosát a szakma önálló gyakorlására.”

11. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1535



2. mel lék let a 24/2012. (IV. 18.) NEFMI ren de let hez

1. Az R3. 1. szá mú mel lék let C) pont já ban fog lalt táb lá zat „Arc-, áll csont- és száj se bé szet (or vo si és fog or vo si alap -
kép zés)” cím szó alat ti ré szé ben a Svájc ra vo nat ko zó sor he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Svájc Mund-, Ki e fer- und
Ge sichts chi rur gie
Chi rur gie ora le et ma xil lo-fa ci a le
Chi rur gia oro-ma xil lo-fac ci a le”

2. Az R3. 1. szá mú mel lék let C) pont já ban fog lalt táb lá zat „Bõr- és ne mi be teg-gyó gyá szat” cím szó alat ti ré szé ben a
Svájc ra vo nat ko zó sor ban a „Der ma to lo gia e ve ne re o lo gia” szö veg rész he lyé be a „Der ma to lo gia e ve ne ro lo gia” szö -
veg lép.

3. Az R3. 1. szá mú mel lék let C) pont já ban fog lalt táb lá zat „Cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá szat” cím szó alat ti ré szé ben
a Svájc ra vo nat ko zó sor ban a „Kin der- und Ju gend me de zin” szö veg rész he lyé be a „Kin der- und Ju gend me di zin” szö -
veg lép.

4. Az R3. 1. szá mú mel lék let C) pont já ban fog lalt táb lá zat „Gaszt ro en te ro ló gia” cím szó alat ti ré szé ben a Svájc ra vo -
nat ko zó sor ban a „Gast ro-en té ro lo gie” szö veg rész he lyé be a „Gast ro en té ro lo gie” szö veg lép.

5. Az R3. 1. szá mú mel lék let C) pont já ban fog lalt táb lá zat „In fek to ló gia” cím szó alat ti ré szé ben a Svájc ra vo nat ko zó
sor he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Svájc In fek ti o lo gie 
In fec ti o lo gie 
Ma lat tie in fet ti ve”

6. Az R3. 1. szá mú mel lék let C) pont já ban fog lalt táb lá zat „Nef ro ló gia” cím szó alat ti ré szé ben a Svájc ra vo nat ko zó
sor ban a „Nef ra lo gia” szö veg rész he lyé be a „Nef ro lo gia” szö veg lép.

7. Az R3. 1. szá mú mel lék let C) pont já ban fog lalt táb lá zat „Nuk le á ris me di ci na” cím szó alat ti ré szé ben a Svájc ra vo -
nat ko zó sor he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Svájc Nuk le ar me di zin 
Mé de ci ne nuc lé a i re 
Me di ci na nuc le a re”

8. Az R3. 1. szá mú mel lék let C) pont já ban fog lalt táb lá zat „Plasz ti kai se bé szet” cím szó alat ti ré szé ben a Svájc ra vo -
nat ko zó sor ban a „Plas tis che, re konst ruk ti ve und äst he tis che Chi rur gie” szö veg rész he lyé be a „Plas tis che, Re konst ruk ti -
ve und Äst he tis che Chi rur gie” szö veg lép.

9. Az R3. 1. szá mú mel lék let D) pont já ban fog lalt táb lá zat ban a Svájc ra vo nat ko zó sor he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„Svájc Dip lom als prak tis cher Arzt/prak tis che
Ärz tin 
Dip lô me de mé de cin pra ti ci en 
Dip lo ma di me di co ge ne ri co”
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10. Az R3. 1. szá mú mel lék let E) pont já ban fog lalt táb lá zat ban a Svájc ra vo nat ko zó sor he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„Svájc Mé de cin pra ti ci en 
Prak tis cher Arzt 
Me di co ge ne ri co”

11. Az R3. 1. szá mú mel lék let F) pont n) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„n) Fel té tel nél kül el is me rés re ke rül a tag ál lam il le té kes ha tó sá ga ál tal a tag ál la mi ál lam pol gár szá má ra ki ál lí tott olyan 
iga zo lás, amely ta nú sít ja, hogy az or vos a D) pont ban em lí tett, há zi or vo si ké pe sí tés meg szer zé sét ta nú sí tó ok irat hi á nyá -
ban a kö vet ke zõk ben fel so rolt idõ pon tig az or vo si szak má ra al kal ma zan dó – az ál ta lá nos or vo si szak mai te vé keny sé gek
gya kor lá sá nak meg kez dé sé re jo go sí tó – ren del ke zé sek ere jé nél fog va jo go sult a há zi or vo si te vé keny ség nek az adott tag -
ál lam szo ci á lis biz ton sá gi rend sze re ke re té ben tör té nõ gya kor lá sá ra és aki az em lí tett idõpontig a tagállam területén
letelepedett, valamint akinek az orvosi, szakorvosi oklevele feltétel nélkül elismerhetõ.

na) 2007. ja nu ár 1. Bul gá ria és Ro má nia ese té ben,

nb) 2004. má jus 1. a Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, Cip rus, Lett or szág, Lit vá nia, Mál ta, Len gyel or szág, Szlo vé nia,
Szlo vá kia esetében,

nc) 2002. jú ni us 1. Svájc ese té ben,

nd) 1994. de cem ber 31. Bel gi um, Dá nia, Né met or szág, Gö rög or szág, Spa nyol or szág, Fran cia or szág, Ír or szág, Olasz -
or szág, Lu xem burg, Hol lan dia, Auszt ria, Por tu gá lia, Finn or szág, Svéd or szág és az Egyesült Királyság esetében.

A fen ti iga zo lást ugyan olyan ha tá lyú nak kell te kin te ni, mint a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, a há zi or vo si szak -
kép zett ség meg szer zé sét tanúsító okiratot.”

12. Az R3. 2. szá mú mel lék let A) pont já ban fog lalt táb lá zat ban a Svájc ra vo nat ko zó sor he lyé be a kö vet ke zõ
rendelkezés lép:

„Svájc 1. Dip lo mi er te Pfle ge fachf rau, Dip lo mi er ter
Pfle ge fach mann 
(Dip lo más ál ta lá nos ápo ló nõ, dip lo más ál ta lá nos
ápoló) 

In fir miPre dip lô mée et in fir mi er dip lô mé 
(Dip lo más ál ta lá nos ápo ló nõ, dip lo más ál ta lá nos
ápoló) 

Schu len, die sta at lich aner kann te Bil dungs gän ge
durch füh ren 

Eco les qui pro po sent des fi liPres de for mat ion
re con nu es par l’État 

In fer mi e ra dip lo ma ta e in fer mi e re dip lo ma to
(Dip lo más ál ta lá nos ápo ló nõ, dip lo más általános
ápoló)

Scu o le che pro pon go no dei cic li di for ma zi o ne
ri co nos ci u ti dallo Stato

2. Ba che lor of Sci en ce in nur sing 
(Ápo ló – BSc fo ko zat)

Schu len, die sta at lich aner kann te Bil dungs gän ge
durch füh ren 

Eco les qui pro po sent des fi liPres de for mat ion
re con nu es par l’ État 

Scu o le che pro pon go no dei cic li di for ma zi o ne
ri co nos ci u ti dallo Stato”
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13. Az R3. 2. szá mú mel lék let B) pont já ban fog lalt táb lá zat ban a Svájc ra vo nat ko zó sor he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„Svájc Pfle ge fachf rau, Pfle ge fach mann 
In fir mi Ù re, in fir mi er 

In fer mi e ra, in fer mi e re”

14. Az R3. 2. szá mú mel lék let C) pont a) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„a) Fel té tel nél kül el is me rés re ke rül a tag ál lam ál tal a tag ál la mi ál lam pol gár ré szé re a kö vet ke zõ idõ pon tok elõtt ki ál lí -

tott ál ta lá nos ápo lói ok le vél, amely nem fe lel meg az eu ró pai kö zös sé gi jog ál tal meg ha tá ro zott minimális képzési kö ve -
tel mé nyek nek:

aa) 2011. szep tem ber 30. Svájc ese té ben BSc fo ko za tot ta nú sí tó ápo lói ok le vél te kin te té ben,
ab) 2007. ja nu ár 1. Bul gá ria ese té ben,
ac) 2004. má jus 1. a Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, Cip rus, Lett or szág, Lit vá nia, Mál ta, Szlo vé nia, Szlo vá kia ese té ben,
ad) 2002. jú ni us 1. Svájc ese té ben, BSc fo ko za tot ta nú sí tó ápo lói ok le vél ki vé te lé vel,
ae) 1995. má jus 1. Li ech tens te in ese té ben,
af) 1994. ja nu ár 1. Iz land, Nor vé gia, Auszt ria, Finn or szág és Svéd or szág ese té ben,
ag) 1986. ja nu ár 1. Spa nyol or szág és Por tu gá lia ese té ben,
ah) 1981. ja nu ár 1. Gö rög or szág ese té ben,
ai) 1979. jú ni us 27. Bel gi um, Dá nia, Né met or szág, Fran cia or szág, Ír or szág, Olasz or szág, Lu xem burg, Hol lan dia és az 

Egye sült Ki rály ság esetében,
amennyi ben azt olyan iga zo lás kí sé ri, amely sze rint az adott tag ál la mi ál lam pol gár az iga zo lás ki adá sát meg elõ zõ öt év
so rán leg alább há rom egy mást kö ve tõ éven ke resz tül tény le ge sen és jog sze rû en gya ko rol ta az adott te vé keny sé get.”

15. Az R3. 3. szá mú mel lék let A) pont já ban fog lalt táb lá zat Svájc ra vo nat ko zó so rá ban a „mé de cin den tis te” szö veg -
rész he lyé be a „mé de cin-den tis te” szöveg lép.

16. Az R3. 3. szá mú mel lék let B) pont já ban fog lalt táb lá zat Fog sza bá lyo zás tan al cím Svájc ra vo nat ko zó so ra he lyé be
a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„Svájc Dip lom für Ki e fe rort ho pä die 

Dip lô me fé dé ral
d’ort ho don tis te 

Dip lo ma di or to don tis ta

Eid ge nös sis ches De par te ment des In nern und Schwe i ze ris che
Zah närz te-Ge sells chaft 

Dé par te ment fé dé ral de l’in té ri e ur et So ci é té su is se d’o don to-sto ma to lo gie 

Di par ti men to fe de ra le dell ’in ter no e So ci etB Sviz ze ra di Odon to lo gia e
Stomatologia”

17. Az R3. 3. szá mú mel lék let B) pont já ban fog lalt táb lá zat Száj se bé szet al cím Svájc ra vo nat ko zó so ra he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Svájc Dip lom für Oral chi rur gie 

Dip lô me fé dé ral de chi rur gie
ora le 

Dip lo ma di chi rur gia ora le

Eid ge nös sis ches De par te ment des In nern und Schwe i ze ris che
Zah närz te-Ge sells chaft 

Dé par te ment fé dé ral de l’in té ri e ur et So ci é té su is se d’o don to-sto ma to lo gie 

Di par ti men to fe de ra le dell ’in ter no e So ci etB Sviz ze ra di Odon to lo gia e
Stomatologia”
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18. Az R3. 3. szá mú mel lék let C) pont já ban fog lalt táb lá zat Svájc ra vo nat ko zó so ra he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„Svájc Zah narzt, 
Mé de cin-den tis te, 
Me di co-den tis ta”

19. Az R3. 3. szá mú mel lék let D) pont c) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) Fel té tel nél kül el is me rés re ke rül a tag ál lam ál tal a tag ál la mi ál lam pol gár ré szé re a kö vet ke zõ idõ pon tok elõtt ki ál lí -
tott száj se bé szet/szak fog or vo si ok le vél, amely nem fe lel meg az eu ró pai kö zös sé gi jog ál tal meg ha tá ro zott minimális
képzési követelményeknek:

ca) 2008. de cem ber 17. Ro má nia és Szlo vá kia ese té ben,

cb) 2008. jú ni us 4. Por tu gá lia ese té ben,

cc) 2007. jú li us 19. a Cseh Köz tár sa ság ese té ben,

cd) 2007. ja nu ár 1. Bul gá ria ese té ben,

ce) 2005. má jus 21. Olasz or szág ese té ben,

cf) 2004. má jus 1. Cip rus, Lit vá nia, Mál ta, Len gyel or szág és Szlo vé nia ese té ben,

cg) 2004. áp ri lis 30. Svájc ese té ben,

ch) 1995. má jus 1. Li ech tens te in ese té ben,

ci) 1994. ja nu ár 1. Iz land, Nor vé gia, Finn or szág és Svéd or szág ese té ben,

cj) 1981. ja nu ár 1. Gö rög or szág ese té ben,

ck) 1980. ja nu ár 28. Dá nia, Né met or szág, Ír or szág, Hol lan dia és az Egye sült Ki rály ság esetében,
ha az ok le ve let olyan iga zo lás kí sé ri, amely sze rint az adott tag ál la mi ál lam pol gár az iga zo lás ki adá sát meg elõ zõ öt év
so rán leg alább há rom egy mást kö ve tõ éven ke resz tül tény le ge sen és jog sze rû en gya ko rol ta az adott te vé keny sé get.”

20. Az R3. 4. szá mú mel lék let A) pont já ban fog lalt táb lá zat Svájc ra vo nat ko zó so ra he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„Svájc Dip lo mi er te He bam me 
(Dip lo más szü lész nõ) 

Sa ge-fem me dip lô mée 
(Dip lo más szü lész nõ) 

Le vat ri ce dip lo ma ta 
(Dip lo más szü lész nõ)

Schu len, die sta at lich aner kann te Bil dungs gän ge durch füh ren 

Eco les qui pro po sent des fi liPres de for mat ion re con nu es par l’ État 

Scu o le che pro pon go no dei cic li di for ma zi o ne ri co nos ci u ti dallo Stato”

21. Az R3. 5. szá mú mel lék let A) pont já ban fog lalt táb lá zat Svájc ra vo nat ko zó so rá ban a „Dip lô me de pharma -
cien”szö veg rész he lyé be a „Dip lô me fé dé ral de phar ma ci en” szö veg lép.
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A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
26/2012. (IV. 25.) NEFMI

ren de le te
mu ze á lis in téz mé nyek, nyil vá nos könyv tá rak
és köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek mû kö dé sé vel

kap cso la tos mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról

A(z)
1. § te kin te té ben a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil -

vános könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló
1997. évi CXL. tör vény 100. § (3) be kez dés d) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján

2. § te kin te té ben a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil -
vános könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló
1997. évi CXL. tör vény 100. § (3) be kez dés l) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján

3. § te kin te té ben a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil -
vános könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló
1997. évi CXL. tör vény 100. § (3) be kez dés u) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján

4. § te kin te té ben a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl szó ló
2001. évi LXIV. tör vény 93. § (2) be kez dés c) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján

5. § te kin te té ben a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl szó ló
2001. évi LXIV. tör vény 93. § (2) be kez dés b) 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 szó ló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. ren de let 41. § j) pont ja sze rin ti fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. § 

(1) A mu ze á lis in téz mé nyek mû kö dé si en ge dé lyé rõl
szó ló 2/2010. (I. 14.) OKM ren de let (a to váb bi ak ban: R1.)
6. § a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[6. § A te ma ti kus mú ze um mû kö dé si en ge dé lyé nek ki -
adá sa irán ti ké re lem ben a fenn tar tó a 3. §-ban meg ha tá ro -
zot tak tel je sí té sé hez iga zol ja, hogy:]

„a) a mú ze um hasz ná la tá ban ál ló épü let ben ál lan dó és
idõ sza kos ki ál lí tás be mu ta tá sá ra al kal mas ki ál lí tó he lyi sé -
ge ket, gyûj te mé nyi rak tárt, elõ ké szí tõ rak tárt, ál lo mány vé -
del mi fel ada tok el lá tá sá ra al kal mas he lyi sé get, könyv tá rat, 
adat tá rat, va la mint el kü lö ní tet ten, vagy a ki ál lí tó tér ben
mú ze um pe da gó gi ai fog lal koz ta tó te ret, és a kö zön ség fo -
ga dá sát szol gá ló he lyi sé get ala kí tott ki, to váb bá az épü le -
tet elekt ro ni kus és me cha ni kus vé de lem mel lát ta el,”

(2) Az R1. 7. § a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[7. § A te rü le ti mú ze um mû kö dé si en ge dé lyé nek ki adá sa 
irán ti ké re lem ben a fenn tar tó a 3. §-ban meg ha tá ro zot tak
tel je sí té sé hez iga zol ja, hogy:]

„a) a mú ze um hasz ná la tá ban ál ló épü let ben ál lan dó és
idõ sza kos ki ál lí tás be mu ta tá sá ra al kal mas ki ál lí tó he lyi sé -
ge ket, gyûj te mé nyi rak tárt, elõ ké szí tõ rak tárt, ál lo mány vé -
del mi fel ada tok el lá tá sá ra al kal mas he lyi sé get, könyv tá rat, 
adat tá rat, va la mint el kü lö ní tet ten vagy a ki ál lí tó tér ben

mú ze um pe da gó gi ai fog lal koz ta tó te ret, és a kö zön ség fo -
ga dá sát szol gá ló he lyi sé get ala kí tott ki, to váb bá az épü le -
tet elekt ro ni kus és me cha ni kus vé de lem mel lát ta el,”

(3) Az R1. 8. § b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[8. § A me gyei mú ze um mû kö dé si en ge dé lyé nek ki adá sa
irán ti ké re lem ben a fenn tar tó a 3. § -ban meg ha tá ro zot tak
tel je sí té sé hez iga zol ja, hogy:]

„b) a mú ze um hasz ná la tá ban ál ló épü let ben ál lan dó és
idõ sza kos ki ál lí tás be mu ta tá sá ra al kal mas ki ál lí tó he lyi sé -
ge ket, gyûj te mé nyi rak tá ra kat, elõ ké szí tõ rak tárt, fel sze -
relt res ta u rá tor mû he lye ket, vegy szer rak tárt, szak könyv tá -
rat, adat tá rat, mú ze um pe da gó gi ai fog lal koz ta tó te ret és a
kö zön ség fo ga dá sát szol gá ló he lyi sé ge ket ala kí tott ki, va -
la mint az épü le tet elekt ro ni kus és me cha ni kus, to váb bá
élõ erõs vé de lem mel látta el,”

(4) Az R1. 9. § a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[9. § Az or szá gos szak mú ze um mû kö dé si en ge dé lyé nek
ki adá sa irán ti ké re lem ben a fenn tar tó a 3. § -ban meg ha tá -
ro zot tak tel je sí té sé hez iga zol ja, hogy:]

 „a) a mú ze um hasz ná la tá ban ál ló épü let ben ál lan dó és
idõ sza kos ki ál lí tás be mu ta tá sá ra al kal mas ki ál lí tó he lyi sé -
ge ket, gyûj te mé nyi rak tárt, elõ ké szí tõ rak tárt, fel sze relt
res ta u rá tor mû helyt, vegy szer rak tárt, szak könyv tá rat,
adat tá rat, mú ze um pe da gó gi ai fog lal koz ta tó te ret és a kö -
zön ség fo ga dá sát szol gá ló he lyi sé ge ket ala kí tott ki, va la -
mint az épü le tet elekt ro ni kus és me cha ni kus, to váb bá élõ -
erõs vé de lem mel látta el,”

(5) Az R1. 10. § a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[10. § Az or szá gos mú ze um mû kö dé si en ge dé lyé nek ki -
adá sa irán ti ké re lem ben a fenn tar tó a 3. §-ban meg ha tá ro -
zot tak tel je sí té sé hez iga zol ja, hogy:]

„a) a mú ze um hasz ná la tá ban ál ló épü let ben ál lan dó és
idõ sza kos ki ál lí tás be mu ta tá sá ra al kal mas ki ál lí tó he lyi sé -
ge ket, gyûj te mé nyi rak tá ra kat, elõ ké szí tõ rak tárt, fel sze -
relt res ta u rá tor mû he lye ket, vegy szer rak tárt, fo tó mû helyt,
szak könyv tá rat, adat tá rat, mú ze um pe da gó gi ai fog lal koz -
ta tó te ret és a kö zön ség fo ga dá sát szol gá ló he lyi sé ge ket
ala kí tott ki, va la mint az épü le tet elekt ro ni kus és me cha ni -
kus, to váb bá élõ erõs vé de lem mel lát ta el,”

(6) Az R1. 23. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„23. § (1) E ren de let ren del ke zé se it a fo lya mat ban lé võ

ügyek ben is al kal maz ni kell.
(2) A me gyei ön kor mány za tok kon szo li dá ci ó já ról, a

me gyei ön kor mány za ti in téz mé nyek és a Fõ vá ro si Ön kor -
mány zat egyes egész ség ügyi in téz mé nye i nek át vé te lé rõl
szó ló 2011. évi CLIV. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján
át vé tel re ke rü lõ mu ze á lis in téz mé nyek mû kö dé si en ge dé -
lye – a 17. §-ban fog lal tak tól el té rõ en – a mó do sí tott mû -
kö dé si en ge dély ki adá sá ig, de leg ké sõbb 2012. áp ri lis
30-ig ér vé nyes.”

2. §

(1) A köz mû ve lõ dé si fel adat el lát ás or szá gos szak fel -
ügye le té rõl szó ló 23/2005. (VIII. 9.) NKÖM ren de let
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(a to váb bi ak ban: R2.) 1. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

 „1. § A ren de let ha tá lya ki ter jed a köz mû ve lõ dé si fel -
adat el lát ás ra kö te le zett te le pü lé si ön kor mány za tok, a kis -
tér sé gi, re gi o ná lis köz mû ve lõ dé si fel adat el lá tók, köz mû -
ve lõ dé si in téz mé nyek, ci vil szer ve ze tek ál tal, il let ve a kö -
zös sé gi szín te rek ben foly ta tott köz mû ve lõ dé si te vé keny -
sé gek és a köz mû ve lõ dé si szakmai tanácsadást, szol gál ta -
tást nyúj tó szervezetek szakfelügyeletére.”

(2) Az R2. 5. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A mi nisz té ri um a szak fel ügye le ti vizs gá la tok ered -
mé nyes el lá tá sa ér de ké ben együtt mû kö dé si meg ál la po dást 
köt het a köz mû ve lõ dé si szak mai ta nács adó és szolgáltató
szervezetekkel.”

3. § 

A he lyi ön kor mány za tok könyv tá ri és köz mû ve lõ dé si
ér de kelt ség nö ve lõ tá mo ga tá sá ról szó ló 4/2004. (II. 20.)
NKÖM ren de let 7. § (4) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(4) A fõ vá ro si ön kor mány zat, to váb bá az a me gyei jo -
gú vá ro si ön kor mány zat, amely nek könyv tá ra el lát ja a me -
gyei könyv tá ri fel ada to kat is, min den év feb ru ár 20-áig ér -
te sí ti az In té ze tet a könyv tá ra ál tal a tárgy évet meg elõ zõ
év ben ál lo mány gya ra pí tás ra fordított összegrõl.”

4. § 

A kul tu rá lis örök ség vé det té nyil vá ní tá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról szó ló 3/2002. (II. 15.) NKÖM ren de let Mel -
lék le té ben a „Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria” szö veg rész he lyé -
be a „Szép mû vé sze ti Múzeum” szöveg lép.

5. § 

A kul tu rá lis ja vak ki vi te li en ge dé lye zé sé rõl szó ló
14/2010. (XI. 25.) NEFMI ren de let 2. mel lék le té ben a
„Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria” szö veg rész he lyé be a „Szép -
mû vé sze ti Múzeum” szöveg lép.

6. § 

(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, és 2012. jú li us
2-án hatályát veszti.

(2) A 4. és 5. § 2012. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

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

A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
27/2012. (IV. 25.) NEFMI

ren de le te
az I. ka te gó ri á ba be so rolt ze ne ka rok és ének ka rok

2012. évi köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tá sa
igény be vé te lé nek rend jé rõl

A Ma gyar or szág 2012. évi köz pon ti költ ség ve té sé rõl
szó ló 2011. évi CLXXXVIII. tör vény 7. mel lék let 6. és
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 szó ló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. ren de let 41. § j) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kö röm ben el jár va a következõket rendelem el:

1. §

E ren de let al kal ma zá sá ban
1. igény lõ: elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tet fenn tar tó vagy 

köz szol gál ta tá si szer zõ dés ke re té ben tá mo ga tó helyi ön -
kor mány zat,

2. ked vez mé nye zett: az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek
mû kö dé sé vel kap cso la tos ha tó sá gi el já rá sok rész le tes sza -
bá lya i ról, to váb bá a ze ne ka rok és ének ka rok te vé keny sé -
gé hez szük sé ges tár gyi fel té te lek rõl, va la mint a fi ze tõ né -
zõ szám al só ha tá rá ról szó ló mi nisz te ri ren de let alap ján
2011-ben I. kategóriába besorolt zenekarok és énekkarok,

3. tá mo ga tás: a Ma gyar or szág 2012. évi köz pon ti költ -
ség ve té sé rõl szó ló 2011. évi CLXXXVIII. tör vény 7. mel -
lék let 6. és 7. pont ja alap ján biz to sí tott forrás.

2. §

A tá mo ga tás a kö vet ke zõ te vé keny sé gek re hasz nál ha tó
fel:

1. sze mé lyi jel le gû ki fi ze té sek, tisz te let dí jak, így kü lö -
nö sen a fel lé põ mû vé szek, ki se gí tõ ze né szek dí ja zá sa,
a kon cert szer ve zõk tisz te let dí ja, a kül föl di fel lé pé sek na -
pi dí ja és ezek já ru lé kai, a dol go zók mi nõ sé gi mun ká já nak
ösz tön zõ dí ja zá sa,

2. hang ver seny szer ve zés sel, tur né val kap cso la tos költ -
sé gek,

3. köz ve tí té sek kel, hang- és kép fel vé te lek ké szí té sé vel,
ki adá sá val kap cso la tos költ sé gek,

4. hang sze rek be szer zé sé vel, köl csön zé sé vel, ál lag meg -
óvá sá val kap cso la tos költ sé gek,

5. új ze ne mû vek íra tá sa, kot ta tár bõ ví té se, ál lag meg -
óvá sa, kot ták di gi ta li zá lá sa,

6. pró ba te rem, hang ver seny te rem fej lesz té se, ál lag meg -
óvá sa,

7. fog lal ko zás-egész ség ügyi ki adá sok, a ze ne ka ri mun -
ka spe ci á lis ter he lé se i vel kap cso la tos egész ség ká ro so dá -
sok meg elõ zé sé nek költ sé gei,

8. a mun ka vál la lók szak mai kép zé sé nek, to vább kép zé -
sé nek költ sé gei.
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3. § 

(1) A tá mo ga tás irán ti ké rel met a kincs tár ál tal üze mel -
tett elekt ro ni kus rend szer ben rög zí tett, on nan ki nyom ta -
tott adat la pon két ere de ti pél dány ban 2012. má jus 7-éig le -
het pos tai úton be nyúj ta ni a kincs tár az igény lõ szék he lye
sze rint il le té kes te rü let igaz ga tó sá gá hoz (a to váb bi ak ban:
Igaz ga tó ság). A be nyúj tá si ha tár idõ az elekt ro ni kus rend -
szer ben ha tár na pon éj fé lig rög zí tett igény lés nek leg ké -
sõbb más nap tör té nõ pos tá ra adá sát je len ti. A ha tár idõ
elmulasztása jogvesztõ. A kizárólag postai úton benyújtott 
adatlap érvénytelen. 

(2) A tá mo ga tá si ké re lem nek tar tal maz nia kell az igény -
lõ ne vét, KSH szá mát, a kap cso lat tar tás ra ki je lölt al kal ma -
zott já nak te le fo nos és elekt ro ni kus el ér he tõ sé gét, to váb bá
a ked vez mé nye zett ne vét, cí mét, a ked vez mé nye zett kap -
cso lat tar tás ra ki jelölt al kal ma zott já nak telefonos és elekt -
ro ni kus elérhetõségét.

(3) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell

a) az igény lõ 2012. évi költ ség ve té si ren de le té nek az
ön kor mány za ti hoz zá já ru lás össze gé rõl szó ló ki vo na tát
ked vez mé nye zet ten kén ti bontásban,

b) a költ ség ve té si szer vek ki vé te lé vel az igény lõ és a
ked vez mé nye zett kö zött meg kö tött, a 2012. év re vo nat ko -
zó tá mo ga tás össze gét tar tal ma zó tá mo ga tá si szer zõ dés
vagy köz szol gál ta tá si szerzõdés másolatát,

c) a 2011-ben a 2. §-ban meg ha tá ro zott cél ra ka pott tá -
mo ga tás fel hasz ná lá sá ról szó ló, a ked vez mé nye zett nek az
igény lõ ré szé re be nyúj tott szak mai be szá mo ló ja hi te le sí -
tett másolatát,

d) a ked vez mé nye zett tu do má sul vé te li nyi lat ko za tát ar -
ról, hogy a ne ve, a költ ség ve tés bõl nyúj tott tá mo ga tás cél -
ja, össze ge és a tá mo ga tott te vé keny ség meg va ló sí tá si
helye nyilvánosságra hozható.

4. § 

(1) Az Igaz ga tó ság a tá mo ga tás fel té te le i nek meg fe le lõ
tá mo ga tá si ké re lem ere de ti pél dá nyát leg ké sõbb 2012. má -
jus 22-éig to váb bít ja a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter nek
(a továbbiakban: miniszter).

(2) A mi nisz ter a tá mo ga tás fel té te le i nek meg fe le lõ tá -
mo ga tá si ké rel mek ala pul vé te lé vel, a Ma gyar or szág
2012. évi köz pon ti költ ség ve té sé rõl szó ló 2011. évi
CLXXXVIII. tör vény 7. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
arány szá mok al kal ma zá sá val, a ren del ke zés re ál ló for rás
ter hé re és ere jé ig  2012. má jus 31-éig ál la pít ja meg a tá mo -
ga tás fenn tar tón kén ti és in téz mé nyen kén ti össze gét. A mi -
nisz ter a dön té sét – a kincs tár egy ide jû ér te sí té sé vel – az
ál ta la ve ze tett mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: miniszté -
rium) hon lap ján közzéteszi. A miniszter döntését írásban
közli a fenntartóval.

(3) A mi nisz ter a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ igény lõk nek
és a tá mo ga tá sok össze gé nek jegy zé két 2012. jú ni us 1.
nap já ig utal vá nyo zás cél já ból meg kül di a he lyi ön kor -
mány za to kért felelõs miniszternek.

(4) A tá mo ga tást a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi -
nisz ter utal vá nyo zá sa alap ján a kincs tár fo lyó sít ja 2012.
jú ni us 30-áig és 2012. jú li us 31-éig két egyen lõ rész let ben
az igény lõ fizetési számlájára.

5. §

(1) Az igény lõ gon dos ko dik a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá -
nak el kü lö ní tett és nap ra kész nyil ván tar tá sá ról és a ked -
vez mé nye zett nek történõ kifizetésrõl. 

(2) Az igény lõ a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná -
lá sá ról 2012. de cem ber 31-i for du ló nap pal, a zár szám adás
ke re té ben és rend je sze rint, a tá mo ga tás nak a 2012. de -
cem ber 31-én kö te le zett ség vál la lás sal ter helt ma rad vá nyá -
val 2013. jú ni us 30-áig szá mol el. Az igény lõ a 2012. de -
cem ber 31-én kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt ma rad -
vány ról kö te les le mon da ni és a tá mo ga tás a fel nem hasz -
nált ma rad vány összegét a központi költ ség ve tés be vissza -
fi zet ni. 

(3) Ha az igény lõ a költ ség ve té si év so rán csök ken ti az
ál ta la vál lalt fenn tar tói tá mo ga tást, a köz pon ti költ ség ve té -
si tá mo ga tás is ará nyo san csök ken tés re ke rül. Ha az igény -
lõ a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor meg je lölt fenn tar -
tói tá mo ga tást 2012. no vem ber 15-éig nem bo csát ja a ked -
vez mé nye zett ren del ke zé sé re, a mi nisz ter egy ide jû tá jé -
koz ta tá sa mel lett a szá má ra meg ál la pí tott tá mo ga tás ará -
nyos ré szé rõl 2012. no vem ber 30-áig kö te les le mon da ni.
A lemondott összeg a december havi nettó finanszírozás
során kerül visszavonásra. 

(4) A ki mu ta tott ada tok va ló di sá gát az igény lõ nél és a
ked vez mé nye zett nél ana li ti kus nyil ván tar tás sal, szak mai
do ku men tá ci ó val kell alá tá masz ta ni. A tá mo ga tás el szá -
mo lá sa so rán fi gye lem be kell ven ni 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
szó ló mi nisz te ri ren de let szabályait.

(5) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát hely szí ni el len õr zés ke -
re té ben a mi nisz ter is ellenõrizheti.

6. § 

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba, és 2013. jú li us 31-én ha tá lyát veszti.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
28/2012. (IV. 27.) NEFMI

ren de le te
egyes sa já tos köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa

igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak,
el szá mo lá sá nak és el len õr zé sé nek

rész le tes sza bá lya i ról

A Ma gyar or szág 2012. évi köz pon ti költ ség ve té sé rõl
szó ló 2011. évi CLXXXVIII. tör vény 5. mel lék let
11. pont já ban és az ál lam ház tar tás ról szó ló 2011. évi
CXCV. tör vény 109. § (5) be kez dé sé ben 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 41. § i) pont já ban
és az ál lam ház tar tás ról szó ló tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. ren de let 1. mel lék let 15. 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 szó ló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. ren de let 37. § p) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró bel ügy mi nisz ter, va la mint az egyes mi nisz -
te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók tan könyv tá mo ga tá sa

1. §

(1) A Ma gyar or szág 2012. évi köz pon ti költ ség ve té sé rõl
szó ló 2011. évi CLXXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Kvt.)

a) 12. § (1) be kez dé se sze rin ti köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény (a to váb bi ak -
ban: köz ponti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta -
tá si intézmény),

b) 32. § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ön kor -
mány za ti fenn tar tó (a to váb bi ak ban: ön kor mány za ti
fenntartó), valamint

c) 38. § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott, köz -
ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó
(a to váb bi ak ban: köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi
in téz mény fenn tar tó ja)
[az a)–c) pont ban fog lal tak a to váb bi ak ban együtt: fenn -
tar tó] a fenn tar tá sá ban lé võ ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény
1–13. év fo lya mán – szak is ko la ese té ben a 9–10. év fo lya -
mán – és a szak kép zé si év fo lya mo kon a nap pa li rend sze rû
is ko lai ok ta tás ban részt ve võ, a köz ok ta tás ról szó ló
1993. évi LXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Kö zokt. tv.)
121. § (1) be kez dés 29. pont a) vagy b) al pont ja sze rin ti sa -
já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók 2012. ok tó ber 1-jei be csült

lét szá ma alap ján igé nyel he ti a Kvt. 5. mel lék let 11. pont
d) al pont da) al pont ja sze rin ti tá mo ga tást (a to váb bi ak ban:
tan könyv tá mo ga tás).

(2) A tan könyv tá mo ga tás fel hasz nál ha tó a Kö zokt. tv.
121. § (1) be kez dés 29. pont a) vagy b) al pont sze rin ti sa já -
tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók kis pél dány szá mú tan köny ve i -
nek be szer zé sé re és dif fe ren ci ált tan könyv vá sár lás tá mo -
ga tá sá ra, így kü lö nö sen a vak ta nu lók kis pél dány szá mú,
pont írá sos és han gos tan köny vei, di gi ta li zált tan anya gai 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 szó ló 23/2004.
(VIII. 27.) OM ren de let (a to váb bi ak ban: OM rendelet)
22. § (13) bekezdése szerint történõ be szer zé sé nek tá mo -
ga tá sá ra.

(3) A tan könyv tá mo ga tás igény lé sé nek alap ja a tan -
könyv ren de lés ben sze rep lõ vég összeg nek a tan könyv ren -
de lés ben érin tett ta nu lók lét szá ma alap ján a Kvt. 8. mel -
lék let I. pont 4. al pont b) al pont ja sze rin ti nor ma tív hoz zá -
já ru lás faj la gos össze ge alap ján biz to sí tott támogatással
csökkentett különbözete.

2. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az 1. és 2. mel lék let sze rin ti
adat lap ki töl té sé vel 2012. jú li us 2-áig le het be nyúj ta ni.
A 2. mel lék le tet a 3. mel lék let sze rin ti in téz mé nyi adat lap
alap ján kell ki töl te ni. A ki töl tött in téz mé nyi adat la pot a ké re -
lem be nyúj tá sá tól szá mí tott öt évig a fenn tar tó nak meg kell
õriz ni. A vak és a gyen gén lá tó ta nu lók tan köny ve i hez tá mo -
ga tást a fenn tar tó, va la mint az OM ren de let 22. § (13) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott Va kok Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai
Mód szer ta ni In téz mé nyé nek fenn tar tó ja a vak és gyen gén lá tó 
ta nu lók ré szé re az 1. § (2) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
fel té te lek sze rint igé nyel he ti.

(2) A Ma gyar Ál lam kincs tár (a to váb bi ak ban: kincs tár)
a tá mo ga tá si ké rel mek fel dol go zá sa alap ján el ké szí tett
össze sí tõ je len tést 2012. szep tem ber 20-áig ön kor mány za -
ti fenn tar tó, köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz -
mény fenn tar tó ja, va la mint köz pon ti költ ség ve té si szerv -
ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény sze rin ti bon tás ban,
me gyén ként kü lön össze sít ve, nyom ta tott és elekt ro ni kus
for má ban meg kül di az ok ta tá sért fe le lõs miniszter (a to -
váb bi ak ban: mi nisz ter) részére.

(3) A mi nisz ter a tan könyv tá mo ga tás fel té te le i nek meg -
fe le lõ tá mo ga tá si ké rel mek ala pul vé te lé vel, az össze sí tõ
je len tés alap ján, a ren del ke zés re ál ló for rás ter hé re és ere -
jé ig 2012. ok tó ber 5-éig dönt a tan könyv tá mo ga tás fenn -
tar tón kén ti és in téz mé nyen kén ti össze gé rõl. A mi nisz ter a
dön té sét – a kincs tár egy ide jû ér te sí té sé vel – az ál ta la ve -
ze tett mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: mi nisz té ri um) hon -
lap ján köz zé te szi. A miniszter döntését a kincstár írásban
közli a fenntartóval.

(4) A mi nisz ter a tá mo ga tott ön kor mány za ti fenn tar tók
uta lás hoz szük sé ges ada ta it – KSH-azo no sí tó ját, te le pü -
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lés tí pus nél kü li meg ne ve zé sét és a tan könyv tá mo ga tás
össze gét – 2012. ok tó ber 19-éig elekt ro ni kus úton és pa pír
ala pon köz li a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter -
rel. A tan könyv tá mo ga tást ön kor mány za ti fenn tar tó ese té -
ben a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá -
nyo zá sa alapján a kincstár a 2012. november havi nettó
finanszírozás keretében folyósítja.

(5) A tan könyv tá mo ga tást a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó
nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja ré szé re a kincs tár a mi -
nisz ter utal vá nyo zá sát kö ve tõ ha vi nor ma tív ál la mi hoz zá -
já ru lá sok és tá mo ga tá sok uta lá sá val egy ide jû leg fo lyó sít -
ja, az zal, hogy ha az utal vá nyo zás a 2012. de cem ber ha vi
nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tá sok uta lá sát
kö ve tõ en történik meg, a tankönyvtámogatást 2012. de -
cem ber 31-ig kell folyósítani.

2.  Szak is ko lai fel zár kóz ta tó ok ta tás tá mo ga tá sa

3. §

(1) A Kvt. 5. mel lék let 11. pont d) al pont db) al pont ja
sze rin ti tá mo ga tást (a to váb bi ak ban: fel zár kóz ta tá si tá mo -
ga tás) a fenn tar tó a fenn tar tá sá ban lé võ szak is ko lá ban nap -
pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt ve võ, 2011/2012.
tan év ja nu ár 1-jé tõl au gusz tus 31-éig és a 2012/2013. tan -
év szep tem ber 1-jé tõl de cem ber 31-éig tar tó nap tá ri hó -
nap ja i ban fel zár kóz ta tó oktatásban részt vevõ tanulók lét -
szá ma alap ján igényelheti.

(2) A fel zár kóz ta tá si tá mo ga tás ki zá ró lag szak is ko lá ban, a
ke ret tan terv alap ján el ké szí tett he lyi tan terv sze rint szer ve zett 
fel zár kóz ta tó ok ta tás ban részt ve võ ta nu lók után igé nyel he tõ
a szak kép zés be tör té nõ be kap cso ló dás hoz szük sé ges el mé le ti 
és gya kor la ti tu dás ele mek (kom pe ten ci ák), a ta nu lói ké pes sé -
gek fej lesz té sét szol gá ló esz kö zök be szer zé sé re, va la mint
mû kö dé si jel le gû ki adá sok – sze mé lyi jut ta tá sok és mun ka -
adó kat ter he lõ já ru lé kok, do lo gi ki adá sok, egyéb mû kö dé si
célú ki adá sok – fe de zé sé re.

(3) A fel zár kóz ta tá si tá mo ga tás össze ge 8000 Ft/hó/fõ.

(4) A fel zár kóz ta tá si tá mo ga tás igény lé sé nek alap ja a
2011/2012. tan év re és a 2012/2013. tan év re be irat ko zott
ta nu lók ha vi lét szám ada ta i nak ja nu ár 1-jé tõl jú ni us 30-áig
és jú li us 1-jé tõl de cem ber 31-éig a fél évi rész let re vo nat -
koz ta tott ma te ma ti kai át la ga. A ta nu lók át lag lét szám-szá -
mí tá sá nál tört szám ese tén a lét szá mot (egy fõre) felfelé
kerekítve kell figyelembe venni.

4. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az 1. mel lék let sze rin ti adat -
lap, és

a) a 2012. évi el sõ rész let te kin te té ben a 2011/2012. tan -
év tárgy hó nap ja i nak lét szám ada tai alap ján a 4. mel lék let
sze rin ti adat lap 2012. május 23-áig,

b) a má so dik rész let te kin te té ben a 2011/2012. tan év és
a 2012/2013. tan év tárgy hó nap ja i nak lét szám ada tai alap -
ján az 5. mel lék let sze rin ti adat lap 2012. október 8-áig
tör té nõ ki töl té sé vel le het be nyúj ta ni.

(2) A kincs tár a tá mo ga tá si ké rel mek fel dol go zá sa alap -
ján el ké szí tett össze sí tõ je len tést az el sõ rész let te kin te té -
ben 2012. jú li us 2-áig, a má so dik rész let te kin te té ben
2012. no vem ber 9-éig fenn tar tó sze rin ti bon tás ban, nyom -
ta tott és elekt ro ni kus formában megküldi a miniszter ré -
szé re. 

(3) A mi nisz ter a fel zár kóz ta tá si tá mo ga tás fel té te le i nek 
meg fe le lõ tá mo ga tá si ké rel mek ala pul vé te lé vel, az össze -
sí tett je len tés alap ján, a ren del ke zés re ál ló for rás ter hé re és 
ere jé ig – az el sõ rész let te kin te té ben – 2012. jú li us 16-áig,
a má so dik rész let te kin te té ben 2012. no vem ber 15-éig
dönt a fel zár kóz ta tá si tá mo ga tás fenn tar tón kén ti össze gé -
rõl. A mi nisz ter a dön té sét – a kincs tár egy ide jû ér te sí té sé -
vel – a mi nisz té ri um honlapján közzéteszi. A miniszter
döntését a kincstár írásban közli a fenntartóval.

(4) A mi nisz ter a fel zár kóz ta tá si tá mo ga tás ban ré sze sült 
szak is ko lák ra és a tá mo ga tá si össze gek re vo nat ko zó
– fenn tar tón kén ti és in téz mé nyen kén ti – ada to kat köz li az
ál lam ház tar tá sért felelõs miniszterrel.

(5) A mi nisz ter a tá mo ga tott ön kor mány za ti in téz mény -
fenn tar tók uta lás hoz szük sé ges ada ta it – KSH-azo no sí tó -
ját, te le pü lés tí pus nél kü li meg ne ve zé sét és a fel zár kóz ta tá -
si tá mo ga tás össze gét – az el sõ rész let te kin te té ben 2012.
jú li us 23-áig, a má so dik rész let te kin te té ben 2012. no vem -
ber 20-áig elekt ro ni kus úton és pa pír ala pon köz li a he lyi
ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter rel. A fel zár kóz ta tá si
tá mo ga tást ön kor mány za ti in téz mény fenn tar tók ese té ben
a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo zá -
sa alap ján a kincs tár az el sõ rész let te kin te té ben a
2012. augusztus havi, a második részlet tekintetében a
2012. december havi nettó finanszírozás keretében fo lyó -
sít ja.

(6) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja ré szé re a fel zár kóz ta tá si tá mo ga tást a kincs tár a 
mi nisz ter utal vá nyo zá sát kö ve tõ ha vi nor ma tív ál la mi hoz -
zá já ru lá sok és tá mo ga tá sok uta lá sá val egy ide jû leg fo lyó -
sít ja, az zal, hogy ha az utal vá nyo zás a 2012. de cem ber ha -
vi nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tá sok uta lá sát
kö ve tõ en tör té nik meg, a felzárkóztatási támogatást 2012.
december 31-ig kell folyósítani.

3.  Szak kö zép is ko la ti zen egy–ti zen ket te dik év fo lya mán
az is ko lai gya kor la ti ok ta tás tá mo ga tá sa

5. §

(1) A Kvt. 5. mel lék let 11. pont d) al pont dc) al pont ja
sze rin ti tá mo ga tást (a to váb bi ak ban: gya kor la ti ok ta tás tá -
mo ga tá sa) a fenn tar tó a 2011/2012. tan év ja nu ár 1-jé tõl jú -
ni us 30-áig és a 2012/2013. tan év szep tem ber 1-jé tõl de -
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cem ber 31-éig tar tó nap tá ri hó nap ja i ra a szak kö zép is ko -
lák ban vagy szak kö zép is ko lai te vé keny sé get el lá tó in téz -
mény egy ség ben nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt 
ve võ azon ta nu lók után igé nyel he ti, akik a ti zen egy–ti zen -
ket te dik év fo lya mon szervezett szakmai orientáció és
szak ma cso por tos gya kor la ti oktatásban részt vesznek.

(2) A gya kor la ti ok ta tás tá mo ga tá sa el osz tá sá nak alap ja
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz mény ben, in téz -
mény egy ség ben a szak kö zép is ko la pe da gó gi ai prog ram já -
ban meg ha tá ro zott, a ti zen egy–ti zen ket te dik év fo lya mon
nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt ve võ ta nu lók
szá má ra leg fel jebb 12 fõs cso port ban, leg alább he ti négy
órá ban szer ve zett szak mai ori en tá ció és szak ma cso por tos
gya kor la ti ok ta tás ban részt ve võ, a 2011/2012. tan év re és a 
2012/2013. tan év re be irat ko zott, 2012. feb ru ár 15-én, va -
la mint 2012. szep tem ber 15-én ta nu lói jog vi szony ban ál -
lók lét szá ma. Ha a ki len ce dik év fo lya mon nyel vi elõ ké szí -
tõ ok ta tás vagy két ta ní tá si nyel vû ok ta tás fo lyik, a 6. mel -
lék let ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a szak kö zép is ko la ti -
zen ket te dik–ti zen har ma dik év fo lya mán ta nu lók gyakor -
lati ok ta tá sá hoz igé nyel he tõ a gya kor la ti oktatás tá mo ga tá -
sa, ab ban az esetben, ha az (1) bekezdésben meghatározott
intézmény, intézményegység pedagógia programja az év -
fo lya mok szá mo zá sá nál erre kitér.

(3) A gya kor la ti ok ta tás tá mo ga tá sá nak egy ta nu ló ra,
egy hó nap ra ju tó össze ge nem ha lad hat ja meg az
1000 Ft-ot.

(4) A tá mo ga tá si ké re lem ki zá ró lag ab ban az eset ben
nyújt ha tó be, ha a pe da gó gi ai prog ram ban meg ha tá ro zott
szak kép zé si év fo lya mok szá ma a ha tá lyos Or szá gos Kép -
zé si Jegy zék ben elõ írt év fo lya mok nál eggyel ke ve sebb, te -
hát a szak kö zép is ko lák ki lenc–ti zen ket te dik év fo lya ma in,
il let ve ahol a ki len ce dik év fo lya mon nyel vi elõ ké szí tõ ok -
ta tás vagy két ta ní tá si nyel vû ok ta tás fo lyik, a ki len ce -
dik–ti zen har ma dik év fo lya ma in – a Kvt. 3. mel lék let
16. pont a) al pont aa) al pont já ban fog lal tak ra is te kin tet tel
– vég re haj tott szak ma cso por tos ala po zás, szak mai ori en tá -
ció és szak ma cso por tos gya kor la ti ok ta tás a szak mai kép -
zés ide jé be a szak kép zés rõl szó ló 2011. évi CLXXXVII.
tör vény 27. § (1) be kez dé se alap ján be szá mí tás ra ke rül.

(5) A gya kor la ti ok ta tás tá mo ga tá sa
a) a szak mai ori en tá ci ó hoz és a szak ma cso por tos gya -

kor la ti ok ta tás hoz kap cso ló dó mû kö dé si jel le gû ki adá sok
(sze mé lyi jut ta tá sok és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok,
do lo gi ki adá sok, egyéb mûködési célú kiadások) fedezé -
sére és

b) a gya kor la ti tu dás ele mek (kom pe ten ci ák), a ta nu lói
ké pes sé gek fej lesz té sét szol gá ló, to váb bá új vagy a ko ráb -
bi nál mû sza ki, tech ni kai szem pont ból kor sze rûbb tár gyi
esz kö zök lét re ho zá sá ra irá nyu ló, il let ve a nyil ván tar tá suk -
ban már sze rep lõ tár gyi esz kö zök mû sza ki, tech ni kai pa ra -
mé te re i nek korszerûsítését megvalósító felújításhoz, fej -
lesz tés hez 
hasz nál ha tó fel.

6. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az 1., 7. és 8. mel lék let sze -
rin ti adat lap ki töl té sé vel

a) az el sõ rész let te kin te té ben 2012. ja nu ár 1-jé tõl 2012.
jú ni us 30-áig ter je dõ idõ szak ra leg ké sõbb 2012. május
23-áig,

b) a má so dik rész let te kin te té ben 2012. szep tem ber
1-jé tõl 2012. de cem ber 31-éig ter je dõ idõ szak ra leg ké sõbb 
2012. szep tem ber 20-áig
le het be nyúj ta ni.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez mind két rész let tekin -
tetében csa tol ni kell az in téz mé nyi nyi lat ko za tot az 5. §
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té tel teljesítésére vonat -
kozóan. 

(3) A kincs tár a tá mo ga tá si ké rel mek fel dol go zá sa alap -
ján el ké szí tett össze sí tõ je len tést ön kor mány za ti fenn tar tó, 
köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar -
tó ja és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mény sze rin ti bon tás ban, me gyén ként kü lön
össze sít ve, nyom ta tott és elekt ro ni kus for má ban az el sõ
rész let te kin te té ben 2012. jú ni us 28-áig, a má so dik részlet
tekintetében 2012. október 31-éig megküldi a miniszter
részére.

(4) A mi nisz ter a gya kor la ti ok ta tás tá mo ga tá sa fel té te -
le i nek meg fe le lõ tá mo ga tá si ké rel mek ala pul vé te lé vel, az
össze sí tett je len tés alap ján, a ren del ke zés re ál ló for rás ter -
hé re és ere jé ig dönt – az el sõ rész let te kin te té ben 2012. jú -
li us 16-áig, a má so dik rész let te kin te té ben 2012. no vem ber 
15-éig – a gya kor la ti ok ta tás tá mo ga tá sá nak fenn tar tón -
kén ti össze gé rõl. A mi nisz ter a dön té sét – a kincs tár egy -
ide jû ér te sí té sé vel – a mi nisz té ri um honlapján közzéteszi.
A miniszter döntését a kincstár írásban közli a fenn tar tó -
val.

(5) A mi nisz ter a tá mo ga tott ön kor mány za ti fenn tar tók
uta lás hoz szük sé ges ada ta it – KSH-azo no sí tó ját, te le pü -
lés tí pus nél kü li meg ne ve zé sét és a gya kor la ti ok ta tás tá -
mo ga tá sá nak össze gét – az el sõ rész let te kin te té ben 2012.
jú li us 23-áig, a má so dik rész let te kin te té ben 2012. no vem -
ber 26-áig – elekt ro ni kus úton és pa pír ala pon köz li a he lyi
ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter rel. A gya kor la ti ok -
ta tás tá mo ga tá sát ön kor mány za ti fenn tar tó ese té ben a he -
lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo zá sa
alap ján a kincs tár az el sõ rész let te kin te té ben a 2012. év
augusztus havi, a második részlet tekintetében a 2012. év
december havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(6) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja ré szé re a gya kor la ti ok ta tás tá mo ga tá sát a
kincs tár a mi nisz ter utal vá nyo zá sát kö ve tõ ha vi nor ma tív
ál la mi hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tá sok uta lá sá val egy ide jû -
leg fo lyó sít ja, az zal, hogy ha az utal vá nyo zás a 2012. de -
cem ber ha vi nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tá -
sok uta lá sát kö ve tõ en tör té nik meg, a gyakorlati oktatás
támogatását 2012. december 31-ig kell folyósítani.
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4.  Nem ma gyar ál lam pol gár tan kö te les ta nu lók
ok ta tá sá nak tá mo ga tá sa

7. §

(1) A Kvt. 5. mel lék let 11. pont d) al pont dd) al pont ja
sze rin ti tá mo ga tást (a to váb bi ak ban: nem ma gyar ál lam -
pol gár ta nu lók tá mo ga tá sa) a fenn tar tó a fenn tar tá sá ban le -
võ is ko la olyan, a nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban
részt vevõ tanulója után igényelheti, aki

a) me ne dék jo got ké rõ, me ne kült, me ne dé kes, ol tal ma -
zott vagy hu ma ni tá ri us tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke -
zik, fel té ve hogy a ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá sát köz pon ti
pe da gó gi ai program adaptálásával szervezik meg, vagy

b) nem tar to zik az a) pont ban fel so rol tak kö zé, de a nem
ma gyar aj kú, nem ma gyar ál lam pol gár ta nu ló köz ok ta tá si
in téz mény rend szer be va ló be lé pé sé tõl szá mí tott idõ tar tam
nem éri el az egy évet, és a köz ok ta tá si in téz mény vagy a
ta nu ló ál tal lá to ga tott osz tály ta ní tá si nyel ve ma gyar, fel té -
ve, hogy az ilyen ta nu ló ok ta tá sát, ne ve lé sét központi pe -
da gó gi ai prog ram adaptálásával szervezik meg.

(2) A nem ma gyar ál lam pol gár ta nu lók tá mo ga tá sá nak
mértéke

a) az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ta nu lók ese té ben
nem ha lad hat ja meg a 140 000 Ft/fõ/év összeget,

b) az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ta nu ló ese té ben
nem ha lad hat ja meg a 70 000 Ft/fõ/év összeget.

(3) A fenn tar tó a nem ma gyar ál lam pol gár ta nu lók tá -
mo ga tá sá nak fe lé re jo go sult, ha a ta nu ló az adott ta ní tá si
fél év le zá rul ta elõtt el köl tö zik az is ko la te le pü lé sé rõl vagy
el hagy ja Ma gyar or szág te rü le tét, és ez ál tal ta nu lói jog vi -
szo nya az is ko lá val meg szû nik. A nem ma gyar ál lam pol -
gár ta nu lók tá mo ga tá sá ra va ló jo go sult sá got nem érin ti, ha
a ta nu ló egy te le pü lé sen belül, azonos fenntartó
fenntartásában álló másik intézménybe átiratkozik.

(4) Az
a) (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ta nu lók hoz kap cso ló -

dó an nyúj tott nem ma gyar ál lam pol gár ta nu lók tá mo ga tá -
sá nak 

aa) 50%-a az is ko lai, tan órán kí vü li, he ti rend sze res ség -
gel tar tott ma gyar nyel vi fel ké szí tõ prog ra mok költ sé ge i re
és az azok kal össze füg gõ em be ri erõforrások költségeire,

ab) 20%-a a cél cso port szá má ra biz to sí tott kul tu rá lis
kü lönb sé ge ket át hi da ló is ko lai, tan órán kí vü li te vé keny sé -
gek re, 

ac) 10%-a az ok ta tá si-fej lesz té si fo lya mat ban vagy az
ah hoz va ló hoz zá fé rés hez el en ged he tet len, a cél cso port
szá má ra biz to sí tott eszközök beszerzésére,

ad) 20%-a az is ko lai gyer mek vé del mi fe le lõs, vagy az
ez zel a fel adat tal meg bí zott mun ka társ ta nu ló val és a ta -
nuló csa lád já val va ló rend sze res kap cso lat tar tá sá val
össze füg gõ emberi erõforrások költségeire,

b) (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ta nu lók hoz kap cso ló -
dó an nyúj tott nem ma gyar ál lam pol gár ta nu lók tá mo ga tá -

sá nak tel jes össze ge az is ko lai, tan órán kí vü li, he ti rend -
sze res ség gel tar tott ma gyar nyel vi fel ké szí tõ prog ra mok
költ sé ge i re, va la mint az az zal össze füg gõ emberi erõ for rá -
sok kal kap cso la tos költségekre
for dít ha tó.

8. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az 1. és 9. mel lék let sze rin ti
adat lap ki töl té sé vel 2012. ok tó ber 4-éig le het benyújtani.

(2) A kincs tár a tá mo ga tá si ké rel mek fel dol go zá sa alap -
ján el ké szí tett össze sí tõ je len tést 2012. no vem ber 5-ig ön -
kor mány za ti fenn tar tó, köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál -
la mi in téz mény fenn tar tó és köz pon ti költ ség ve té si szerv -
ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény sze rint, me gyei bon -
tás ban in téz mé nyen ként cél cso port tí pu sok, va la mint ta -
nulói lét szám sze rint össze sít ve nyomtatott és elektronikus 
formában megküldi a miniszter részére.

(3) A mi nisz ter a nem ma gyar ál lam pol gár ta nu lók tá -
mo ga tá sa fel té te le i nek meg fe le lõ tá mo ga tá si ké rel mek
ala pul vé te lé vel, az össze sí tõ je len tés alap ján, a ren del ke -
zés re ál ló for rás ter hé re és ere jé ig 2012. no vem ber 15-ig
dönt a nem ma gyar ál lam pol gár ta nu lók tá mo ga tá sá nak
fenn tar tón kén ti össze gé rõl. A mi nisz ter a dön tést – a
kincs tár egy ide jû ér te sí té sé vel – a mi nisz té ri um hon lap ján
közzéteszi. A miniszter döntését a kincstár írásban közli a
fenntartóval.

(4) A mi nisz ter a tá mo ga tott ön kor mány za ti fenn tar tók
uta lás hoz szük sé ges ada ta it – KSH-azo no sí tó ját, te le pü -
lés tí pus nél kü li meg ne ve zé sét és a nem ma gyar ál lam pol -
gár ta nu lók tá mo ga tá sá nak össze gét – 2012. no vem ber
22-éig elekt ro ni kus úton és pa pír ala pon köz li a he lyi ön -
kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter rel. A nem ma gyar ál -
lam pol gár ta nu lók tá mo ga tá sát ön kor mány za ti fenn tar tó
ese té ben a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal -
vá nyo zá sa alapján a kincstár a 2012. december havi nettó
finanszírozás keretében folyósítja.

(5) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja ré szé re a nem ma gyar ál lam pol gár ta nu lók tá -
mo ga tá sát a kincs tár a mi nisz ter utal vá nyo zá sát kö ve tõ ha -
vi nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tá sok uta lá sá -
val egy ide jû leg fo lyó sít ja, az zal, hogy ha az utal vá nyo zás
a 2012. de cem ber ha vi nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok és
tá mo ga tá sok uta lá sát kö ve tõ en tör té nik meg, a nem
magyar állampolgár tanulók támogatását 2012. december
31-ig kell folyósítani.

(6) A tá mo ga tá si cél meg va ló su lá sá ról ké szí tett szak mai 
össze fog la lót és a 10. mel lék let sze rin ti össze sí tõ adat la pot 
a fenn tar tó a nem ma gyar ál lam pol gár ta nu lók tá mo ga tá sá -
nak fel hasz ná lá sát kö ve tõ har minc na pon be lül, de leg ké -
sõbb 2013. jú li us 31-éig meg kül di a mi nisz ter nek. Az
össze sí tõ adat lap alap ját ké pe zõ do ku men tu mo kat a be -
nyúj tás tól szá mí tott öt évig meg kell õrizni.
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5.  Gyer mek gyógy üdü lõk ben, egész ség ügyi
in téz mé nyek ben, re ha bi li tá ci ós in téz mé nyek ben 

tar tós gyógy ke ze lés alatt ál ló ta nu lók ok ta tá sá nak
tá mo ga tá sa

9. §

(1) A Kvt. 5. mel lék let 11. pont d) al pont de) al pont ja sze -
rin ti tá mo ga tást (a to váb bi ak ban: tar tós gyógy ke ze lés alatt ál -
ló ta nu lók tá mo ga tá sa) a fenn tar tó a fek võ be teg-el lá tás ke re -
té ben szak el lá tás ban vagy re ha bi li tá ci ós cé lú el lá tás ban ré -
sze sü lõ, alap- vagy kö zép fo kú is ko lai, a nap pa li rend sze rû is -
ko lai ok ta tás ban részt ve võ olyan ta nu lók tan kö te le zett sé gé -
nek tel je sí té sét szol gá ló köz ok ta tá si fel adat el lá tá sá nak biz to -
sí tá sá hoz igé nyel he ti, akik nek fek võ be teg-el lá tás ke re té ben
vég zett tar tós gyógy ke ze lé se a hu szon egy nap tá ri na pot meg -
ha lad ja, és a gyógy ke ze lés ideje alatt

a) egyé ni (ágy mel let ti) fog lal ko zás ese tén leg alább he ti
nyolc,

b) cso por tos fog lal ko zás ese tén leg alább he ti ti zen öt
tan óra idõ tar tam ban biz to sí tott az is me re tek szin ten tar tá -

sát, az is ko lai hi ány zás ból ere dõ hát rá nyok csök ken té sét
szol gá ló pe da gó gi ai fog lal koz ta tás, és akik re te kin tet tel az in -
téz mény ren del ke zik a szü lõ írá sos hoz zá já ru lá sá val a pe da -
gó gi ai fog lal koz ta tás hoz kap cso ló dó ada tok keze lésére.

(2) A tar tós gyógy ke ze lés alatt ál ló ta nu lók tá mo ga tá sa te -
kin te té ben a gyógy ke ze lés fo lya ma tos nak mi nõ sül ab ban az
eset ben is, ha an nak idõ tar ta ma alatt hét vé gen ként a ta nu ló a
gyer mek gyógy üdü lõ bõl, az egész ség ügyi in tézménybõl, a
re ha bi li tá ci ós in téz mény bõl ott ho ná ba tá voz hat. 

(3) A tar tós gyógy ke ze lés alatt ál ló ta nu lók tá mo ga tá sá -
nak mér té ke ta nul ón ként nem haladhatja meg

a) a 25 000 Ft/fõ/év össze get, ha a fo lya ma tos gyógy ke -
ze lés idõ tar ta ma leg alább hu szon két, de leg fel jebb negy -
ven egy naptári nap,

b) az 50 000 Ft/fõ/év össze get, ha a fo lya ma tos gyógy -
ke ze lés idõ tar ta ma leg alább negy ven ket tõ, de leg fel jebb
nyolc van ki lenc naptári nap,

c) a 100 000 Ft/fõ/év össze get, ha a fo lya ma tos gyógy -
ke ze lés idõ tar ta ma ki lenc ven vagy an nál több nap tá ri nap.

(4) A tar tós gyógy ke ze lés alatt ál ló ta nu lók tá mo ga tá sa
a fel adat el lá tá sá hoz kap cso ló dó sze mé lyi és do lo gi költ sé -
gek re használható fel.

(5) A tar tós gyógy ke ze lés alatt ál ló ta nu lók tá mo ga tá sá -
nak igény lé se az egész ség ügyi in téz mény ta pasz ta la ta i ra
épü lõ – a 2012. ja nu ár 1-jé tõl 2012. de cem ber 31-éig ter je -
dõ idõ szak ra tör té nõ – tervezés alapján történik.

10. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az 1. és 11. mel lék let sze rin ti
adat lap ki töl té sé vel 2012. má jus 14-éig le het benyújtani.

(2) A kincs tár a tá mo ga tá si ké rel mek fel dol go zá sa alap -
ján el ké szí tett össze sí tõ je len tést 2012. jú li us 16-áig ön -

kor mány za ti fenn tar tó, köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál -
la mi in téz mény fenn tar tó és köz pon ti költ ség ve té si szerv -
ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény sze rin ti bon tás ban,
me gyén ként kü lön össze sít ve, nyom ta tott és elektronikus
formában megküldi a miniszter részére.

(3) A mi nisz ter a tar tós gyógy ke ze lés alatt ál ló ta nu lók
tá mo ga tá sa fel té te le i nek meg fe le lõ tá mo ga tá si ké rel mek
ala pul vé te lé vel, az össze sí tett je len tés alap ján a ren del ke -
zés re ál ló for rás ter hé re és ere jé ig 2012. au gusz tus 6-áig
dönt a tar tós gyógy ke ze lés alatt ál ló ta nu lók tá mo ga tá sá -
nak össze gé rõl. A mi nisz ter a dön tést – a kincs tár egy ide jû
ér te sí té sé vel – a mi nisz té ri um hon lap ján közzéteszi. A mi -
nisz ter dön té sét a kincstár írásban közli a fenntartóval.

(4) A mi nisz ter a tá mo ga tott ön kor mány za ti fenn tar tók
uta lás hoz szük sé ges ada ta it – KSH-azo no sí tó ját, te le pü -
lés tí pus nél kü li meg ne ve zé sét, és a tar tós gyógy ke ze lés
alatt ál ló ta nu lók tá mo ga tá sá nak össze gét – 2012. au gusz -
tus 17-éig elekt ro ni kus úton és pa pír ala pon köz li a he lyi
ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter rel. A tar tós gyógy ke -
ze lés alatt ál ló ta nu lók tá mo ga tá sát ön kor mány za ti fenn -
tar tó ese té ben a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter 
utal vá nyo zá sa alapján a kincstár a 2012. szeptember havi
nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(5) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja ré szé re a tar tós gyógy ke ze lés alatt ál ló ta nu lók
tá mo ga tá sát a kincs tár a mi nisz ter utal vá nyo zá sát kö ve tõ
ha vi nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tá sok
utalásával egyidejûleg folyósítja.

(6) A 12. mel lék let sze rin ti egyé ni ta nu lói adat la pok
ada tai alap ján el ké szí tett 13. mel lék let sze rin ti össze sí tõ
adat la pot a fenn tar tó a tar tós gyógy ke ze lés alatt ál ló ta nu -
lók tá mo ga tá sá nak fel hasz ná lá sát kö ve tõ har minc na pon
be lül, de leg ké sõbb 2013. jú li us 31-éig meg kül di a mi nisz -
ter nek. Az össze sí tõ adat lap alap ját ké pe zõ ta nu lói adat la -
po kat a benyújtástól számított öt évig meg kell õrizni.

6. Is ko la pszi cho ló gu si há ló zat fej lesz té sé nek
tá mo ga tá sa

11. §

(1) A Kvt. 5. mel lék let 11. pont d) al pont df) al pont ja
sze rin ti tá mo ga tást (a to váb bi ak ban: fej lesz té si tá mo ga tás) 
a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok, mint fel ada tot el lá tók ve -
he tik igény be a 2012. költ ség ve té si évben idõarányosan
4 hónapra.

(2) A több cé lú kis tér sé gi tár su lás az iskolapszicholó -
gusi szol gál ta tás fel ada tát el lát hat ja az ál ta la fenn tar tott, a
ne ve lé si ta nács adást is el lá tó in téz mény ben, vagy – meg ál -
la po dás alap ján – te le pü lé si ön kor mány zat vagy ön kor -
mány za ti tár su lás fenn tar tá sá ban mû kö dõ, a ne ve lé si ta -
nács adást is ellátó intézmény vagy intézmények útján.

(3) Az is ko la pszi cho ló gu si fel ada tok el lá tá sa biz to sít -
ha tó a ne ve lé si ta nács adó in téz mé nyé ben, vagy ezen in téz -

11. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1547



mény ben fog lal koz ta tott uta zó szak em ber biz to sí tá sá val
ab ban a köz ok ta tá si in téz mény ben, ahol az ellátott tanuló
jogviszonnyal rendelkezik.

(4) A fej lesz té si tá mo ga tás mér té ke több cé lú kis tér sé gi
tár su lá son ként nem ha lad hat ja meg az 1 500 000 Ft-ot,
amely a fel adat el lá tá sá hoz kap cso ló dó, 2012 szep tem be -
ré tõl in du ló 1 fõ lét szám fej lesz tés sel össze füg gõ személyi
kiadásokra használható fel.

12. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az 1. mel lék let sze rin ti adat -
lap és a 14. mel lék let I. pont já nak ki töl té sé vel 2012. má jus
23-áig lehet benyújtani.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell
a) az is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás je len le gi és ter ve -

zett mu ta tó i ról szó ló 14. mel lék let II. pont ja szerint adat -
lapot,

b) a 15. mel lék let I. pont ja sze rin ti szándéknyilatko -
zatot,

c) az is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tást nyúj tó in téz -
mény – fenn tar tó ál tal hi te le sí tett – ala pí tó ok ira tát, amely -
nek tar tal maz nia kell az is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás ra 
való jogosultságot.

(3) Ha a több cé lú kis tér sé gi tár su lás az is ko la pszi cho ló -
gu si szol gál ta tást sa ját in téz mé nyé ben biz to sít ja, a tá mo -
ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell a több cé lú kis tér sé gi tár su -
lás tár su lá si ta ná csa (a to váb bi ak ban: tár su lá si ta nács) ál tal 
meg ho zott olyan ha tá ro zat – a tár su lá si ta nács el nö ke ál tal
– hi te le sí tett má so la tát, amely tar tal maz za a több cé lú kis -
tér sé gi tár su lás kö te le zett ség vál la lá sát ar ra vo nat ko zó an,
hogy a ne ve lé si ta nács adás fel ada tai között a többcélú kis -
tér sé gi tár su lás tagjai az iskolapszichológusi fel ada tok el -
lá tá sát is vállalták.

(4) Ha a több cé lú kis tér sé gi tár su lás az is ko la pszi cho ló -
gu si szol gál ta tást a ne ve lé si ta nács adást is el lá tó in téz -
mény vagy in téz mé nyek út ján te le pü lé si ön kor mány zat tal
vagy ön kor mány za ti tár su lás sal kö tött meg ál la po dás alap -
ján lát ja el, a tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell – az
igény jo go sult sá got meg ala po zó te vé keny ség ként – az is -
ko la pszi cho ló gu si fel adat el lát ás ra megkötött meg ál la po -
dás tár su lá si tanács elnöke által hitelesített másolatát.

(5) Ha a több cé lú kis tér sé gi tár su lás ál tal fenn tar tott,
vagy meg ál la po dás alap ján – te le pü lé si ön kor mány zat
vagy ön kor mány za ti tár su lás fenn tar tá sá ban mû kö dõ – a
ne ve lé si ta nács adást is el lá tó in téz mény ben az is ko la pszi -
cho ló gu si fel adat el lát ás ra csak 2012. szep tem ber 1-jé tõl
kez dõ dõ en ke rül sor, a tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni
kell a fel adat el lát ás ra jo go sult tá vá ló in téz mény ala pí tó
ok ira tá nak mó do sí tá sá ra vo nat ko zó 15. mel lék let II. pont -
ja sze rin ti fenn tar tói szán dék nyi lat ko za tot.

(6) Ha a több cé lú kis tér sé gi tár su lás az is ko la pszi cho ló -
gu si szol gál ta tást meg ál la po dás alap ján biz to sít ja, a tá mo -

ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell az is ko la pszi cho ló gu si fel -
adat el lát ás ra jo go sult in téz mény fenn tar tó já nak a 15. mel -
lék let III. pont ja sze rin ti szán dék nyi lat ko za tát ar ról, hogy
a több cé lú kis tér sé gi tár su lás sal kö tött meg ál la po dás ban
fog lal tak sze rint 2012 szeptemberétõl teljesíti az egy fõ
iskolapszichológusi létszámfejlesztést.

13. §

(1) Az a több cé lú kis tér sé gi tár su lás, ame lyik
a) a pe da gó gi ai szak szol gá la tok és a sa já tos ne ve lé si

igé nyû ta nu lók tá mo ga tá sa igény lé sé nek, fo lyó sí tá sá -
nak, el számolásának és el len õr zé sé nek rend jé rõl szó ló
15/2009. (IV. 2.) OKM ren de let (a to váb bi ak ban: 15/2009. 
(IV. 2.) OKM ren de let) 8. §-a,

b) az egyes sa já tos köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa
igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak, el szá -
mo lá sá nak és el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló
17/2010. (III. 30.) OKM ren de let (a to váb bi ak ban:
17/2010. (III. 30.) OKM rendelet) 13. §-a,

c) az egyes sa já tos köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa
igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak, el szá -
mo lá sá nak és el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló
24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11–12. §-a

alap ján tá mo ga tás ban ré sze sült, és a fej lesz té si tá mo ga -
tás ból biz to sí tott is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tást el lát ja,
to váb bi fej lesz té si tá mo ga tást igé nyel het az iskolapszi -
chológusi te vé keny ség gel összefüggõ személyi kiadások
fedezetéhez.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás sze mé lyi ki adá sa i val
össze füg gõ to váb bi fej lesz té si tá mo ga tás mér té ke több -
célú kis tér sé gi tár su lá son ként nem haladhatja meg az
1 000 000 Ft-ot.

(3) A tá mo ga tá si ké rel met az 1. mel lék let és a 14. mel -
lék let I. pont ja sze rin ti adat lap ki töl té sé vel 2012. má jus
23-áig kell benyújtani.

(4) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell
a) a 12. § (2) be kez dés a) és c) pont ja sze rin ti do ku men -

tu mo kat,
b) ha a több cé lú kis tér sé gi tár su lás
ba) a 15/2009. (IV. 2.) OKM ren de let 8. §-a alap ján ka -

pott tá mo ga tás sal 2009. szep tem ber ben lé te sí tett is ko la -
pszi cho ló gu si ál lás he lyet to vább ra is fenn tart ja, a 15/IV.
és 15/VII. mel lék let szerinti nyilatkozatokat,

bb) a 17/2010. (III. 30.) OKM ren de let 13. §-a alap ján
ka pott tá mo ga tás sal 2010. szep tem ber ben lé te sí tett is ko la -
pszi cho ló gu si ál lás he lyet to vább ra is fenn tart ja, a 15/V. és
15/VIII. mel lék let szerinti nyilatkozatokat,

bc) a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let 11–12. §-a
alap ján ka pott tá mo ga tás sal 2011. szep tem ber ben lé te sí tett 
is ko la pszi cho ló gu si ál lás he lyet to vább ra is fenn tart ja, a
15/VI. és 15/IX. mel lék let szerinti nyilatkozatokat, és
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c) a 15/2009. (IV. 2.) OKM ren de let 8. §-a, a 17/2010.
(III. 30.) OKM ren de let 13. §-a és a 24/2011. (V. 18.)
NEFMI ren de let 11–12. §-a alap ján ka pott tá mo ga tás ról a
We ker le Sán dor Alap ke ze lõ és jog elõd je – az Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Tá mo ga tás ke ze lõ Igaz ga tó sá ga –
ál tal ki ad má nyo zott ér te sí tõ le vél egy – a több cé lú kis tér -
sé gi tár su lás elnöke által – hitelesített másolati példányát.

14. §

(1) A kincs tár a tá mo ga tá si ké rel mek egy pél dá nyát és
az azok fel dol go zá sa alap ján el ké szí tett össze sí tõ je len tést
2012. jú ni us 20-áig több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok sze rin ti
bon tás ban, me gyén ként kü lön össze sít ve, nyom ta tott és
elekt ro ni kus formában megküldi a miniszter részére.

(2) A mi nisz ter a fej lesz té si tá mo ga tás és a to váb bi fej -
lesz té si tá mo ga tás fel té te le i nek meg fe le lõ tá mo ga tá si ké -
rel mek ala pul vé te lé vel, a ren del ke zés re ál ló for rás ter hé re
és ere jé ig 2012. jú li us 12-éig dönt a fej lesz té si tá mo ga tás
és a to váb bi fej lesz té si tá mo ga tás több cé lú kis tér sé gi tár -
su lá son kén ti össze gé rõl. A mi nisz ter a dön tést – a kincs tár
egy ide jû ér te sí té sé vel – a mi nisz té ri um hon lap ján köz zé te -
szi. A miniszter döntését a kincstár írásban közli a több -
célú kis tér sé gi társulással.

(3) A mi nisz ter a tá mo ga tott több cé lú kis tér sé gi tár su lás
uta lás hoz szük sé ges ada ta it – KSH-azo no sí tó ját, te le pü -
lés tí pus nél kü li meg ne ve zé sét, és a fej lesz té si tá mo ga tás
össze gét – 2012. jú li us 18-áig elekt ro ni kus úton és pa pír
ala pon köz li a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter -
rel. A fej lesz té si tá mo ga tást a he lyi ön kor mány za to kért fe -
le lõs mi nisz ter utal vá nyo zá sa alap ján a kincstár a 2012.
augusztus havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(4) A fej lesz té si tá mo ga tás ban és a to váb bi fej lesz té si
tá mo ga tás ban ré sze sü lõ több cé lú kis tér sé gi tár su lás a
16. mel lék let sze rin ti adat lap ki töl té sé vel az is ko la pszi -
cho ló gu si szol gál ta tás ról 2013. jú li us 30-áig ada to kat
szol gál tat a kincs tár rész re. Az is ko la pszi cho ló gu si szol -
gál ta tást alá tá masz tó adat la po kat az adatszolgáltatástól
számított öt évig meg kell õrizni.

7.  A be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si ne héz ség gel
küz dõ gyer me kek, ta nu lók óvo dai ne ve lé sé vel, il let ve

is ko lai ne ve lé sé vel és ok ta tá sá val kap cso la tos fel ada tok
el lá tá sá nak tá mo ga tá sa

15. §

(1) A Kvt. 5. mel lék let 11. pont d) al pont dg) al pont ja
sze rin ti tá mo ga tást (a to váb bi ak ban: BTM tá mo ga tás) a
fenn tar tó a fenn tar tá sá ban lé võ ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé -
nyek ben a ne ve lé si ta nács adó ér vé nyes szak vé le mé nye
alap ján be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si ne héz ség gel

küz dõ óvo dai ne ve lés ben ré sze sü lõ gyer me kek és a nap pa -
li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt ve võ ta nu lók
2011/2012. tan évi nyi tó, ok tó ber 1-jei köz ok ta tá si sta tisz -
ti kai, és a 2012/2013. tanévi becsült nyitó létszáma alapján 
igényelheti.

(2) A BTM tá mo ga tás ki zá ró lag a ne ve lé si ta nács adó
szak vé le mé nyé ben meg ha tá ro zott fej lesz té si cé lok meg -
va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó, a ké pes sé gek fej lesz té sét szol -
gá ló esz kö zök be szer zé sé re, va la mint a le sza ka dás meg -
aka dá lyo zá sát szol gá ló, dif fe ren ci ált fej lesz tést biz to sí tó
ok ta tás szer ve zé si for mák sze mé lyi és do lo gi költ sé ge i re
használható fel a 2012. január 1. és 2012. december 31.
közötti idõszakban.

(3) A BTM tá mo ga tás mér té ke az (1) be kez dés sze rint
szá mí tott igény lés re jo go sí tó lét szám alap ján nem ha lad -
hat ja meg a 10 000 Ft/fõ össze get. A BTM tá mo ga tás alap -
ja a be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si ne héz ség gel küz -
dõ gyer me kek, ta nu lók 2011. ok tó ber 1-jei tény le ges és a
2012. ok tó ber 1-jei tényleges létszámának matematikai át -
la ga. 

16. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az 1. és 17. mel lék let sze rin ti
adat lap ki töl té sé vel 2012. má jus 30-áig le het benyújtani.

(2) A kincs tár a tá mo ga tá si ké rel mek fel dol go zá sa alap -
ján el ké szí tett össze sí tõ je len tést 2012. au gusz tus 22-éig
ön kor mány za ti fenn tar tó, köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem
ál la mi in téz mény fenn tar tó és köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény sze rin ti bon -
tás ban, me gyén ként, in téz mény tí pu son ként, va la mint ta -
nu lói lét szám sze rint össze sít ve, nyomtatott és elektro -
nikus for má ban megküldi a miniszter részére.

(3) A mi nisz ter a BTM tá mo ga tás fel té te le i nek meg fe le -
lõ tá mo ga tá si ké rel mek ala pul vé te lé vel, az össze sí tett je -
len tés alap ján, a ren del ke zés re ál ló for rás ter hé re és ere jé ig 
2012. szep tem ber 10-éig dönt a BTM tá mo ga tá sok fenn -
tar tón kén ti mér té ké rõl. A mi nisz ter a dön tést – a kincs tár
egy ide jû ér te sí té sé vel – a mi nisz té ri um hon lap ján közzé -
teszi. A miniszter döntését a kincstár írásban közli a fenn -
tar tó val.

(4) A mi nisz ter a tá mo ga tott ön kor mány za ti fenn tar tók
uta lás hoz szük sé ges ada ta it – KSH-azo no sí tó ját, te le pü -
lés tí pus nél kü li meg ne ve zé sét, és a BTM tá mo ga tás össze -
gét 2012. szep tem ber 19-éig – elekt ro ni kus úton és pa pír
ala pon köz li a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter -
rel. A BTM tá mo ga tást ön kor mány za ti fenn tar tó ese té ben
a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utalványo -
zása alap ján a kincstár a 2012. október havi net tó fi nan szí -
ro zás keretében folyósítja.

(5) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja ré szé re a BTM tá mo ga tást a kincs tár a mi nisz -
ter utal vá nyo zá sát kö ve tõ ha vi nor ma tív ál la mi hoz zá já ru -
lá sok és tá mo ga tá sok utalásával egyidejûleg folyósítja.
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8.  Kö zös ren del ke zé sek

17. §

Az e ren de let ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok hoz kap -
cso ló dó tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell a fenn tar tó
18. mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tát ar ról, hogy ren del ke zik 
a Kö zokt. tv. 105. §-ában meg ha tá ro zott köz ok ta tá si esély -
egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv vel. E ren del ke zést ön kor -
mány za ti tár su lás ese té ben az zal az el té rés sel kell al kal -
maz ni, hogy a nyi lat ko za tot a he lyi ön kor mány za tok tár su -
lá sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl szó ló tör vény ben és a te le -
pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról
szó ló tör vény ben az egyes tár su lá si tí pu sok nál meg ha tá ro -
zott dön tés ho zó szerv vagy sze mély ad ja ki. A köz ok ta tá si
fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja köz ok ta -
tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv hiányában arról
nyilatkozik, hogy nevelési programja vagy pedagógiai
prog ram ja tar tal maz za az esélyegyenlõséget szol gá ló in -
téz ke dé se ket.

18. §

(1) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok hoz
kap cso ló dó tá mo ga tá si kérelmet

a) az ön kor mány za ti fenn tar tó
aa) a kincs tár ál tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren

ke resz tül és
ab) egy ere de ti pél dány ban – a fej lesz té si tá mo ga tás és a 

to váb bi fej lesz té si tá mo ga tás ese té ben egy ere de ti pél -
dány ban és a fenn tar tó ál tal hi te le sí tett egy má so la ti pél -
dány ban – pos tai úton,

b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény az a) pont ab) al pont já ban meg ha -
tá ro zot tak sze rint
nyújt hat ja be a kincs tár – fenn tar tó szék he lye sze rint – te -
rü le ti leg il le té kes szer vé hez (a to váb bi ak ban: Igaz ga tó -
ság).

(2) Ha tár idõ ben be nyúj tott nak kell te kin te ni azt a tá mo -
ga tá si ké rel met, ame lyet a be adá si ha tár idõ utol só nap ján
éj fé lig rög zí tet tek az in for ma ti kai rend szer ben, és az ilyen
mó don rög zí tett igényt legkésõbb másnap postára adták.

(3) Ha a fenn tar tó a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra
nyit va ál ló ha tár idõt ön hi bá ján kí vül el mu lasz tot ta, iga zo -
lá si ké rel met nyújt hat be az el mu lasz tott ha tár idõ tõl szá -
mí tott öt na pon be lül az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szerv hez, amely há rom na pon be lül dönt az iga zo lá si ké re -
lem rõl. Az iga zo lá si ké re lem mel együtt – az elekt ro ni kus
rend szer ben tör té nõ rög zí tést ki vé ve – az el mu lasz tott el já -
rá si cse lek ményt is pó tol ni kell. Az elekt ro ni kus rend szer -
ben tör té nõ rög zí tést az Igaz ga tó ság fel hí vá sá ra ha la dék ta -
la nul pó tol ni kell, és a rend szer ál tal elõ ál lí tott adat la po kat

az Igaz ga tó ság ré szé re leg ké sõbb a rögzítést követõ
munkanapon meg kell küldeni. Az igazolási kérelem be -
nyúj tá sá ra nyit va álló határidõ jogvesztõ.

19. §

(1) A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ön kor mány za ti fenn tar tó
fi nan szí ro zá sá hoz a fe de ze tet a Kvt. He lyi ön kor mány za -
tok tá mo ga tá sai és hely ben ma ra dó sze mé lyi jö ve de lem -
adó ja fe je zet 4. Köz pon to sí tott elõirányzatok cím terhére
biztosítja.

(2) A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ köz ok ta tá si fel ada tot el lá -
tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó já nak fi nan szí ro zá sá hoz 
a fe de ze tet a Kvt. Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um fe je zet, 
20. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 2. Nor ma tív fi -
nan szí ro zás al cím, 3. Köz ok ta tá si cé lú hu mán szol gál ta tás
és kiegészítõ támogatás jogcímcsoport biztosítja.

(3) Az e ren de let ben fog lalt tá mo ga tás ban ré sze sü lõ
köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in -
téz mény tá mo ga tá sá hoz a fe de ze tet a Kvt. Nem ze ti Erõ -
for rás Mi nisz té ri um fe je zet, 5. Egye te mek, fõ is ko lák cím
biz to sít ja, a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel -
sõ ok ta tá si in téz mény en nek ter hé re jo go sult a mi nisz ter
dön té se alap ján a költségvetési támogatás e rendeletben
foglaltak szerinti felhasználására.

20. §

(1) Ha a fenn tar tó 2012. má jus 31-éig az in téz mény
fenn tar tói jo gá nak át adá sá val, át szer ve zé sé vel, meg szün -
te té sé vel össze füg gõ dön tést hoz, az e ren de let ben fog lal -
ta kat – a fel zár kóz ta tá si tá mo ga tás ra, a gya kor la ti ok ta tás
tá mo ga tá sa és a nem ma gyar ál lam pol gár ta nu lók tá mo ga -
tá sa ki vé te lé vel – a (2) bekezdésben meghatározott el té ré -
sek kel kell alkalmazni.

(2) Az in téz mény jog utód nél kü li meg szün te té se ese tén
– ide ért ve a te le pü lé si ön kor mány za ti fenn tar tá sú in téz -
mény fenn tar tói jo gá nak át adá sát köz ok ta tá si fel ada tot el -
lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó, vagy köz pon ti költ -
ség ve té si szerv ré szé re, il let ve a köz ok ta tá si fel ada tot el lá -
tó nem ál la mi in téz mény, vagy köz pon ti költ ség ve té si
szerv fenn tar tói jo gá nak ön kor mány za ti fenn tar tó ré szé re
tör té nõ át adá sát – a fenn tar tó az érin tett in téz mény vo nat -
ko zá sá ban nem nyújt hat be tá mo ga tá si ké rel met. Az in téz -
mény jog utód dal tör té nõ meg szû né se vagy át szer ve zé se,
il let ve – az in téz mény jog utód nél kü li meg szû né sé nek
nem mi nõ sü lõ – fenn tar tói jo gá nak át adá sa ese tén a tá mo -
ga tá si ké rel met a jog elõd in téz mény fenn tar tó ja a jogutód
intézmény fenntartójának egyetértésével nyújthatja be,
ebben az esetben a támogatási kérelemhez a 19. mel lék le -
tet is csatolni kell.

(3) Ha az in téz mény jog utód dal tör té nõ meg szûn te tés -
rõl, át szer ve zé sé rõl, fenn tar tói jo gá nak át adás ról a tá mo -
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ga tá si ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ en szü le tik dön tés, e
tény rõl a jog elõd in téz mény fenn tar tó ja tá jé koz tat ja a
kincs tárt. A tá mo ga tást a jog elõd vagy jog utód in téz mény
fenn tar tó ja idõ ará nyo san hasz nál hat ja fel a tá mo ga tá si
célra, a támogatással a jogutód intézmény fenn tar tó ja szá -
mol el.

(4) A fel zár kóz ta tá si tá mo ga tás ra, a gya kor la ti ok ta tás
tá mo ga tá sa és a nem ma gyar ál lam pol gár ta nu lók tá mo ga -
tá sa ese té ben a tá mo ga tá si ké rel met az in téz mény át szer -
ve zé sé re, meg szün te té sé re és fenn tar tói jo gá nak át adá sá ra
te kin tet nél kül a tá mo ga tá si fel té te lek nek meg fe le lõ fenn -
tar tó nyújt hat ja be. A támogatással a tá mo ga tás ban ré sze -
sült fenntartó számol el.

21. §

(1) Az ön kor mány za ti fenn tar tó a tá mo ga tás fel hasz ná -
lá sá ról a tárgy év ben de cem ber 31-ei for du ló nap pal a min -

den ko ri zár szám adás ke re té ben és rend je szerint köteles
elszámolni.

(2) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz -
mény fenn tar tó ese té ben a tá mo ga tás el szá mo lá sa a
2012. évi nor ma tív költ ség ve té si hoz zá já ru lás és tá mo ga -
tás elszámolása keretében történik.

9. Zá ró ren del ke zé sek

22. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és 2017. de cem ber 31-én ha tá lyát veszti.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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1. mel lék let a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

FENNTARTÓI ADATLAP*

Be kül den dõ az Igaz ga tó ság hoz az adott jog cím hez kap cso ló dó to váb bi mel lék le tek kel.
 a) az ön kor mány za ti fenn tar tó   
      aa) a kincs tár ál tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül és 
      ab) egy ere de ti pél dány ban – a fej lesz té si tá mo ga tás és a to váb bi fej lesz té si tá mo ga tás ese té ben egy eredeti
             pél dány ban és a fenn tar tó ál tal hi te le sí tett egy má so la ti pél dány ban – pos tai úton, 
b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szervként mûködõ 
     fel sõ ok ta tá si in téz mény az a) pont ab) al pont já ban meg ha tá ro zot tak szerint

 
A fenn tar tó ra vo nat ko zó ada tok:

Me gye: Fenn tar tó ne ve:

A több cé lú kis tér sé gi tár su lás neve:

Cí me: Pol gár mes ter/el nök/kép vi se lõ neve:

Adó szám:      

KSH-kód**: 

A szám la ve ze tõ bank ne ve: 

Bank szám la szám: – –

Kap cso lat tar tó ne ve: Kap cso lat tar tó e-ma il cí me:

Kap cso lat tar tó te le fon szá ma: Kap cso lat tar tó fax szá ma:

A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók ra vo nat ko zó további adatok:

Nyil ván tar tá si szá ma (cég jegy zék szám, vagy 
a cég bí ró sá gi vég zés szá ma, egyéb bí ró sá gi nyil ván tar tá si 
szám, ha van)1:

 * Az is ko la pszi cho ló gu si há ló zat fej lesz té sé hez igé nyelt tá mo ga tás ese té ben több cé lú kistérségi társulás
** In téz mény fenn tar tó tár su lás ese tén a gesz tor ön kor mány zat KSH-kódja

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.
.......................................................................

fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:
– a 18. mel lék let ben ta lál ha tó nyi lat ko za tot ar ról, hogy az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé se ket az adott fenn -

tartó be épí tet te, il le tõ leg be épí ti a meg ha tá ro zó he lyi do ku men tu mok ba;
– a 19. mel lék le tet, ha az igény lés idõ pont já ban az in téz mény jog utód dal tör té nõ meg szû né sé rõl már ha tá ro zat szü -

letett

1 A meg fe le lõt kér jük alá húz ni!
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2. mel lék let a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez 

Fenn tar tói adat lap a nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt ve võ sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek,
ta nu lók ne ve lé sé hez, ok ta tá sá hoz, fej lesz té sé hez szük sé ges tan könyv vá sár lá si tá mo ga tás igény lé sé hez

Be kül den dõ 2012. jú li us 2-ig az Igaz ga tó ság hoz 
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó   
    aa) a kincs tár ál tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül és 
    ab) egy ere de ti pél dány ban  pos tai úton, 
b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szervként mûködõ 
     fel sõ ok ta tá si in téz mény az a) pont ab) al pont já ban meg ha tá ro zot tak szerint. 

Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók tan könyv tá mo ga tá sa”

A közoktatási
intézmény

A 2012/2013. tanévre becsült létszám

A) B) C)

Sor-

szám

ne ve OM 

azo no-

sí tó ja

A Kö zokt. tv. 

121. § (1) bek. 

29. pont 

a) al pont ja alá

tar to zó ér tel mi

fo gya té kos

 ta nu lók

A Kö zokt. tv.

 121. § (1) bek. 

29. pont 

a) al pont alá 

tar to zó vak

ta nu lók

A Kö zokt. tv. 

121. § (1) 

be kez dés 29. pont 

a) és 

b) al pont ja alá

tar to zó – ki vé ve 

az A) és B)

 osz lop ban 

jel zett sni

 ta nu lók

Lét szám 

össze sen

Fi ze ten dõ

 összeg

(egy ség ár x

meg ren delt

pél dány-

szám) (Ft)

Összes 

lét szám × a

költ ség ve té si tv. 

8. sz. mel lék let 

I. rész 

4. pont 

b) al pont ja sze rin ti

nor ma tív hoz zá já-

ru lás (Ft)

Igényelt 

támoga-

tás 

a 2012/2013.

tanévre 

(a tankönyv-

rendelés-

ben szereplõ

végösszeg-

nek 

a költségve-

tési tv. 

8. sz. melléklet 

I. rész 

4. pont 

b) alpontja

szerinti normatív 

hozzájáru-

lással

csökkentett

összege) (Ft)

A so rok szá ma bõ vít he tõ.

Az adat la pot a fenn tar tó – a 3. szá mú mel lék let sze rint, a fenn tar tó ál tal el ké szí tett, és a do ku men tá ció ré sze ként a
fenn tar tó ál tal öt évig meg õr zött in téz mé nyi adat lap alap ján – töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenntartó felel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

.........................................................................
fenn tar tó
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3. mel lék let a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez 

In téz mé nyi adat lap
nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt ve võ sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek, ta nu lók ne ve lé sé hez,

ok ta tá sá hoz, fej lesz té sé hez szük sé ges tan könyv-vá sár lá si tá mo ga tás igény lé sé hez
  

A fenn tar tó az in téz mé nyi adat lap alap ján ké szí ti el a 2. mel lék let sze rin ti fenn tar tói igény lé sét. Az adat la pot a
fenn tar tó töl ti ki, és a tá mo ga tás igény lé sé nek do ku men tu ma ként öt évig meg õr zi, az in téz mé nyi adat la pot az
igény lés mellékleteként nem kell továbbítani! 
Az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó felel!

Me gye:  Fenn tar tó ne ve:

Cí me:  Pol gár mes ter/el nök ne ve:

KSH-kód:  

Adó szám:  

A tan köny vet a ta nu ló ré szé re biz to sí tó in téz mény re vo nat ko zó adatok

Az in téz mény ne ve:  

OM azo no sí tó szá ma: Az in téz mény/elõ ál lí tó cí me:

Az elõ ál lí tó adó szá ma:

Az in téz mény kap cso lat tar tó já nak ne ve, te le fon szá ma: Az in téz mény kap cso lat tar tó já nak e-ma il címe:

Amennyi ben a tan köny vek biz to sí tá sa a tan könyv pi ac rend jé rõl szó ló 2001. évi XXXVII. tör vény 8/D. §-a, va la mint 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 szó ló 23/2004. (VIII. 27.)
OM ren de let 22. § (13) be kez dés sze rint köz re mû kö dõ út ján tör té nik, úgy az igény lés hez a meg ren de lést iga zo ló do ku -
men tu mot és a köz re mû kö dõk által kiállított árajánlatot szükséges csatolni.

Tankönyvek a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 29. pont a) alpontja alá tartozó értelmi fogyatékos tanulók részére

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

A tankönyv
kiadói kódja

A tankönyv egységára 
(Ft)

A tankönyv-
igényt megalapozó

tanulók száma
2012/2013. tanév

Megrendelt
példányszám

2012/2013. tanév

Fizetendõ összeg
(egységár x
megrendelt

példányszám) (Ft)

Kvt. 8. sz. melléklet 
I. rész 4. pont 

b) alpontja pontja
szerinti normatív

hozzájárulás összesen 
(Ft)

Igényelt támogatás 
a 2012/2013. tanévre: 

5. oszlop–6. oszlop
(Ft)

Össze sen:
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Tankönyvek a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 29. pont a) és b) alpontja alá tartozó testi, a vakok kivételével 
az érzékszervi, a beszédfogyatékos, az autista, a halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy

súlyos rendellenességgel küzdõ, sajátos nevelési igényû tanulók részére.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

A tankönyv
kiadói kódja

A tankönyv egységára 
(Ft)

A tankönyv-
igényt megalapozó

tanulók száma
2012/2013. tanév

Megrendelt
példányszám

2012/2013. tanév

Fizetendõ összeg
(egységár x
megrendelt

példányszám) (Ft)

Kvt. 8. sz. melléklet 
I. rész 4. pont 

b) alpontja szerinti
normatív hozzájárulás 

összesen (Ft)

Igényelt támogatás 

a 2012/2013. tanévre: 
5. oszlop–6. oszlop

(Ft)

Össze sen:

Tankönyvek a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 29. pont a) alpontja alá tartozó vak tanulók részére   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

A tankönyv
kiadói kódja

A tankönyv egységára 
(Ft)

A tankönyv-
igényt megalapozó

tanulók száma
2012/2013. tanév

Megrendelt
példányszám

2012/2013. tanév

Fizetendõ összeg
(egységár x
megrendelt

példányszám) (Ft)

Kvt. 8. sz. melléklet 
I. rész 4. pont 

b) alpontja szerinti
normatív hozzájárulás 

összesen (Ft)

Igényelt támogatás 

a 2012/2013. tanévre: 
5. oszlop–6. oszlop

(Ft)

Össze sen:

A fenn tar tó ál tal igé nyelt tá mo ga tás mind össze sen: Ft                                                                           

A so rok szá ma nö vel he tõ! Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, és a tá mo ga tás igény lé sé nek do ku men tu ma ként öt évig
meg õr zi. Az ada tok va ló di sá gá ért a fenntartó felel!

Kelt: ................., .......... év .................. hó ......... nap

P. H.

.....................................................................
fenn tar tó
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4. mel lék let a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

A Kö zokt. tv. 27. § (8) be kez dé se alap ján fel zár kóz ta tó ok ta tás ban részt ve võ ta nu lók 
lét szám össze sí tõ lap ja

I. rész let igény lé sé hez

Be kül den dõ 2012. má jus 23-ig az Igaz ga tó ság hoz 
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó  
     aa) a kincs tár ál tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül és 
     ab) egy ere de ti pél dány ban  pos tai úton, 
b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szervként mûködõ  
     fel sõ ok ta tá si in téz mény az a) pont ab) al pont já ban meg ha tá ro zot tak szerint. 

Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Fel zár kóz ta tó ok ta tás tá mo ga tá sa”

Sorszám

A közoktatási intézmény 1. 2.

Neve OM azonosítója

Összlétszám 

(2012. I–VI. hónap átlaga) (fõ)

Igényelt támogatás=Összlét-
számx8000 Ftx 6 (Ft)

Az intézmény
kapcsolattartójának neve,
telefonszáma, e-mail címe

X X Össze sen X

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó felel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

.........................................................................
fenn tar tó
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5. mel lék let a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez 

A Kö zokt. tv. 27. § (8) be kez dé se alap ján fel zár kóz ta tó ok ta tás ban részt ve võ ta nu lók 
lét szám össze sí tõ lap ja

II. rész let igény lé sé hez

Be kül den dõ 2012. ok tó ber 8-ig az Igaz ga tó ság hoz 
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó   
    aa) a kincs tár ál tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül és 
    ab) egy ere de ti pél dány ban  pos tai úton, 
b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szervként mûködõ 
     fel sõ ok ta tá si in téz mény az a) pont ab) al pont já ban meg ha tá ro zot tak szerint.

Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Fel zár kóz ta tó ok ta tás tá mo ga tá sa”.

Sorszám

A közoktatási intézmény 1. 2.

Neve OM azonosítója

Összlétszám 

(2012. VII–XII. hónap átlaga) (fõ)

Igényelt támogatás=Összlét-

számx8000 Ftx6 (Ft)

Az intézmény kapcsolattartójának
neve, telefonszáma, e-mail címe

X X Össze sen X

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó felel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

.............................................................................
fenn tar tó

6. mel lék let a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez  

Év fo lya mok szá mo zá sá nak ér tel me zé se

Évfolyam Normál osztály Elõkészítõ évfolyammal indult osztály

 9.  9–10. évf. nor ma tí va — — —

10.  9–10. évf.  nor ma tí va  9–10. évf. nor ma tí va

11. 11–12. évf. nor ma tí va  9–10. évf. nor ma tí va

12. 11–12. évf. nor ma tí va 11–12. évf. nor ma tí va

13. 11–12. évf. nor ma tí va
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7. mel lék let a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez  

FENNTARTÓI ÖSSZESÍTÕ ADATLAP

a szak kö zép is ko la 11–12. év fo lya mán tar tott gya kor la ti ok ta tás tá mo ga tá sá nak

I. és II. rész le te igény lé sé hez ak tu á lis ok ta tá si azo no sí tó ada tok kal

Be kül den dõ az Igaz ga tó ság hoz 
2012. má jus 23-áig az I. rész let, il let ve 
2012. szep tem ber 20-áig a II. rész let te kin te té ben 
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó  
    aa) a kincs tár ál tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül és 
    ab) egy ere de ti pél dány ban  pos tai úton, 
b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szervként mûködõ 
     fel sõ ok ta tá si in téz mény az a) pont ab) al pont já ban meg ha tá ro zot tak szerint.

Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Gya kor la ti ok ta tás tá mo ga tá sa”

Fenn tar tó ne ve: ………………………………………………………

Az in téz mé nyek re vo nat ko zó ada tok:

Az intézmény
neve

OM azonosító

Az igényléssel érintett
intézmény (székhely) pontos

címe (település,
irányítószám, utca, házszám)

Intézményi kapcsolattartó
(neve, e-mail címe)*

11. évfolyam tanulók 
létszáma (fõ)**

12. évfolyam tanulók 
létszáma (fõ)**

Az igénylés alapja: 11–12.
évfolyam létszámadatai

összesen (fõ)

In téz mény 1

In téz mény 2

In téz mény 3

In téz mény 4

In téz mény 5

 * Több cé lú in téz mény ese tén csak a szak kö zép is ko lai te vé keny ség in téz mény egy ség re vo nat ko zó adatok.

** A tá mo ga tás meg ha tá ro zá sa kor a ren de let sze rin ti fel té te lek meg lé te ese tén fi gye lem be ve he tõ ta nu lói lét szám – a
2012. feb ru ár 15-ei lét szám, va la mint a 2012. szep tem ber 15-ei lét szám –. Az adat lap két szer kül den dõ be a I. és a
II. rész let igény lé sé hez az aktuális létszámadatokkal.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

.......................................................................
fenn tar tó kép vi se lõ je

(va la mint jog utód fenn tar tó kép vi se lõ je)
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8. mel lék let a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez 
 

Be kül den dõ az Igaz ga tó ság hoz 
2012. má jus 23-ig az I. rész let, il let ve 
2012. szep tem ber 20-ig a II. rész let te kin te té ben  
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó  
    aa) a kincs tár ál tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül és 
    ab) egy ere de ti pél dány ban  pos tai úton, 
b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szervként mûködõ 
     fel sõ ok ta tá si in téz mény az a) pont ab) al pont já ban meg ha tá ro zot tak szerint. 

Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Gya kor la ti ok ta tás tá mo ga tá sa”

In téz mé nyi nyi lat ko zat a szak kép zé si év fo lya mok be szá mí tá sá ról

In téz mény meg ne ve zé se:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Kép vi se lõ jé nek ne ve (alá írás ra jo go sult sze mély):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Alul írott, bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt in téz mény ben a szak kö zép is ko la
ki lenc-ti zen ket te dik év fo lya ma in vég re haj tott szak ma cso por tos ala po zás, szak mai ori en tá ció és szak ma cso por tos gya -
kor la ti ok ta tás a szak mai kép zés ide jé be – a szak kép zés rõl szó ló 2011. évi CLXXXVII. tör vény 27. §-ának (1) be kez dé se 
alap ján – be szá mí tás ra ke rül úgy, hogy a pe da gó gi ai prog ram ban meg ha tá ro zott szak kép zé si év fo lya mok száma az
Országos Képzési Jegyzékben elõírt évfolyamoknál eggyel kevesebb lesz.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.
...................................................................................

kép vi se lõ alá írá sa
(va la mint jog utód kép vi se lõ alá írá sa)
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9. mel lék let a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez 

IGÉNYLÕLAP
A 7. § (1) be kez dés a)–b) pont jai alap ján a nem ma gyar ál lam pol gár tan kö te les ta nu lók ok ta tá sá nak

tá mo ga tá sá hoz (In téz mé nyen ként kér jük ki töl te ni)

Be kül den dõ 2012. ok tó ber 4-ig az Igaz ga tó ság hoz 
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó   
    aa) a kincs tár ál tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül és 
    ab) egy ere de ti pél dány ban  pos tai úton, 
b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szervként mûködõ 
     fel sõ ok ta tá si in téz mény az a) pont ab) al pont já ban meg ha tá ro zot tak szerint. 

Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Nem ma gyar ál lam pol gár ta nu lók tá mo ga tá sa”

Sor-

szám

Az int.
neve

Az int.
címe

OM
azonosító

Az int. kapcsolat-

tartójának neve,
tel. száma, e-mail 

címe

A 7. § 

(1) bek. 

a) pontja szerinti
tanulók létszáma 

a 2011/2012.
tanév 

1. félévében* (fõ)

A 7. § 

(1) bek. 

a) pontja szerinti
tanulók létszáma 

a 2011/2012.
tanév 

2. félévében* (fõ)

A 7. § 

(1) bek. 

a) pontja szerinti
tanulók becsült

létszáma 

a 2012/2013.
tanév 

1. félévében* (fõ)

A 7. § 

(1) bek. 

a) pontja szerinti
tanulók becsült

létszáma 

a 2012/2013.
tanév 

2. félévében* (fõ)

A 7. § 

(1) bek. 

a) pontja szerinti
tanulók után

igényelt
támogatás (Ft)

Össze sen:

Sor-

szám 

Az int.
neve

Az int.
címe

OM
azonosító

Az int. kapcsolat-

tartójának neve,
tel. száma, e-mail 

címe

A 7. § 

(1) bek. 

b) pontja szerinti
tanulók létszáma 

a 2011/2012.
tanév 

1. félévében (fõ)

A 7. § 

(1) bek. 

b) pontja szerinti
tanulók létszáma 

a 2011/2012.
tanév 

2. félévében (fõ)

A 7. § 

(1) bek. 

b) pontja szerinti
tanulók becsült

létszáma 

a 2012/2013.
tanév 

1. félévében (fõ)

A 7. § 

(1) bek. 

b) pontja szerinti
tanulók becsült

létszáma 

a 2012/2013.
tanév 

2. félévében (fõ)

A 7. § 

(1) bek. 

b) pontja szerinti
tanulók után

igényelt
támogatás (Ft)

Össze sen:

A so rok szá ma bõ vít he tõ.
A fenn tar tó ál tal igé nyelt tá mo ga tás mind össze sen1: ........................ Ft
Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.

........................................................................
fenn tar tó

* A 7. § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott cél cso port tí pu so kat (me ne dék jo got ké rõ, me ne kült, me ne dé kes, ol tal ma zott vagy hu ma ni tá ri us tar tóz ko -
dá si en ge déllyel ren del ke zik) kér jük zá ró jel ben feltüntetni a létszám mellett. 

1 A 7. § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ta nu lók ra igé nyelt összes tá mo ga tás és a b) pont ja sze rin ti ta nu lók után igé nyelt összes tá mo ga tás összege
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10. mel lék let a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez  

ÖSSZESÍTÕ ADATLAP
A 7. § (1) be kez dés a)–b) pont jai alap ján a nem ma gyar ál lam pol gár tan kö te les ta nu lók ok ta tá sá nak

tá mo ga tá sá hoz ka pott összeg rõl2

  
(In téz mé nyen ként kér jük ki töl te ni)

A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát kö ve tõ har minc na pon be lül a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról ké szí tett szak mai
össze fog la ló val együtt meg kell küldeni a miniszternek. 

Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Nem ma gyar ál lam pol gár ta nu lók tá mo ga tá sa”

Sor-

szám

Az int.
neve

Az int.
címe

OM azonosító

A 7. § 

(1) bek. 

a) pontja szerinti 
tanulók után

kapott támogatás 
(Ft)

Felhasznált
támogatás (Ft)

A 7. § 

(1) bek. 

b) pontja szerinti 
tanulók után

kapott támogatás 
(Ft)

Felhasznált
támogatás (Ft) 

Kapott
támogatás

összesen (Ft)

Felhasznált
támogatás

összesen (Ft)

A so rok szá ma bõ vít he tõ.
Fel hasz ná lás mind össze sen: ......................... Ft

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

...............................................................................
fenn tar tó

2 Az el szá mo lás alap ját ké pe zõ do ku men tu mo kat a tá mo ga tá si igény be nyúj tá sá tól szá mí tott öt évig meg kell õrizni.
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11. mel lék let a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez 
 

Be kül den dõ 2012. má jus 14-ig az Igaz ga tó ság hoz 
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó   
    aa) a kincs tár ál tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül és 
    ab) egy ere de ti pél dány ban  pos tai úton, 
b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szervként mûködõ 
     fel sõ ok ta tá si in téz mény az a) pont ab) al pont já ban meg ha tá ro zot tak szerint. 

Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Gyógy ke ze lés alatt ál ló gyer me kek ok ta tá sá nak támogatása”

Fenn tar tói igény lés

A gyer mek gyógy üdü lõk ben, egész ség ügyi in téz mé nyek ben, re ha bi li tá ci ós in téz mé nyek ben gyógy ke ze lés alatt ál ló
gyer me kek tan kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé hez szükséges oktatás támogatása

A ta nu ló gyógy ke ze lé sét el lá tó egész ség ügyi in téz mény(ek):

1. Ne ve:

Cí me:

2. Ne ve:

Cí me:

3. Ne ve:

Cí me:

A fenn tar tó kap cso lat tar tó já nak ne ve, tel. szá ma, e-ma il címe:

A pe da gó gi ai el lá tás biz to sí tá sá nak módja: 
a) az egész ség ügyi/re ha bi li tá ci ós in téz mény kö zös igaz ga tá sú köz ok ta tá si in téz mény ként mûködik, 
b) az egész ség ügyi in téz mény ben a pe da gó gi ai el lá tás egy er re a fel adat ra – ala pí tó ok ira tá ban is! – ki je lölt
köz ok ta tá si in téz mény ben al kal ma zás ban ál ló pe da gó gu sok közremûködésével történik, 
c) köz ok ta tá si in téz mény és egész ség ügyi in téz mény fenn tar tói kö zött kö tött meg ál la po dás alap ján tör té nik
(amennyi ben az egész ség ügyi/re ha bi li tá ci ós in téz mény fenn tar tó ja nem azo nos a fel adat el lá tá sá ban köz re mû kö dõ
közoktatási intézmény fenntartójával). 
Kli ni kák ese tén a meg ál la po dás meg kö té sé re a köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó ja és a kli ni ka fõ igaz ga tó ja között
kerül sor.  
A so rok szá ma szük ség sze rint bõ vít he tõ.

A 2012. szep tem ber 1-jé tõl 2012. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ szak ban a tan kö te le zett ség tel je sí té sé hez szük sé ges
oktatás tervezése

A gyógykezelés/rehabilitációs célú ellátásban részesülõk becsült létszáma
(fõ)

Gyógykezelés várható idõtartama
(nap)

Mozgásszervi, pulmonológiai,
pszichiátriai megbetegedés (fõ)

Szív- és érrendszeri, daganatos, és
egyéb megbetegedés (fõ)

Igényelt támogatás (Ft)

22–41    

42–89    

90–    

Igé nyelt tá mo ga tás 
össze sen (Ft):

A ki töl tött adat lap hoz – a pe da gó gi ai el lá tás biz to sí tá sá nak mód já tól füg gõ en – mel lé kel ni kell:
a) pont sze rin ti el lá tás ese tén az in téz mény ala pí tó ok ira tát;
b) pont sze rin ti el lá tás ese tén a ta nu ló ré szé re egész ség ügyi szol gál ta tást nyúj tó gyer mek gyógy üdü lõ ben/ egész ség -

ügyi in téz mény ben/re ha bi li tá ci ós in téz mény ben köz ok ta tá si el lá tás biz to sí tá sá ra ki je lölt köz ok ta tá si in téz mény ala pí tó
ok ira tát, to váb bá – amennyi ben az a köz ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok ira tá ból nem de rül ki – a fel adat el lá tá sá ra for dí tott, 
ter ve zett he ti óra szá mot;

c) pont sze rin ti el lá tás ese tén a ta nu ló ré szé re egész ség ügyi szol gál ta tást nyúj tó gyer mek gyógy üdü lõ/egész ség ügyi in -
téz mény/re ha bi li tá ci ós in téz mény és az el lá tás ban köz re mû kö dõ köz ok ta tá si in téz mény együtt mû kö dé si szán dék nyi lat -
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ko za tát, meg ál la po dás-ter ve ze tét, a köz ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok ira tát, to váb bá a fel adat el lá tá sá ban köz re mû kö dõ
pe da gó gu sok szá mát, ké pe sí té sét, a fel adat el lá tá sá ra ter ve zett he ti óraszámot.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.
..........................................................................

fenn tar tó

12. mel lék let a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez 

Egyé ni ta nu lói adat lap7

Gyer mek gyógy üdü lõk, egész ség ügyi in téz mény,
re ha bi li tá ci ós in téz mény P. H.

6 Az egyé ni ta nu lói adat lap sor szá ma: 

Gyógy in té ze ti tar tóz ko dá sa alatt a ta nu ló ...................
tan órai fog lal ko zá son vett részt.

A ta nu ló ne ve: ..................................................................................................................................................................

fel vé tel nap ja: ...................................................................................................................................................................

ha za bo csá tás nap ja: ..........................................................................................................................................................

A fog lal ko zás for má ja: egyé ni (ágy mel let ti), cso por tos8

A gyógy ke ze lés idõ tar ta ma: .................................. nap
A fen ti ada tok nak a gyer mek gyógy üdü lõk ben, egész ség ügyi in téz mé nyek ben, re ha bi li tá ci ós in téz mé nyek ben tar tós

gyógy ke ze lés alatt ál ló gyer me kek ok ta tá sá hoz biz to sí tott tá mo ga tás el szá mo lá sá hoz tör té nõ – név nél kü li, sta tisz ti kai
össze sí tést szol gá ló – ke ze lé sé hez hoz zá já ru lok. Tá jé koz ta tást kaptam arról, hogy a nyilatkozat aláírása önkéntes.

……………………………………… …………………………………………
(hely, idõ) (nagy ko rú ta nu ló,

       vagy a kis ko rú ta nu ló tör vé nyes kép vi se lõ je)

Foglalkozás
Témája, tartalma Megjegyzés

idõpontja (hó, nap) idõtartama (perc)9

A fog lal ko zá sok idõ tar ta ma át szá mí tá sa 45 per ces tan órák ra: ...................... perc, ................... tan óra
A fog lal ko zá sok meg tar tá sát iga zo lom:

.............................................................................
ke ze lõ or vos v. meg bí zott ja

6 Az egyé ni ta nu lói adat la po kat – a gyer mek gyógy üdü lõ, egész ség ügyi in téz mény, re ha bi li tá ci ós in téz mény ben 2012. szep tem ber 1. – 2012. de cem ber 31. kö -
zött el lá tott va la mennyi ta nu ló ese té ben egy tõl kez dõ dõ en fo lya ma to san nö vek võ sor szám mal kell el lát ni.
7 Az egyé ni ta nu lói adat la pot a pe da gó gus elekt ro ni kus for má ban is ve zet he ti. Eb ben az eset ben ti zen öt ta ní tás sal töl tött na pon ként – és a ta nu ló ha za bo csá tá sa -
kor – kell az adat la pot ki nyom tat ni, azon a fog lal ko zá sok meg tar tá sát el len je gyez tet ni.
Cso por tos fog lal ko zás ese tén a fog lal ko zás té má ját, tar tal mát a pe da gó gus kü lön fog lal ko zá si nap ló ban ve zet he ti, a cso port ban lé võ ta nu lók egyé ni ta nu lói
adat lap ja i ra eb ben az eset ben csak az idõ pon tot és a szük ség sze rin ti meg jegy zést kell do ku men tál ni.
8 A meg fe le lõt alá hú zás sal kell je löl ni.
9 Csak ab ban az eset ben kell ki töl te ni, ha a fog lal ko zás idõ tar tam nem 45 perc.
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13. mel lék let a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez  

A ta nu lók gyógy ke ze lé sét el lá tó egész ség ügyi in téz mény ben biz to sí tott pe da gó gi ai fog lal koz ta tás
össze sí tõ adat lap ja10

A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát kö ve tõ har minc na pon be lül meg kell kül de ni a mi nisz ter nek. 

Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Gyógy ke ze lés alatt ál ló gyer me kek ok ta tá sá nak támogatása”

A gyer mek gyógy üdü lõk ben, egész ség ügyi in téz mé nyek ben, re ha bi li tá ci ós in téz mé nyek ben gyógy ke ze lés alatt ál ló
gyer me kek tan kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé hez szük sé ges ok ta tás hoz támogatást kapott fenntartó adatai:

Ne ve, cí me, azo no sí tó ja:

A ta nu lók ré szé re egész ség ügyi szol gál ta tást nyúj tó gyer mek gyógy üdü lõ/egész ség ügyi in téz mény/re ha bi li tá ci ós
intézmény adatai:

Ne ve, cí me, azo no sí tó ja:

A gyógy ke ze lés alatt ál ló gyer me kek tan kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé hez szük sé ges ok ta tást végzõ pedagógusok:

Sorszám Név Szakképesítés Munkahely Ellátott tanórák száma

A 2012. szep tem ber 1.–2012. de cem ber 31. kö zött biz to sí tott ok ta tás össze sí tett adatai:
I. Egyé ni (ágy mel let ti) fog lal koz ta tás ban ré sze sült:

Gyógykezelés idõtartama (nap)

A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fõ)

ÖsszesenMozgásszervi, pulmonológiai, pszichiátriai
megbetegedés (fõ)

Szív- és érrendszeri, daganatos, és egyéb
megbetegedés (fõ)

22–41    

42–89    

90–   
 

……………………………………… …………………………………………
egész ség ügyi in téz mény fõ igaz ga tó ja tá mo ga tott fenn tar tó képviselõje

II. Cso por tos fog lal koz ta tás ban ré sze sült:

Gyógykezelés idõtartama (nap)

A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fõ)

ÖsszesenMozgásszervi, pulmonológiai, pszichiátriai
rehabilitációban részt vettek

Szív- és érrendszeri, daganatos, egyéb
megbetegedés miatt ellátottak

22–41    

42–89    

90–    

……………………………………… …………………………………………
egész ség ügyi in téz mény fõ igaz ga tó ja tá mo ga tott fenn tar tó kép vi se lõ je

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

10 Az össze sí tõ ada to kat a ta nu lók gyógy ke ze lé sét el lá tó egész ség ügyi in téz mé nyen ként kell ki töl te ni, a so rok szá ma szük ség sze rint bõ vít he tõ.

1564 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 11. szám



14. mel lék let a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez 

14. A több cé lú kis tér sé gi tár su lás, mint fel ada tot el lá tó igény lé se

 

Be kül den dõ 2012. má jus 23-áig az Igaz ga tó ság hoz  
a) a kincs tár ál tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül, és 
b) egy ere de ti és a fenn tar tó ál tal hi te le sí tett egy má so la ti pél dány ban pos tai úton.  

Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Is ko la pszi cho ló gu si há ló zat fej lesz té sé nek támogatása.”

14/I. Az is ko la pszi cho ló gu si há ló zat fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá hoz a több cé lú kis tér sé gi társulásokban

14/I./A. A több cé lú kis tér sé gi tár su lás, mint fel ada tot el lá tó adatai:

Me gye:

Több cé lú kis tér sé gi tár su lás ne ve, címe:

Adó szám:

KSH-kód:

A szám la ve ze tõ bank ne ve:

Bank szám la szám:

Kap cso lat tar tó ne ve, el ér he tõ sé ge (te le fon, e-mail):

14/I./B. a 14/I./A. pont ban ne ve zett több cé lú kis tér sé gi tár su lás sa ját fenn tar tá sá ban mû kö dõ, a ne ve lé si ta nács adást is
el lá tó in téz mény ben, az is ko la pszi cho ló gu si fel adat el lát ás sal megbízott intézmény adatai:

A köz ok ta tá si in téz mény ne ve, cí me:

A köz ok ta tá si in téz mény OM azo no sí tó ja:

14/I./C. a 14/I./A. pont ban ne ve zett több cé lú kis tér sé gi tár su lás ál tal, he lyi, me gyei ön kor mány zat tal, ön kor mány za ti
tár su lás sal kö tött meg ál la po dás alap ján, a ne ve lé si ta nács adást is el lá tó in téz mény(ek)ben biz to sí tott is ko la pszi cho ló gu si 
szol gál ta tást ellátó intézmény és fenntartójának adatai:

A fenn tar tó ne ve, cí me:

A köz ok ta tá si in téz mény ne ve, cí me:

A köz ok ta tá si in téz mény OM azo no sí tó ja:

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

.......................................................................
több cé lú kis tér sé gi tár su lás el nö ke
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14/II. Az is ko la pszi cho ló gu si el lá tás je len le gi és ter ve zett mutatói

Az is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás fej lesz té sé re pá lyá zó több cé lú kis tér sé gi társulás

Meg ne ve zé se:

Cí me:

KSH-kód ja:

A 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § és/vagy 
a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § és/vagy a 24/2011. (V. 18.) 

NEFMI rendelet alapján támogatással ellátott iskolapszichológusi feladatellátás
mutatói

E rendelet 11. §-a alapján igényelt
támogatással együtt 2012.

szeptembertõl tervezett
iskolapszichológusi ellátási mutatók

a 14. § (4) bekezdésben meghatározott 
határidõig

2009/2010. nevelési/tanítási
évben

2010/2011. nevelési/tanítási
évben

2011/2012.
nevelési/tanítási évben

2012/2013. 
nevelési/tanítási évben 

Is ko la pszi cho ló gu si
el lá tás ban ré sze sü lõ
te le pü lé sek szá ma

Is ko la pszi cho ló gi ai
el lá tás ban ré sze sü lõ

köz ok ta tá si
in téz mé nyek  szá ma

Is ko la pszi cho ló gi ai
el lá tás ban ré sze sü lõ
óvo dás gyer me kek 

szá ma

Is ko la pszi cho ló gi ai
el lá tás ban ré sze sü lõ

ál ta lá nos is ko lás  
gyer me kek  szá ma

Is ko la pszi cho ló gi ai
el lá tás ban ré sze sü lõ

kö zép is ko lás 
gyer me kek  szá ma

Az el lá tás ban
részt ve võ

is ko la pszi cho ló gu sok
szá ma

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.
......................................................................

több cé lú kis tér sé gi tár su lás el nö ke
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15. mel lék let a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez  

15. A több cé lú kis tér sé gi tár su lás tá mo ga tá si igény lé sé vel kap cso la tos nyi lat ko za tok

Be kül den dõ 2012. má jus 23-áig az Igaz ga tó ság hoz 
a) a kincs tár ál tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül, és 
b) egy ere de ti és a fenn tar tó ál tal hi te le sí tett egy má so la ti pél dány ban pos tai úton.  

Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Is ko la pszi cho ló gu si há ló zat fej lesz té sé nek támogatása.”

15/I. A több cé lú kis tér sé gi tár su lás szán dék nyi lat ko za ta az is ko la pszi cho ló gu si há ló zat fej lesz té sé hez igényelt
támogatáshoz

Je len szán dék nyi lat ko zat ki töl té sé vel ................................................................................................... Több cé lú Kis -
tér sé gi Tár su lás (szék hely: ................................................, el nö ke ........................................) vál lal ja, hogy az is ko la -
pszi cho ló gu si szol gál ta tást 2012. szep tem ber 1-jé tõl kez dõ dõ en a kis tér ség közigazgatási területén biztosítja,

a) sa ját in téz mény fenn tar tá sá val*
b) te le pü lé si ön kor mány zat tal kö tött meg ál la po dás alap ján, a te le pü lé si ön kor mány zat fenn tar tá sá ban mû kö dõ neve -

lési ta nács adást is el lá tó in téz mény/in téz mé nyek út ján,*
c) ön kor mány za ti tár su lás fenn tar tá sá ban mû kö dõ ne ve lé si ta nács adást is el lá tó in téz mény/in téz mé nyek út ján kü lön

meg ál la po dás sze rint.*

* a meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó
* a szol gál ta tás biz to sí tá sá nak mód ját a meg fe le lõ vá lasz alá hú zá sá val kell je löl ni. Amennyi ben a szol gál ta tás biz to sí -

tá sá ra a b) vagy c) pont sze rint – meg ál la po dás alap ján te le pü lé si ön kor mány zat vagy ön kor mány za ti tár su lás fenn tar tá -
sá ban mû kö dõ, a ne ve lé si ta nács adást is el lá tó in téz mény(ek)ben – ke rül sor, a nyi lat ko zat III. pont ját a meg ál la po dás ban 
érintett intézmény(ek) fenntartójának ki kell töltenie.

Egy ben vál lal ja, hogy az is ko la pszi cho ló gu si fel ada tok el lá tá sá nak meg kez dé sé hez**, fej lesz té sé hez** 2012 szep -
tem be ré tõl egy fõ lét szám fej lesz tést biz to sít. Vál lal ja to váb bá, hogy az is ko la pszi cho ló gus fog lal koz ta tá sá hoz kap cso ló -
dó költ sé gek forrásához a 2012/2013-as tanévben hozzájárul.

** a meg fe le lõ alá hú zan dó

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.
.......................................................................

több cé lú kis tér sé gi tár su lás el nö ke

15/II.5 Szán dék nyi lat ko zat az is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás nyúj tá sá ra ki je lölt in téz mény ala pí tó ok ira tá nak
módosítására

Je len szán dék nyi lat ko zat ki töl té sé vel .................................................................................................................. in téz -
mény fenn tar tó (szék hely: ..........................................., kép vi se lõ ne ve ......................................) vál lal ja, hogy az is ko la -
pszi cho ló gu si szol gál ta tást 2012. szep tem ber 1-jé tõl kez dõ dõ en a ........................................... Több cé lú Kis tér sé gi Tár -
su lás (szék hely: ............................., el nö ke .................................) köz igaz ga tá si te rü le tén biz to sít ja, és a fel adat el lát ás ra
jo go sult tá vá ló in téz mény ala pí tó okiratának módosítását legkésõbb 2012. július 31-ig elvégzi.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.
.......................................................................

fenn tar tó kép vi se le té re jo go sult

5 Ki töl ten dõ, ha a fel adat el lát ás ra jo go sult tá vá ló in téz mény ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ra az igény lés be nyúj tá sát kö ve tõ en ke rül sor.
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15/III. Szán dék nyi lat ko zat az is ko la pszi cho ló gu si há ló zat fej lesz té sé hez igé nyelt támogatáshoz

Je len szán dék nyi lat ko zat ki töl té sé vel ............................................................................ in téz mény (ne ve, cí me, OM
azo no sí tó ja) fenn tar tó ja ként vál la lom, hogy az in téz mény ben 2012. szep tem be ré tõl egy fõ is ko la pszi cho ló gu si lét szám -
fej lesz tést biz to sí tok a ..................................................................................... a Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás (szék hely:
.................................., el nö ke .................................) te rü le tén tör té nõ is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás biztosítására
kötött megállapodásban foglaltak teljesítésére.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

.....................................................................
fenn tar tó kép vi se le té re jo go sult

15/IV. Nyi lat ko zat a 15/2009. (IV. 2.) OKM ren de let 8. § alap ján el nyert tá mo ga tás ban ré sze sült több cé lú kis tér sé gi
tár su lás ré szé re – a 2009. szep tem ber tõl – a tá mo ga tás ból biz to sí tott is ko la pszi cho ló gu si ál lás hely meg te rem té sé vel
meg kez dett iskolapszichológusi tevékenység folytatásáról

Je len nyi lat ko zat ki töl té sé vel ................................................................................................................. Több cé lú Kis -
tér sé gi Tár su lás (szék hely: ....................., el nö ke .....................) nyi lat ko zik ar ról, hogy a 15/2009. (IV. 2.) OKM ren de let 
8. § alap ján el nyert tá mo ga tás sal, 2009 szep tem be ré tõl lé te sí tett is ko la pszi cho ló gu si ál lás hely hez kö tött is ko la pszi cho -
ló gu si szol gál ta tást to vább ra is biztosítja a kistérség közigazgatási területén,

a) sa ját in téz mény fenn tar tá sá val*

b) te le pü lé si ön kor mány zat tal kö tött meg ál la po dás alap ján, a te le pü lé si ön kor mány zat fenn tar tá sá ban mû kö dõ ne ve lé -
si ta nács adást is el lá tó in téz mény/in téz mé nyek út ján,*

c) ön kor mány za ti tár su lás fenn tar tá sá ban mû kö dõ ne ve lé si ta nács adást is el lá tó in téz mény/in téz mé nyek út ján kü lön
meg ál la po dás sze rint.*

* a meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó

* a szol gál ta tás biz to sí tá sá nak mód ját a meg fe le lõ vá lasz alá hú zá sá val kell jelölni.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

.......................................................................
több cé lú kis tér sé gi tár su lás el nö ke

15/V. Nyi lat ko zat a 17/2010. (III. 30.) OKM ren de let 13. § alap ján el nyert tá mo ga tás ban ré sze sült több cé lú kis tér sé gi
tár su lás ré szé re – a 2010. szep tem ber tõl – a tá mo ga tás ból biz to sí tott is ko la pszi cho ló gu si ál lás hely meg te rem té sé vel
meg kez dett iskolapszichológusi tevékenység folytatásáról

Je len nyi lat ko zat ki töl té sé vel ................................................................................................................. Több cé lú Kis -
tér sé gi Tár su lás (szék hely: ....................., el nö ke .....................) nyi lat ko zik ar ról, hogy a 17/2010. (III. 30.) OKM ren de -
let 13. § alap ján el nyert tá mo ga tás sal, 2010 szep tem be ré tõl lé te sí tett is ko la pszi cho ló gu si ál lás hely hez kö tött is ko la pszi -
cho ló gu si szol gál ta tást to vább ra is biztosítja a kistérség közigazgatási területén,

a) sa ját in téz mény fenn tar tá sá val*

b) te le pü lé si ön kor mány zat tal kö tött meg ál la po dás alap ján, a te le pü lé si ön kor mány zat fenn tar tá sá ban mû kö dõ neve -
lési tanács adást is el lá tó in téz mény/in téz mé nyek út ján,*

c) ön kor mány za ti tár su lás fenn tar tá sá ban mû kö dõ ne ve lé si ta nács adást is el lá tó in téz mény/in téz mé nyek út ján kü lön
meg ál la po dás sze rint.*

* a meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó

* a szol gál ta tás biz to sí tá sá nak mód ját a meg fe le lõ vá lasz alá hú zá sá val kell jelölni.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

.......................................................................
több cé lú kis tér sé gi tár su lás el nö ke
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15/VI. Nyi lat ko zat a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let 11. §–12. § alap ján el nyert tá mo ga tás ban ré sze sült több cé lú
kis tér sé gi tár su lás ré szé re – a 2011. szep tem ber tõl – a tá mo ga tás ból biz to sí tott is ko la pszi cho ló gu si ál lás hely meg te rem -
té sé vel meg kez dett iskolapszichológusi tevékenység folytatásáról

Je len nyi lat ko zat ki töl té sé vel ........................................................................................ Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás
(szék hely: ....................., el nö ke .....................) nyi lat ko zik ar ról, hogy a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let 11. §–12. §
alap ján el nyert tá mo ga tás sal, 2011 szep tem be ré tõl lé te sí tett is ko la pszi cho ló gu si ál lás hely hez kö tött is ko la pszi cho ló gu si
szol gál ta tást to vább ra is biztosítja a kistérség közigazgatási területén,

a) sa ját in téz mény fenn tar tá sá val*

b) te le pü lé si ön kor mány zat tal kö tött meg ál la po dás alap ján, a te le pü lé si ön kor mány zat fenn tar tá sá ban mû kö dõ neve -
lési ta nács adást is el lá tó in téz mény/in téz mé nyek út ján,*

c) ön kor mány za ti tár su lás fenn tar tá sá ban mû kö dõ ne ve lé si ta nács adást is el lá tó in téz mény/in téz mé nyek út ján kü lön
meg ál la po dás sze rint.*

* a meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó

* a szol gál ta tás biz to sí tá sá nak mód ját a meg fe le lõ vá lasz alá hú zá sá val kell jelölni.

Kelt: ………,……………év ……….... hó ……….. nap

P. H.

....................................................................
több cé lú kis tér sé gi tár su lás el nö ke

15/VII. Nyi lat ko zat a 15/2009. (IV. 2.) OKM ren de let 8. § alap ján el nyert tá mo ga tás ból 2009. szep tem ber tõl lé te sí tett
is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás sze mé lyi ki adá sa i nak fe de ze té hez kap cso ló dó, e ren de let 13. §-a alap ján el nyert tá mo -
ga tá si összeg – felhasználó részére történõ – átadásáról

Je len nyi lat ko zat ki töl té sé vel ............................................................................................................... Több cé lú Kis -
tér sé gi Tár su lás (szék hely: .........................., el nö ke ...........................) vál lal ja, hogy a 15/2009. (IV. 2.) OKM ren de let
8. § alap ján el nyert tá mo ga tás ból, 2009. szep tem ber ben lé te sí tett is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás sze mé lyi ki adá sa i nak
fe de ze té hez kap cso ló dó, a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let 13. § alap ján el nyert tá mo ga tá si össze get 2012 szep tem be -
ré tõl az is ko la pszi cho ló gu si szolgáltatást nyújtó intézmény(ek) részére biztosítja.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

....................................................................
több cé lú kis tér sé gi tár su lás el nö ke

15/VIII. Nyi lat ko zat a 17/2010. (III. 30.) OKM ren de let 13. § alap ján el nyert tá mo ga tás ból 2010. szep tem ber tõl lé te sí -
tett is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás sze mé lyi ki adá sa i nak fe de ze té hez kap cso ló dó, e ren de let 13. §-a alap ján el nyert tá -
mo ga tá si összeg – felhasználó részére történõ – átadásról

Je len nyi lat ko zat ki töl té sé vel ................................................................................................................ Több cé lú Kis -
tér sé gi Tár su lás (szék hely: .........................., el nö ke ...........................) vál lal ja, hogy a 17/2010. (III. 30.) OKM ren de let
13. § alap ján el nyert tá mo ga tás ból 2010. szep tem ber ben lé te sí tett is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás ki adá sa i nak fe de ze té -
hez kap cso ló dó, a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let 13. §-a alap ján el nyert tá mo ga tá si össze get 2012 szep tem be ré tõl
az is ko la pszi cho ló gu si szolgáltatást nyújtó intézmény(ek) részére biztosítja.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

....................................................................
több cé lú kis tér sé gi tár su lás el nö ke
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15/IX. Nyi lat ko zat a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let 11. § és 12. § alap ján el nyert tá mo ga tás ból 2011. szep tem ber -
tõl lé te sí tett is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás sze mé lyi ki adá sa i nak fe de ze té hez kap cso ló dó, e ren de let 13. § alap ján el -
nyert tá mo ga tá si összeg – felhasználó részére történõ – átadásáról

Je len nyi lat ko zat ki töl té sé vel ........................................................................... Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás (szék -
hely: .........................., el nö ke ...........................) vál lal ja, hogy a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let 11. § és 12. § alap ján
el nyert tá mo ga tás ból 2011. szep tem ber ben lé te sí tett is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás ki adá sa i nak fe de ze té hez kap cso ló -
dó, e ren de let 13. § alap ján el nyert tá mo ga tá si össze get 2012 szep tem be ré tõl az is ko la pszi cho ló gu si szolgáltatást nyújtó
intézmény(ek) részére biztosítja.
  

Kelt: ………, …….. év ……….... hó ……….. nap

P. H.
....................................................................

több cé lú kis tér sé gi tár su lás el nö ke

16. mel lék let a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez 

Az is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tást meg szer ve zõ, és e ren de let 11. § és/vagy 13. § alap ján tá mo ga tás ban
ré sze sü lõ több cé lú kis tér sé gi tár su lás adat szol gál ta tá sá hoz

Be kül den dõ 2013. jú li us 30-áig az Igaz ga tó ság hoz  
a) a kincs tár ál tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül, és
b) egy ere de ti és a fenn tar tó ál tal hi te le sí tett egy má so la ti pél dány ban pos tai úton. 

Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Is ko la pszi cho ló gu si há ló zat fej lesz té sé nek támogatása.”

Az is ko la pszi cho ló gu si el lá tást a 15/2009. (IV. 2.) OKM ren de let 8. § és /vagy a 17/2010. (III. 30.) OKM ren de let
13. § és/vagy a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let 11.§ és 12. § alap ján biz to sí tó több cé lú kis tér sé gi tár su lás3 
Meg ne ve zé se: 
Cí me: 
KSH-kód ja: 
A TKT az is ko la pszi cho ló gu si fel ada to kat sa ját fenn tar tá sá ban mû kö dõ ne ve lé si ta nács adó ban, vagy a TKT ál tal
te le pü lé si ön kor mány zat tal, me gyei ön kor mány zat tal/me gyei fenn tar tó val, vagy ön kor mány za ti tár su lás sal kö tött
meg ál la po dás alap ján lát ja el4. 

A 15/2009. (IV. 2.) OKM
ren de let 8. § alap ján
el nyert tá mo ga tás sal,
2009. szep tem ber tõl

meg kez dett és to vább ra is
fenn tar tott

is ko la pszi cho ló gu si 
ál lás he lyen fog lal ko za tott
is ko la pszi cho ló gus ál tal
el lá tott fel adat mu ta tói5

A 17/2010. (III. 30.)
OKM ren de let 13. §

alap ján el nyert
tá mo ga tás sal 2010.

szep tem ber tõl meg kez dett 
és to vább ra is fenn tar tott

is ko la pszi cho ló gu si
ál lás he lyen fog lal ko za tott
is ko la pszi cho ló gus ál tal
el lá tott fel adat mu ta tói 

A 24/2011. (V. 18.)
NEFMI ren de let 

11. §–12. § alap ján
el nyert tá mo ga tás sal
2011. szep tem ber tõl

meg kez dett és to vább ra is
fenn tar tott

is ko la pszi cho ló gu si
ál lás he lyen fog lal ko za tott
is ko la pszi cho ló gus ál tal
el lá tott fel adat mu ta tói 

E ren de let 11. §-a alap ján
el nyert tá mo ga tás sal
2012. szep tem ber tõl

meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si

ál lás he lyen fog lal koz ta tott 
is ko la pszi cho ló gus ál tal
el lá tott fel adat mu ta tói  

(a 2012/2013.
ne ve lé si-ta ní tá si évre) 

Tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si
el lá tás ban ré sze sü lõ
gyer me kek szá ma a

2009/2010.
ne ve lé si/ta ní tá si év ben
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Tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si

el lá tás ban nem ré sze sült
gyer me kek szá ma a

2009/2010.
ne ve lé si/ta ní tá si év ben

Tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si

el lá tás ban nem ré sze sült
gyer me kek kö zül a

2010/2011.
ne ve lé si/ta ní tá si év re

ter ve zett el lá tás szá ma

Tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si
el lá tás ban ré sze sü lõ
gyer me kek szá ma a

2010/2011.
ne ve lé si/ta ní tá si év ben

Tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si

el lá tás ban nem ré sze sült
gyer me kek szá ma a

2010/2011.
ne ve lé si/ta ní tá si év ben

Tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si

el lá tás ban a 2010/2011.
ne ve lé si-ok ta tá si év ben 

nem ré sze sült gyer me kek
kö zül a 2011/2012.

ne ve lé si/ta ní tá si évre
ter ve zett el lá tás

Tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si
el lá tás ban ré sze sült
gyer me kek szá ma a

2011/2012.
ne ve lé si/ta ní tá si év ben

Tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si

el lá tás ban nem ré sze sült
gyer me kek szá ma a

2011/2012.
ne ve lé si/ta ní tá si év ben
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Tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si

el lá tás ban a 2010/2011.
ne ve lé si-oka tá si év ben

nem ré sze sült gyer me kek
kö zül a 2012/2013.

ne ve lé si/ta ní tá si évre
ter ve zett el lá tás

Tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si
el lá tás ban ré sze sült
gyer me kek szá ma a

2012/2013.
ne ve lé si/ta ní tá si év ben

Tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si

el lá tás ban nem ré sze sült
gyer me kek szá ma a

2012/2013.
ne ve lé si/ta ní tá si év ben

3 Amennyi ben a több cé lú kis tér sé gi tár su lás több köz ok ta tá si in téz mény ben is biz to sít ja az is ko la pszi cho ló gu si el lá tást, a táb lá za tot in téz mé nyen ként kell ki -
töl te ni.
4 A meg fe le lõ alá hú zan dó.
5 Amennyi ben az is ko la pszi cho ló gu si el lá tás uta zó is ko la pszi cho ló gus ál tal biz to sí tott, úgy az rö vi dít ve „u” be tû vel je lö len dõ 

A többcélú kistérségi társuláson belül azon települések felsorolása, amelyekben biztosított az iskolapszichológiai ellátás

Sorszám
TKT saját fenntartásában mûködõ nevelési

tanácsadó által
TKT települési önkormányzattal kötött

megállapodás alapján
TKT önkormányzati társulással kötött

megállapodás alapján

1.

2.

3.

A többcélú kistérségi társuláson belül azon települések felsorolása, amelyekben nem biztosított 
az iskolapszichológiai ellátás

Sorszám
TKT saját fenntartásában mûködõ nevelési

tanácsadó által
TKT települési önkormányzattal kötött

megállapodás alapján
TKT önkormányzati társulással kötött

megállapodás alapján

1.

2.

3.

A so rok szá ma szük ség sze rint bõ vít he tõ. 

Az ada tok va ló di sá gá ért a tá mo ga tás ban ré sze sült több cé lú kis tér sé gi társulás felel!

Kelt: ………, …….. év ……….... hó ……….. nap

P. H.

…………………………………….
több cé lú kis tér sé gi tár su lás el nö ke
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17. mel lék let a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez 

Fenn tar tói igény lés
Be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si ne héz ség gel küz dõ gyer me kek, ta nu lók ne ve lé sé nek, 

ok ta tá sá nak tá mo ga tá sa

Be kül den dõ 2012. má jus 30-ig az Igaz ga tó ság hoz 
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó   
    aa) a kincs tár ál tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül és 
    ab) egy ere de ti pél dány ban pos tai úton, 
b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szervként mûködõ 
     fel sõ ok ta tá si in téz mény az a) pont ab) al pont já ban meg ha tá ro zot tak szerint. 

Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si ne héz ség gel küz dõ gyer me kek, ta nu lók
ne ve lé sé nek, oktatásának támogatása

Fenn tar tó ne ve:

A fenntartott intézményekre vonatkozó, a támogatás igénylését megalapozó adatok

Sorszám

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek, tanulók

nevelését, oktatását ellátó intézmény létszáma

Intézménynév OM azonosító
Létszám 

2011.10. 01.

Várható létszám 2012.10.
01.6

Támogatás igénylésére
jogosító számított létszám
2011. 10. 01-jei tényleges,

és a 2012.10. 01-jei
várható létszám

matematikai átlaga7

1.

2.

Össze sen:

A so rok szá ma szük ség sze rint bõ vít he tõ. 
Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért felel!

Kelt: ...................., 2012. .........................

P. H.
.......................................................

fenn tar tó

6 2012. 10. 01-jei vár ha tó lét szám szá mí tá sa a 2011/2012. tan év tény le ges lét szá ma, és a 2012/2013. tan év re tör té nõ be is ko lá zá si ada tok is me re té ben tervez -
hetõ.
7 Lét szám és vár ha tó lét szám ada tá nak össze ge oszt va ket tõ vel.
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18. mel lék let a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez  

Fenn tar tói nyi lat ko zat
az esély egyen lõ sé gi in téz ke dé sek re vo nat ko zó an (A meg fe le lõt kér jük ki töl te ni!)

Fenn tar tó meg ne ve zé se:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Alul írott............................................................................................ pol gár mes ter/fõ pol gár mes ter a fent ne ve zett ön -
kor mány za ti tár su lás el nö ke bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a kép vi se lõ-tes tü let/köz gyû lés/tár su -
lá si ta nács/dön tés ho zó szerv (a nem kí vánt rész tör len dõ) ...................................................... szá mú ha tá ro za tá val el fo -
gad ta a gyer me kek, ta nu lók esély egyen lõ sé gét szol gá ló in téz ke dé se ket (köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv) – 
a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény 105. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en – az ön kor mány za ti
in téz ke dé si terv, il let ve a fõ vá ro si, me gyei fej lesz té si terv ré sze ként/vagy az ab ban fog lal tak ra tekintettel önálló
intézkedési tervként.1

Alul írott ........................................……………………………… a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény -
fenn tar tó/köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény, mint fenn tar tó kép vi se le té ben el jár va bün -
te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban nyi lat ko zom ar ról, hogy a ................................................... OM azo no sí tó val ren del ke zõ 
................... köz ok ta tá si in téz mény ren del ke zik köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv vel/ne ve lé si prog ram -
ja/pe da gó gi ai prog ram ja tar tal maz za az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé se ket (a nem kívánt rész törlendõ).2

Kelt: ................................, ................ év ........................ hó .......... nap

.................................................................
pol gár mes ter/a tár su lá si ta nács el nö ke 

a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi 
in téz mény fenn tar tó/köz pon ti költ ség ve té si 
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény, 

mint fenn tar tó kép vi se le té ben
el já ró sze mély alá írá sa

P. H.

1 Ki töl ten dõ te le pü lé si ön kor mány za ti, il let ve ön kor mány za ti tár su lá sok ál tal fenn tar tott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ese tén.
2 Ki töl ten dõ köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó/köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal fenn tar tott ne -
ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ese tén.
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19. mel lék let a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez 

Fenn tar tói Nyi lat ko zat
a je len ren de let alap ján tá mo ga tás ban ré sze sült fenn tar tó/in téz mény

jog utód lás sal tör tént meg szû né sé rõl*

Fenn tar tó meg ne ve zé se:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Alul írott ................................................................. pol gár mes ter/a fent ne ve zett ön kor mány za ti tár su lás el nö ke bün te -
tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a tes tü let ........................ szá mú ha tá ro za tá val az in téz mény fenn tar tói
jo gát át ad ta/az in téz ményt jog utód lás sal meg szün tet te/az in téz ményt át szer vez te1.

Fenn tar tói jog át adá sa ese tén az át adást kö ve tõ en a fenn tar tói jo go kat gyakorolja:

A jog utód in téz mény meg ne ve zé se:

Kelt: ..........................., ............. év .............................. hó .......... nap

P. H.

............................................................................................
pol gár mes ter/a tár su lá si ta nács el nö ke/ 

a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi 
in téz mény fenn tar tó kép vi se le té ben eljáró 

sze mély alá írá sa

Fenn tar tói jog át adá sa ese tén az át adást kö ve tõ en a fenn tar tói jo go kat gyakorló

P. H.
   ............................................................................................

pol gár mes ter/a tár su lá si ta nács el nö ke/
a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi 
in téz mény fenn tar tó kép vi se le té ben eljáró 

sze mély alá írá sa

* Ki töl ten dõ, ha az igény lés idõ pont já ban az in téz mény jog utód dal tör té nõ meg szû né sé rõl már ha tá ro zat szü le tett.
1 A meg fe le lõt kér jük alá húz ni.
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A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
29/2012. (IV. 27.) NEFMI

ren de le te
a nem ze ti sé gi ne ve lé si, ok ta tá si fel ada tok hoz nyúj tott

ki egé szí tõ tá mo ga tás igény lé sé nek, dön té si
rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak, el szá mo lá sá nak

és el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról

A Ma gyar or szág 2012. évi köz pon ti költ ség ve té sé rõl
szó ló 2011. évi CLXXXVIII. tör vény 5. mel lék let 5. 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 szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let
41. § i) 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 szó ló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. ren de let 37. § p) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró bel ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel és az 
egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ
ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági mi nisz ter vé le mé -
nyé nek kikérésével –,

a 13. § (1) be kez dés b) pont ja te kin te té ben az ál lam ház -
tar tás ról szó ló 2011. évi CXCV. tör vény 109. § (5) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ál lam ház tar tás ról 
szó ló tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. ren de let 1. mel lék let 15. 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 szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 73. §
b) pont já ban meg ha tá ro zott feladatkörében eljáró nem zet -
gaz da sá gi mi nisz ter egyetértésével –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. Nem ze ti sé gi óvo dák és is ko lák fenn tar tá sá hoz
igé nyel he tõ ki egé szí tõ tá mo ga tás

1. §

(1) A Ma gyar or szág 2012. évi köz pon ti költ ség ve té sé -
rõl szó ló 2011. évi CLXXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban:
költ ség ve té si tör vény) 5. mel lék let 5. pont a) és b) al pont -
já ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás (a to váb bi ak ban együtt:
fenn tar tói tá mo ga tás) igény lé sé nek fel té te le, hogy a nem -
ze ti sé gi ne ve lést, ok ta tást biz to sí tó óvo dá ban, il let ve is ko -
lá ban (a to váb bi ak ban együtt: in téz mény) a nem ze ti sé gi
ne ve lés ben, ok ta tás ban részt ve võ tanulók összes ta nu ló -
hoz vi szo nyí tott aránya legalább kilencven szá za lék le -
gyen.

(2) Több ok ta tá si for ma ese tén, az 1100 fõ la kos ság -
szám fe let ti te le pü lé sen csak a nem ze ti sé gi nyel vû vagy
nem ze ti sé gi két nyel vû ne ve lés ben-ok ta tás ban részt ve võ
ta nu lók ará nyá ban igé nyel he tõ a fenntartói támogatás.

(3) A költ ség ve té si tör vény 5. mel lék let 5. pont b) al -
pont ja sze rin ti fenn tar tó ese té ben to váb bi fel té tel, hogy az
óvo da, il let ve is ko la – mû kö dé si be vé te lek kel és fel hal mo -
zá si ki adá sok kal csök ken tett – költ ség ve té sé ben a köz pon -
ti tá mo ga tá sok aránya ne érje el a hatvan százalékot.

(4) A fenn tar tói tá mo ga tás a nem ze ti sé gi ne ve lést biz to -
sí tó óvo dá ra te kin tet tel csak ak kor igé nyel he tõ, ha az óvo -
dai ne ve lés tel jes idõ tar ta má ban min den nem ze ti sé gi prog -
ram sze rint mû kö dõ cso port ban biz to sít va van a köz ok ta -
tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban:
köz ok ta tá si tör vény) e ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ján
ha tá lyos 17. § (3) be kez dé sé ben és 128. § (3) be kez dés
d) pont já ban meghatározott végzettséggel ren del ke zõ fõ -
ál lá sú óvodapedagógus alkalmazása.

(5) A fenn tar tói tá mo ga tás a nem ze ti sé gi ne ve lést, ok ta -
tást biz to sí tó több cé lú in téz mény re, in téz mé nyi tár su lás ra
és in téz mény egy ség re (tag in téz mény re, fel adat el lát ási
hely re) te kin tet tel is igényelhetõ.

2. §

A fenn tar tói tá mo ga tás gyer me ken ként, ta nul ón ként
csak egy jog cí men ve he tõ igénybe.

3. §

A fenn tar tói tá mo ga tás a nem ze ti sé gi ne ve lést, ok ta tást
biz to sí tó in téz mény mû kö dé sé nek biz to sí tá sá hoz kap cso -
ló dó sze mé lyi jut ta tá sok és azok já ru lé kai, va la mint az in -
téz mény mû kö dé sét szol gá ló do lo gi ki adá sok fe de zé sé re
for dít ha tó. Az in téz mény költ ség ve té sé ben ter ve zett fel -
hal mo zá si kiadásokra a fenntartói támogatás nem hasz nál -
ha tó fel.

4. §

(1) A költ ség ve té si tör vény 5. mel lék let 5. pont a) al -
pont ja sze rin ti tá mo ga tás mér té ke – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel –

a) a ket tõ vagy több is ko lát, és ezek kö zött egy vagy
több nem ze ti sé gi nyel vû vagy nem ze ti sé gi két ta ní tá si
nyel vû ok ta tást meg va ló sí tó is ko lá ra te kin tet tel az is ko la
– mû kö dé si be vé te lek kel és fel hal mo zá si ki adá sok kal
csök ken tett – tárgy évi költ ség ve té sé ben a köz pon ti költ -
ség ve té si tá mo ga tás arányának legfeljebb száz százalékra
tör té nõ ki egé szí té se,

b) az egy nem ze ti sé gi nyel vû vagy az egy nem ze ti sé gi
két nyel vû is ko lá ra te kin tet tel az is ko la – mû kö dé si be vé te -
lek kel és fel hal mo zá si ki adá sok kal csök ken tett – tárgy évi
költ ség ve té sé ben a köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ará -
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nyá nak leg fel jebb kilencven százalékra történõ kiegé -
szítése. 

(2) Az olyan nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó is ko lá ra te kin tet -
tel, amely az azo nos nem ze ti sé gi két nyel vû ok ta tást fel me -
nõ rend szer ben leg alább a 2. év fo lya mig be ve zet te, a költ -
ség ve té si tör vény 5. mel lék let 5. pont a) al pont ja sze rin ti
tá mo ga tás mér té ke az is ko la – mû kö dé si be vé te lek kel és
fel hal mo zá si ki adá sok kal csök ken tett – tárgy évi költ ség -
ve té sé ben a köz pon ti költ ség ve té si támogatás arányának
legfeljebb nyolcvan százalékra történõ kiegészítése.

(3) A költ ség ve té si tör vény 5. mel lék let 5. pont b) al -
pont ja sze rin ti tá mo ga tás mér té ke gyer me ken ként, ta -
nulónként leg fel jebb 50 000 forint.

(4) A fenn tar tói tá mo ga tás mér té ke ön ál ló in téz mé nyen -
ként, és a nem ze ti sé gi ne ve lést, ok ta tást biz to sí tó tag in téz -
mé nyen ként nem ha lad hat ja meg a 35 millió forintot.

2. A nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, 
a nem ze ti sé gi nép is me ret, va la mint a nem ze ti sé gi nyel vû

köz is me re ti tan köny vek be szer zé sé nek té rí té se

5. §

(1) A költ ség ve té si tör vény 5. mel lék let 5. pont c) al -
pont ja sze rin ti tá mo ga tás (a to váb bi ak ban: tan könyv tá mo -
ga tás) a 6. mel lék let ben meg ha tá ro zott nem ze ti sé gi nyelv
és iro da lom, nem ze ti sé gi nép is me re ti, il let ve nem ze ti sé gi
nyel vû köz is me re ti tan köny vek, mun ka tan köny vek és
mun ka fü ze tek be szer zé sé hez igényelhetõ.

(2) A tan könyv tá mo ga tás mér té ke
a) az anya nyel vi, nép is me re ti és köz is me re ti tan köny -

vek ese té ben meg egye zik a be szer zé si árral,
b) a mun ka tan köny vek és mun ka fü ze tek ese té ben a be -

szer zé si ár nak a ta nu lók ál tal a 6. mel lék let ben meg ha tá ro -
zott té rí té si díj jal csökkentett összege.

(3) A mun ka tan köny ve ket és a mun ka fü ze te ket a ta -
nulók a 6. mel lék let ben meg ál la pí tott té rí té si dí jért vá sá -
rol ják meg. 

(4) A nem ze ti sé gi ne ve lé si, ok ta tá si fel ada tok hoz nyúj -
tott ki egé szí tõ tá mo ga tás igény lé sé nek, dön té si rend sze ré -
nek, fo lyó sí tá sá nak, el szá mo lá sá nak és el len õr zé sé nek
rész le tes sza bá lya i ról szó ló 10/2009. (III. 6.) OKM ren de -
let 2. § (2) be kez dé se, a nem ze ti sé gi ne ve lé si, ok ta tá si fel -
ada tok hoz nyúj tott ki egé szí tõ tá mo ga tás igény lé sé nek,
dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak, el szá mo lá sá nak és
el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 15/2010.
(III. 19.) OKM ren de let 3. § (2) be kez dé se és a nem ze ti sé gi 
ne ve lé si, ok ta tá si fel ada tok hoz nyúj tott ki egé szí tõ tá mo -
ga tás igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak,
el szá mo lá sá nak és el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról
szó ló 17/2011. (V.  6.) NEFMI ren de let 6. § (1) be kez dé se
alap ján tel jes áron tá mo ga tott tan köny vek újabb be szer zé -
sé hez csak ak kor igé nyel he tõ tankönyvtámogatás, ha a

tanulólétszám növekedése azt indokolja. A tan könyv tá mo -
ga tás mér té ke ebben az esetben a létszámnövekedés miatt
szükséges tankönyvek beszerzési ára.

(5) A tan könyv tá mo ga tás igény lé sé nek fel té te le, hogy a
tan könyv tá mo ga tás negy ven szá za lé ka a tan könyv tá mo -
ga tás fo lyó sí tá sát kö ve tõ en a ki adó ré szé re elõ leg ként át -
uta lás ra ke rül jön, és a tan köny vek ára a tan köny vek le szál -
lí tá sa után, a ki adó ál tal ki ál lí tott szám la kéz hez vé te lét kö -
ve tõ har minc napon belül kiegyenlítésre kerüljön.

6. §

(1) A tan köny ve ket – a (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
ki vé tel lel – a 2011/2012–2014/2015-ös tan évek ta nu ló lét -
szá má nak ala ku lá sát fi gye lem be vé ve, az érin tett ta nu ló -
lét szá mot leg fel jebb tíz szá za lék kal vagy öt da rab bal meg -
ha la dó példányszámban lehet megrendelni.

(2) A kö zép is ko lai tan köny vek bõl és szö veg gyûj te mé -
nyek bõl – a tan könyv pi ac rend jé rõl szó ló 2001. évi
XXXVII. tör vény 8. § (8) be kez dé sé re te kin tet tel – olyan
pél dány szám ren del he tõ, amely biz to sít ja a vég zõs ta nu lók 
érett sé gi vizsgára való felkészülését.

7. §

A tan köny ve ket azok be szer zé sé tõl szá mí tott leg alább
négy évig az is ko lai könyv tár ál lo má nyá ban kell tar ta ni,
azok be szer zé sé hez ez alatt az idõ alatt – az 5. § (4) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott pót ló la gos tan könyv ren de lés ki vé -
te lé vel – to váb bi tan könyv tá mo ga tás nem igé nyel he tõ, ki -
vé ve, ha a fen ti idõ szak alatt a tankönyvek tartalmilag át -
dol go zás ra ke rül tek.

3. Nem ze ti sé gi ne ve lést, ok ta tást se gí tõ
pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tá sok tá mo ga tá sa

8. §

(1) A költ ség ve té si tör vény 5. mel lék let 5. pont c) al -
pont ja sze rin ti tá mo ga tás (a to váb bi ak ban: szak mai szol -
gál ta tás tá mo ga tá sa) a nem ze ti sé gi nyelv, nem ze ti sé gi
nyelv és iro da lom, nem ze ti sé gi nép is me ret és a nemzeti -
ségi nyel ven fo lyó ok ta tó-ne ve lõ mun ká val kap cso la tos
pe da gó gi ai-szak mai szolgáltatások megvalósításához igé -
nyel he tõ.

(2) A szak mai szol gál ta tás tá mo ga tá sa csak olyan szol -
gál ta tás hoz ve he tõ igény be, ame lyet az ala pí tó ok ira ta sze -
rint nem ze ti sé gi pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tó fel ada tot
is el lá tó pe da gó gi ai in té zet az adott nem ze ti sé gi ne ve lés -
ben, ok ta tás ban gya kor lat tal ren del ke zõ, az or szá gos szak -
ér tõi név jegy zé ken sze rep lõ, en nek hi á nyá ban az or szá gos
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nemzetiségi önkormányzat által javasolt szakember útján
lát el.

(3) A szak mai szol gál ta tás tá mo ga tá sá nak mér té ke a
szol gál ta tó ál tal be nyúj tott ár aján lat össze ge, de a nem ze ti -
sé gi ne ve lés ben, ok ta tás ban részt ve võ ta nul ón ként leg fel -
jebb 800 fo rint, is ko lán ként leg alább 70 000 fo rint és
legfeljebb 200 000 forint lehet.

4. A költ ség ve té si tá mo ga tás igény lé se és fo lyó sí tá sa

9. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met leg ké sõbb 2012. má jus 30-ig
le het be nyúj ta ni.

(2) A tá mo ga tá si ké rel met
a) a he lyi ön kor mány za tok, a több cé lú kis tér sé gi tár su -

lá sok a kincs tár ál tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend szer -
ben rög zí tett és on nan ki nyom ta tott adat la po kat egy ere de -
ti példányban postai úton,

b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény a Kincs tár hon lap já ról le töl tött
adat la po kon rög zí tett és on nan ki nyom ta tott igénylést egy
eredeti példányban postai úton
a kincs tár fenn tar tó szék he lye sze rint il le té kes te rü le ti
szer vé hez (a to váb bi ak ban: Igaz ga tó ság) nyújt ják be.

(3) A 8. mel lék let sze rin ti in do ko lást, ha be nyúj tá sa
szük sé ges, két pél dány ban kell benyújtani.

(4) Határidõben benyújtott nak kell te kin te ni azt a támo -
gatási kérel met, ame lyet

a) a (2) be kezdés a) pont ja sze rin ti fenn tartó esetén a be -
adási határidõ utolsó napján éjfélig rögzítet tek az in for ma -
ti kai rend szer ben és az ilyen módon rögzített, elküldött
igényt legkésõbb másnap postára adták,

b) a (2) be kezdés b) pont ja sze rin ti fenn tartó esetén a be -
adási határidõ utolsó napján postára ad tak.

(5) Ha a he lyi ön kor mány zat, a több cé lú kis tér sé gi tár -
su lás, a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja vagy a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö -
dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény (a to váb bi ak ban együtt: fenn -
tar tó) az igény lé si ha tár idõt ön hi bá ján kí vül el mu lasz tot ta,
iga zo lá si ké rel met nyújt hat be az el mu lasz tott ha tár idõ tõl
szá mí tott öt mun ka na pon be lül a (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott szerv hez, amely a be nyúj tás tól szá mí tott 3 na pon
be lül dönt az iga zo lá si ké re lem rõl. Az iga zo lá si ké re lem -
mel együtt, ön kor mány za ti fenn tar tók ese tén az elekt ro ni -
kus rend szer ben tör té nõ rög zí tés ki vé te lé vel, az el mu lasz -
tott igény lést is pó tol ni kell. Az elekt ro ni kus rend szer ben
tör té nõ rög zí tést az Igaz ga tó ság szó be li fel hí vá sá ra ha la -
dék ta la nul pó tol ni kell, és a rend szer ál tal elõ ál lí tott
adatlapokat az Igazgatóság részére legkésõbb a rögzítést
követõ munkanapon meg kell küldeni. Az igazolási ké re -
lem be nyúj tá sá ra nyitva álló határidõ jogvesztõ.

10. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az 1. mel lék let és a költ ség -
ve té si tá mo ga tás jog cí mé nek meg fe le lõ, a 2–4. mel lék let
sze rin ti adat lap ki töl té sé vel le het be nyúj ta ni az zal, hogy az 
1. mel lék le tet több in téz mény, il let ve jog cím esetén csak
egyszer szükséges kitölteni.

(2) A fenn tar tó nak a tá mo ga tá si ké re lem min den rá vo -
nat ko zó me zõ jét kö te le zõ kitöltenie.

(3) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell

a) az 5. mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot ar ról, hogy a
fenn tar tó ren del ke zik a köz ok ta tá si tör vény 105. §-ában
meg ha tá ro zott köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi intézkedési
tervvel,

b) a 7. mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot ar ról, hogy a
fenn tar tó meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok
követelményének.

(4) Az 5. mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot több cé lú kis -
tér sé gi tár su lás ese té ben a he lyi ön kor mány za tok tár su lá -
sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl szó ló tör vény ben, va la mint a
te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá -
ról szó ló tör vény ben az egyes tár su lá si tí pu sok nál meg ha -
tá ro zott dön tés ho zó szerv vagy személy adja ki.

(5) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in -
téz ke dé si terv hi á nyá ban ar ról nyi lat ko zik, hogy ne ve lé si
prog ram ja, il let ve pe da gó gi ai prog ram ja tartalmazza az
esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket.

11. §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem hez a fenn tar tói tá mo ga tás ese -
tén csa tol ni kell

a) az óvo da, is ko la pe da gó gi ai prog ram já nak a nem ze ti -
sé gi ne ve lés re, ok ta tás ra, ro ma ni vagy be ás nyel vû ne ve -
lés, ok ta tás ese tén a ro ma ni vagy be ás nyel vû ne ve lés re, il -
let ve a ro mák ál tal be szélt nyelv ok ta tá sá ra vo nat ko zó
része fenntartó által hitelesített másolatát,

b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zón, hogy ne ki, il let -
ve az ál ta la fenn tar tott, az igény lés ben fel tün te tett in téz -
mé nyé nek nincs ese dé kes sé vált és még meg nem fizetett
köztartozása.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez a tan könyv tá mo ga tás ese -
tén csa tol ni kell

a) az in téz mény nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, nem ze -
ti sé gi nép is me ret és nem ze ti sé gi nyel vû köz is me re ti tan -
köny vei, mun ka fü ze tei ren de lé sé nek a fenn tar tó által hi te -
le sí tett má so la tát és

b) az 5. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott újabb ren de -
lés ese tén a tan könyv igényt meg ala po zó rész le tes in do ko -

1578 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 11. szám



lást két ere de ti pél dány ban a 8. mel lék let sze rin ti adatlap
fel hasz ná lá sá val.

(3) A tá mo ga tá si ké re lem hez a szak mai szol gál ta tás tá -
mo ga tá sa ese tén csatolni kell

a) a nem ze ti sé gi ne ve lést, ok ta tás se gí tõ pe da gó gi -
ai-szak mai szol gál ta tás ár aján lat ké rés ének fenn tar tó ál tal
hi te le sí tett má so la tát, amely tar tal maz za a feladat részletes 
leírását és

b) a szol gál ta tó ár aján la tá nak fenn tar tó ál tal hi te le sí tett
másolatát.

12. §

(1) Az Igaz ga tó ság a 11. § (2) be kez dés b) pont ja sze rin -
ti in do ko lá sok egy ere de ti pél dá nyát és a ké rel me ket tar tal -
ma zó elekt ro ni kus adat bá zist 2012. jú ni us 30-ig meg kül di
az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter nek (a továbbiakban: mi -
nisz ter).

(2) A mi nisz ter 2012. jú li us 30-ig – a ren del ke zés re ál ló
for rás mér té ké re te kin tet tel – dönt a költ ség ve té si tá mo ga -
tás ról. 

(3) A mi nisz ter dön té sét az Igaz ga tó ság köz li a fenn tar -
tó val.

(4) A mi nisz ter a tá mo ga tott he lyi ön kor mány zat, több -
cé lú kis tér sé gi tár su lás ese tén a te le pü lés, a több cé lú kis -
tér sé gi tár su lás ne vét, KSH azo no sí tó ját és a költ ség ve té si
tá mo ga tás össze gét 2012. jú li us 31-ig – elekt ro ni kus úton
a he lyi ön kor mány za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok
mu ta tó szám-fel is me ré si rend sze ré ben és pa pír alapon –
közli a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterrel.

13. §

(1) A költ ség ve té si tá mo ga tást
a) a he lyi ön kor mány zat, a több cé lú kis tér sé gi ön kor -

mány zat ese té ben a költ ség ve té si tör vény nek a He lyi ön -
kor mány za tok tá mo ga tá sai és hely ben ma ra dó sze mé lyi
jö ve de lem adó ja fe je zet 4. Köz pon to sí tott elõ irány za tok
cím ter hé re a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter
utal vá nyo zá sa alapján a kincstár a nettó finanszírozás
keretében,

b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja ese té ben a költ ség ve té si tör vény Nem ze ti Erõ -
for rás Mi nisz té ri um fe je zet, 20. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok cím, 2. Nor ma tív fi nan szí ro zás al cím, 3. Köz -
ok ta tá si cé lú hu mán szol gál ta tás és ki egé szí tõ tá mo ga tás
jog cím cso port ter hé re a kincs tá ron ke resz tül a miniszter
utalványozása alapján a döntést követõ húsz munkanapon
belül
a (3) és (4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zot tak fi gye lem be -
vé te lé vel fo lyó sít ja.

(2) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mény ré szé re nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga -

tást a költ ség ve té si tör vény Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri -
um fe je zet, 5. Egye te mek, fõ is ko lák cím biz to sít ja, a köz -
pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mény en nek ter hé re jo go sult a mi nisz ter 12. § (2) bekez -
dése sze rin ti dön té se alap ján a költségvetési támogatás
e ren de let ben foglaltak szerinti felhasználására.

(3) A költ ség ve té si tör vény 5. mel lék let 5. pont a) al -
pont já ban meg ha tá ro zott fenn tar tók ki vé te lé vel – a fenn -
tar tói tá mo ga tás vissza me nõ le ge sen egy összeg ben az
utal vá nyo zást kö ve tõ ha vi nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok 
és tá mo ga tá sok uta lá sá val egy ide jû leg, a fenn ma ra dó
összeg pe dig ezt kö ve tõ en ha vi egyen lõ rész le tek ben a ha -
vi nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok és támogatások uta lá sá -
val egy ide jû leg kerül folyósításra.

(4) A költ ség ve té si tör vény 5. mel lék let 5. pont a) al -
pont já ban meg ha tá ro zott fenn tar tók fenn tar tói tá mo ga tá -
sá nak a költ ség ve té si tör vény 5. mel lék let 5. pont ja alap ján 
fo lyó sí tott elõ leg gel csök ken tett össze ge a mi nisz ter dön -
té sét kö ve tõ en ha vi egyen lõ rész le tek ben, a he lyi ön kor -
mány za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ese té ben az
utal vá nyo zást kö ve tõ ha vi nor ma tív ál la mi hozzájárulások 
és támogatások utalásával egyidejûleg kerül folyósításra.

(5) A tan könyv tá mo ga tás és a szak mai szol gál ta tás tá -
mo ga tá sá nak fo lyó sí tá sa egy összeg ben, a mi nisz ter utal -
vá nyo zá sát kö ve tõ ha vi nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok és
tá mo ga tá sok utalásával egyidejûleg történik.

5. A költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra 
és az az zal va ló el szá mo lás ra vo nat ko zó sza bá lyok

14. §

(1) Az ön kor mány za ti fenn tar tó a költ ség ve té si tá mo ga -
tás fel hasz ná lá sá ról a tárgy év ben de cem ber 31-ei for du ló -
nap pal a min den ko ri zár szám adás ke re té ben és rend je
szerint köteles elszámolni.

(2) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz -
mény fenn tar tó ese té ben a költ ség ve té si tá mo ga tás el szá -
mo lá sa a 2012. évi nor ma tív költ ség ve té si hoz zá já ru lás és
tá mo ga tás elszámolása keretében történik.

15. §

(1) Az in téz mény jog utód nél kü li meg szün te té se ese tén
a fenn tar tó e tény rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti az Igaz ga tó sá -
got. Eb ben az eset ben a fenn tar tó a fenn tar tói tá mo ga tás
idõarányos részére jogosult.

(2) Az in téz mény jog utód nél kü li meg szün te té se ese tén
a meg ren delt nem ze ti sé gi tan köny ve ket a fenn tar tó kö te les 
ki fi zet ni és írá sos meg ál la po dás sal át ad ni egy azo nos nem -
ze ti ség hez tar to zó olyan in téz mény nek, amely a meg ál la -
po dás ban vál lal ja, hogy a 2013. évi meg ren de lé se i nél e
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tan köny ve ket nem ren de li meg. E meg ál la po dást az át adó
fenn tar tó a meg ál la po dás alá írá sát kö ve tõ 10 mun ka na pon
be lül az Igaz ga tó ság ré szé re megküldi. A szakmai szol gál -
ta tás tá mo ga tá sát a fenntartó nem veheti igénybe.

(3) A fenn tar tói tá mo ga tás ese té ben – a 2012-ben jog -
utód nél kül meg szûnt in téz mény ki vé te lé vel – az el szá mo -
lás hoz az in téz mény pe da gó gi ai prog ram ja nem ze ti sé gi
ok ta tó-ne ve lõ mun ká ra vo nat ko zó fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról szó ló és a 8. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek nek meg fe le lõ sze mély ál tal el ké szí tett ér té ke lést
kell csa tol ni. Az ér té ke lést ki vált ja a szak mai szol gál ta tás
tá mo ga tá sá nak fel hasz ná lá sá val igénybe vett pedagógiai
szakmai szolgáltatás ellátásáról szóló szakértõi jelentés.

(4) A fenn tar tó a (3) be kez dés sze rin ti ér té ke lés nek, a
szak mai szol gál ta tás tá mo ga tá sá nak fel hasz ná lá sá ról el ké -
szí tett szak ér tõi je len tés nek, a tan köny vi szám lá nak és az
an nak tel je sí té sét iga zo ló bi zony lat nak a fenn tar tó ál tal hi -
te le sí tett má so la ta it az el ké szü lé sü ket, il let ve a tel je sí té sü -
ket kö ve tõ húsz mun ka na pon belül, de legkésõbb 2013.
január 31-éig az Igazgatóság részére megküldi.

16. §

(1) A fenn tar tói jog át adá sá val is já ró meg szû nés vagy
át szer ve zés ese tén a költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sa 
a jog elõd és a jog utód fenn tar tó írá sos meg ál la po dá sa alap -
ján tör té nik. A fenn tar tók ál tal hi te le sí tett meg ál la po dás
má so la tát a he lyi ön kor mány zat, a több cé lú kis tér sé gi tár -
su lás az Igaz ga tó ság hoz nyújt ja be leg ké sõbb a fenn tar tói
dön tést kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül. A költ ség ve té si tá -
mo ga tás tel jes össze gé rõl – a (3) bekezdésben foglaltak ki -
vé te lé vel – a jogutód intézmény fenntartója számol el.

(2) A fenn tar tói tá mo ga tás idõ ará nyos ré sze az in téz -
mény jog utód dal tör té nõ meg szû né sé ig a jog elõd, azt kö -
ve tõ en a jog utód fenn tar tót illeti meg.

(3) A he lyi ön kor mány za ti fenn tar tá sú in téz mény fenn -
tar tói jo gá nak a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in -
téz mény fenn tar tó ja ré szé re tör té nõ át adá sa, a köz ne ve lé si
fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja vagy a
köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in -
téz mény fenn tar tói jo gá nak he lyi ön kor mány zat, több cé lú
kis tér sé gi tár su lás ré szé re tör té nõ át adá sa ese tén a költ ség -
ve té si tá mo ga tás a jog elõd ré szé re ke rül fo lyó sí tás ra,
amely a tá mo ga tás idõ ará nyos, ha von ként fo lyó sí tott rész -
le te it 10 napon belül köteles továbbadni a jogutódnak.
A költségvetési támogatás teljes összegérõl a jogelõd szá -
mol el.

17. §

A költ ség ve té si tá mo ga tás jog sze rû fel hasz ná lá sát a
kincs tár ellenõrzi.

6. Zá ró ren del ke zé sek

18. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba és 
2017. de cem ber 31-én ha tá lyát veszti.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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1. mel lék let a  29/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Adat lap
A nem ze ti sé gi fel ada tok tá mo ga tá sá nak igény lé sé hez

A fenn tar tó ra vo nat ko zó ada tok:

Me gye:                                             Fenn tar tó ne ve:  

Cí me:                                                                           Pol gár mes ter/kép vi se lõ ne ve: 

KSH kód:                                 A fenn tar tott is ko lák szá ma1:   

Adó szá ma:                                           Bank:                                    Szám la szám:  

Kap cso lat tar tó ne ve2:                                             e-ma il cí me:                                            te le fon szá ma: 

Nem ál la mi in téz mény fenn tar tó já ra és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re
vo nat ko zó további adatok: 
PIR törzs szám: 

ÁHT azo no sí tó 

Nyil ván tar tá si szá ma (cég ki vo nat szá ma, vagy a cég bí ró sá gi vég zés szá ma)3:

A nem ze ti sé gi ne ve lést, ok ta tást meg va ló sí tó óvo dá ra/is ko lá ra vo nat ko zó ada tok. Több in téz mény ese tén va la -
mennyit kü lön-kü lön fel kell tün tet ni. (Tag in téz mény, szék hely in téz mény ese tén an nak hi va ta los nevét szükséges
megjelölni.)

Az in téz mény ne ve: 
Te le pü lés név, la kos ság szám4:  
Ok ta tá si for ma5:                                                                                        Érin tett nem ze ti ség:  
OM azo no sí tó szá ma:                                                       Az in téz mény cí me: 
Kap cso lat tar tó ne ve2:                                                                        e-ma il cí me:                                      te le fon szá ma: 

Nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó ok ta tás ról két nyel vû ok ta tás ra tér át, és a két nyel vû ok ta tást a 2011/2012. tan évig leg alább
a 2. év fo lya mig be ve zet te6:  igen/nem 

Az igény lés jog cí mei7

Fenn tar tói tá mo ga tás 1–4. § Tan könyv-tá mo ga tás 5–7. § Pe da gó gi ai-szak mai 
szol gál ta tás 8. §

Az in téz mény ne ve:  
Te le pü lés név, la kos ság szám4:  
Ok ta tá si for ma5:                                                                                             Érin tett nem ze ti ség:  
OM azo no sí tó szá ma:                                         Az in téz mény cí me:  
Kap cso lat tar tó ne ve2:                                                      e-ma il cí me:                               te le fon szá ma: 
Nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó ok ta tás ról két nyel vû ok ta tás ra tér át, és a két nyel vû ok ta tást a 2011/2012. tan évig leg alább
a 2. év fo lya mig be ve zet te6:  igen / nem

Az igény lés jog cí mei7

Fenn tar tói tá mo ga tás 1–4. § Tan könyv-tá mo ga tás 5–7. § Pe da gó gi ai-szak mai 
szol gál ta tás 8. §
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Az in téz mény ne ve: 
Te le pü lés név, la kos ság szám4:     
Ok ta tá si for ma5:                                                                                          Érin tett nem ze ti ség:  
OM azo no sí tó szá ma:                                             Az in téz mény cí me: 
Kap cso lat tar tó ne ve2:                                                         e-ma il cí me:                           te le fon szá ma: 
Nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó ok ta tás ról két nyel vû ok ta tás ra tér át, és a két nyel vû ok ta tást a 2011/2012. tan évig leg alább
a 2. év fo lya mig be ve zet te6:  igen/nem

Az igény lés jog cí mei7

Fenn tar tói tá mo ga tás 1–4. § Tan könyv-tá mo ga tás 5–7. § Pe da gó gi ai-szak mai 
szol gál ta tás 8. §

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

P. H.             ...................................................................................

                            alá írás

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

               alá író be osz tá sa, ti tu lu sa

1 A fenn tar tó ál tal fenn tar tott ön ál ló is ko lák (nem csak nem ze ti sé gi) szá ma mind össze sen.
2 Az ada to kat kö te le zõ meg ad ni, a kap cso lat tar tás az itt meg adott hi va ta los (nem ma gán) elekt ro ni kus le ve le zé si cí men, te le fon szá mon tör té nik, ame lyet a tá -
mo ga tott nak na pi rend sze res ség gel fi gye lem mel kell kí sér nie. 
3 Az or szá gos nem ze ti sé gi ön kor mány za tok nak és az egy há zi fenn tar tók nak nem kell ki töl te ni ük
4 2011 ja nu ár 1-i ál la pot. Csak a he lyi ön kor mány za ti fenn tar tó töl ti ki. An nak a te le pü lés nek a ne vét és la kos ság szá mát kell meg ad ni, ahol a nem ze ti sé gi fel -
adat el lá tás ra ke rül.
5 A nem ze ti sé gi anya nyel vû, nem ze ti sé gi két nyel vû, nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó, ro ma nem ze ti sé gi ok ta tást biz to sí tó is ko la, il let ve ki egé szí tõ nem ze ti sé gi is ko la. 
Több in téz mény egy ség vagy ok ta tá si for ma ese tén mind egyi ket fel kell so rol ni!
6 Ha a tá mo ga tást a 4. § (2) be kez dé se alap ján igény li az azo nos nem ze ti sé get érin tõ nem ze ti sé gi két nyel vû ok ta tás ra fel me nõ rend szer ben tör té nõ át té rés ese -
tén, kér jük az igent alá húz ni.
7 Azon jog cí mek ro va tá ban kell X-et he lyez ni, amely te kin te té ben a fenn tar tó igény lést nyújt be.

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:

a) az 5. mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot ar ról, hogy ren del ke zik a köz ok ta tá si tör vény 105. §-ában meg ha tá ro zott köz -
ok ta tá si esély egyen lõ sé gi intézkedési tervvel, 

b) a 7. mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot ar ról, hogy az Áht. 15. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján ren de zett mun ka -
ügyi kap cso la tok kal rendelkezik.

Be kül den dõ:

A kincs tár a fenn tar tó szék he lye sze rint il le té kes te rü le ti szer vé hez 1 ere de ti pél dány ban pos tai úton

A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés he lyi ön kor mány za tok ese té ben a kincs tár rend sze ré ben ki töl tött, majd ki nyom ta -
tott, nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té -
ben a kincs tár hon lap já ról letöltött adatlapokat kell kitöltve megküldeni.
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2. mel lék let a  29/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Adat lap
A nem ze ti sé gi fenn tar tói tá mo ga tás igény lé sé hez

(az in téz mény, il let ve több cé lú in téz mény, va la mint in téz mé nyi tár su lás ese tén a nem ze ti sé gi ne ve lést, ok ta tást biz -
to sí tó in téz mény egy ség re (tag in téz mény re, fel adat el lát ási hely re) vo nat ko zó ada to kat kell meg ad ni) 

A fenn tar tó ne ve:
Az in téz mény ne ve:  

Sorszám1

Megnevezés 2011. évi tény 2012. évi terv
2011 2012

103 (74) 29 (30) Fel hal mo zá si ki adá sok (EFt)

108 (79) 34 (35) Ki adá sok mind össze sen (fel hal mo zá si ki adá sok kal együtt) (EFt)

128 (81) 14 (14) Egyéb sa ját be vé tel (ÁFA nél kül) (EFt)

A köz ok ta tá si cé lú nor ma tív hoz zá já ru lás és ki egé szí tõ tá mo ga tá sok
(EFt)2

Óvo dai cso por tok szá ma

Nem ze ti sé gi prog ram sze rint mû kö dõ óvo dai cso por tok szá ma

Is ko lai ta nu ló cso por tok szá ma

Nem ze ti sé gi prog ram sze rint mû kö dõ is ko lai ta nu ló cso por tok szá ma

Az óvo dai ne ve lés ben részt ve võ gyer me kek szá ma3

Az is ko lai ok ta tás ban részt ve võ ta nu lók szá ma3

A nem ze ti sé gi óvo dai ne ve lé si prog ram ban részt ve võ gyer me kek szá ma3

A nyelv ok ta tó nem ze ti sé gi ok ta tá si prog ram ban részt ve võ is ko lai ta nu lók
szá ma3

Az anya nyel vû, két nyel vû nem ze ti sé gi ok ta tá si prog ram ban részt ve võ
is ko lai ta nu lók szá ma3

Nem ze ti sé gi óvó nõ vég zett ség gel ren del ke zõ fõ ál lá sú óvo da pe da gó gu sok
szá ma4

Az in téz mény fenn tar tó fel adat el lát ását be fo lyá so ló egyéb kö rül mé nyek leírása:

Az in téz mény fenn tar tó fel adat el lát ását be fo lyá so ló egyéb kö rül mény le írá sa:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

                     P. H.
.................................................................................

alá írás

..................................................................................
alá író be osz tá sa, ti tu lu sa

1 He lyi ön kor mány za ti fenn tar tók ese tén a 80. sz. ûr lap, köz pon ti költ ség ve té si szerv ese tén pe dig az elõ irány za tok kal és azok tel je sí té sé vel kap cso la tos adat -
szol gál ta tás ra szol gá ló 98. sz. ûr lap meg fe le lõ sor szá mai. (Zá ró jel ben a 98. sz. adat lap sor szá mai). Ön ál ló in téz mény, ön ál ló több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok, in -
téz mé nyi tár su lá sok ese tén a 21. ill. 22. ûr la pok meg fe le lõ ada ta it kell meg ad ni. A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tói ese té ben az el -
fo ga dott 2011. évi költ ség ve té si be szá mo ló és a 2012. évi költ ség ve té si terv ada tai alap ján töl ten dõ ki. 2012. év ben az „Egyéb sa ját be vé tel (ÁFA nél kül)” sor -
ban a 07. sz. ûr lap sor szá ma it je lö lik a hi vat ko zá sok.
2 Az in téz mé nyi fel adat mu ta tók alap ján a 2011. évi költ ség ve té si tör vény 42. § (3) be kez dé se, ill. a 3. és 8. sz. mel lék le tei sze rin ti - be le ért ve a 8.. szá mú mel -
lék let alap ján a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ál tal köz ok ta tá si in téz mé nyi fel ada tok ra –, a fenn tar tó ré szé re biz to sí tott (több is ko la ese tén az érin tett in téz mény 
ta nu ló lét szá ma alap ján szá mí tott) tá mo ga tá sok mind össze sen.
3 2011-ben a 2011/2012. tan évi nyi tó lét szá ma dat, 2012-ben a 2012/2013. tan év re be csült lét szá ma dat, a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja ese té ben a 2012. feb ru á ri lét szá ma dat. Egy sé ges in téz mény (óvo da, is ko la, kö zép is ko la) vagy több ok ta tá si for ma (nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó, nem -
ze ti sé gi két nyel vû) ese tén in téz mény tí pu son ként, ok ta tá si for mán ként kell meg ad ni az ada to kat.
4 Csak az óvo dai pá lyá za tok ese té ben kell ki töl te ni!
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A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:
a) az óvo da, is ko la pe da gó gi ai prog ram já nak a nem ze ti sé gi ne ve lés re, ok ta tás ra, ro ma ni vagy be ás nyel vû ne ve lés, ok -

ta tás ese tén a ro ma ni vagy be ás nyel vû ne ve lés re, il let ve a ro mák ál tal be szélt nyelv ok ta tá sá ra vo nat ko zó része fenntartó
által hitelesített másolatát,

b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zón, hogy ne ki, il let ve az
ál ta la fenn tar tott, az igény lés ben fel tün te tett in téz mé nyé nek nincs ese dé kes sé vált és még meg nem fizetett köztartozása.

Be kül den dõ:
A kincs tár a fenn tar tó szék he lye sze rint il le té kes te rü le ti szer vé hez 1 ere de ti pél dány ban postai úton
A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés he lyi ön kor mány za tok ese té ben a kincs tár rend sze ré ben ki töl tött, majd ki nyom ta -
tott, nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té -
ben a kincs tár hon lap já ról letöltött adatlapokat kell kitöltve megküldeni.
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3. mel lék let a  29/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Adat lap 
a nem ze ti sé gi tan könyv be szer zés re igé nyel he tõ tá mo ga tás hoz

A fenn tar tó ne ve:
Az in téz mény ne ve:

Sor-

szám

A tankönyv

kiadói kódja
A tankönyv címe Besorolása1

A tankönyv-

igényt megalapozó

tanulók száma2 (fõ)

Megren-

delt példány

szám (db)

Ára3 (Ft)
Tanuló által fizetendõ

térítési díj4 (Ft)
Támogatás5 (Ft)

                                Igé nyelt tá mo ga tás mind össze sen:

   
Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

                     P. H.          ..................................................................................
                 alá írás

    ..................................................................................
                                alá író be osz tá sa, ti tu lu sa

1 Tan könyv, mun ka tan könyv, vagy mun ka fü zet.
2 Az adott év fo lyam nem ze ti sé gi prog ram ban részt ve võ összes ta nu ló já nak a 2012/2013. tan év ok tó ber 1-jei vár ha tó szá ma.
3 A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott fo gyasz tói ár.
4 Tan könyv ese tén 0 Ft, mun ka tan könyv és mun ka fü zet ese tén a 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ta nu lói ár.
5 A fo gyasz tói ár és a ta nu lói ár kü lön bö ze te szo roz va a meg ren delt pél dány szám mal.
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A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:
a) az in téz mény nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, nem ze ti sé gi nép is me ret és nem ze ti sé gi nyel vû köz is me re ti tan köny -

vei, mun ka fü ze tei ren de lé sé nek a fenn tar tó által hitelesített másolatát és
b) az 5. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott újabb ren de lés ese tén a tan könyv igényt meg ala po zó rész le tes in do ko lást

két ere de ti pél dány ban a 8. mel lék let sze rin ti adatlap felhasználásával.

Be kül den dõ:
A kincs tár a fenn tar tó szék he lye sze rint il le té kes te rü le ti szer vé hez 1 ere de ti pél dány ban postai úton.
A 11. § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti in do ko lást a 8. mel lék let fel hasz ná lá sá val 2 ere de ti pél dány ban kell beküldeni!
A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés he lyi ön kor mány za tok ese té ben a kincs tár rend sze ré ben ki töl tött, majd ki nyom ta -
tott, nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té -
ben a kincs tár hon lap já ról letöltött adatlapokat kell kitöltve megküldeni.
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4. mel lék let a  29/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Adat lap 
a nem ze ti sé gi ne ve lést, ok ta tást se gí tõ pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tá sok támogatásához

A fenn tar tó ne ve:
Az in téz mény ne ve: 

A tá mo ga tást meg ala po zó nem ze ti sé gi ta nu lók szá ma1: ……….. fõ

Feladat megnevezése Szolgáltató neve
Szolgáltató árajánlata

(Ft)
Kért támogatás összege

(Ft)

Igé nyelt tá mo ga tás mind össze sen:

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

                 P. H.                .................................................................................
                                                alá írás

          ..................................................................................
                                  alá író be osz tá sa, ti tu lu sa

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell 
a) a nem ze ti sé gi ne ve lést, ok ta tás se gí tõ pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tás ár aján lat ké rés ének fenn tar tó ál tal hi te le sí tett 

má so la tát, amely tar tal maz za a feladat részletes leírását és
b) a szol gál ta tó ár aján la tá nak fenn tar tó ál tal hi te le sí tett másolatát.

Be kül den dõ:
A kincs tár a fenn tar tó szék he lye sze rint il le té kes te rü le ti szer vé hez 1 ere de ti pél dány ban postai úton
A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés he lyi ön kor mány za tok ese té ben a kincs tár rend sze ré ben, nem ál la mi in téz mé nyek
fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té ben a kincs tár hon lap já ról
letöltött adatlapokat kell megküldeni.

1 A 2011. ok tó be ri ok ta tá si sta tisz ti kai lét szá ma dat, a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja ese té ben a 2011. feb ru á ri lét szá ma dat.
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5. mel lék let a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Fenn tar tói Nyi lat ko zat
– az esély egyen lõ sé gi in téz ke dé sek kel kap cso la to san – 

he lyi ön kor mány za tok, ön kor mány za ti, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok, il let ve köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem
ál la mi in téz mény fenn tar tói és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal

fenn tar tott ne ve lé si-ok ta tá si intézmények esetén (A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)

Fenn tar tó meg ne ve zé se: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Alul írott ................................................................................................................. pol gár mes ter/fõ pol gár mes ter/több -
cé lú kis tér sé gi tár su lás el nö ke bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a kép vi se lõ-tes tü let/köz gyû lés/tár -
su lá si ta nács (a meg fe le lõ alá hú zan dó) ............................ szá mú ha tá ro za tá val el fo gad ta a gyer me kek, ta nu lók esély -
egyen lõ sé gét szol gá ló in téz ke dé se ket (köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv) – a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi
LXXIX. tör vény 105. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en - az ön kor mány za ti in téz ke dé si terv, il let ve a fõ vá ro -
si, me gyei fej lesz té si terv ré sze ként/vagy az ab ban fog lal tak ra tekintettel önálló intézkedési tervként.1

Alul írott ................................................................, a fent ne ve zett köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja/köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény kép vi se le té ben el jár va bün te tõ jo gi fe le -
lõs sé gem tu da tá ban nyi lat ko zom ar ról, hogy a ................ OM azo no sí tó val ren del ke zõ
....................................................................................................................................................... köz ok ta tá si in téz mény
ren del ke zik köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv vel/ne ve lé si prog ram ja/pe da gó gi ai prog ram ja tartalmazza az
esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket (a megfelelõ aláhúzandó).2

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap
          

  ....................................................................................................
pol gár mes ter/fõ pol gár mes ter/ a tár su lá si 

ta nács el nö ke/
a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem állami

 in téz mény fenn tar tó ja / köz pon ti 
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ 

fel sõ ok ta tá si in téz mény kép vi se le té ben 
el já ró sze mély alá írá sa

        P. H.

1 Ki töl ten dõ ön kor mány za ti, fõ vá ro si, il let ve ön kor mány za ti tár su lá sok ál tal fenn tar tott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ese tén.
2 Ki töl ten dõ köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja, il let ve köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal fenn -
tar tott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ese tén. 

1588 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 11. szám



6. mel lék let a  29/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

I. A tan könyv jegy zé ken sze rep lõ nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, nem ze ti sé gi nép is me re ti, 
va la mint a nem ze ti sé gi nyel vû egyéb köz is me re ti mun ka tan köny vek és mun ka fü ze tek ta nu lói térítési díja

és fogyasztói ára 

Kon sept-H Ki adó:
2081 Pi lis csa ba, Fõ út 194.
Tel.: 26-373 367

Raktári száma Címe
Munkatankönyv 

Munkafüzet

Tanulók által fizetendõ

díj
Fogyasztói ár

KT-0602/A Li e der samm lung. Übungs heft 1–4. mun ka fü zet 330 700

KT-1201/M Idem, idem do ško li è ky mun ka fü zet 410 1 850

KT-1203 Pís men ká sú ako de ti mun ka fü zet 510 2 830

KT-1205 Svet je nád her ná kni ha mun ka fü zet 510 2 990

KT-1207 Do srdca vlož mun ka fü zet 510 2 830

KT-1305 Bun te Welt. Bil der- und Ar be its buch 1–2. mun ka tan könyv 820 3 800

KT-1306 Bun te Welt. Schre ib heft 1–2. mun ka fü zet 430 1 050

KT-1308/A Bun te Welt. Ar be its heft 2. mun ka fü zet 610 3 100

KT-1310/A Bun te Welt. Ar be its heft 3. mun ka fü zet 610 2 550

KT-1312/A Bun te Welt. Ar be its heft 4. mun ka fü zet 610 2 550

KT-1322 „Omas Fo to al bum er zählt“ Ar be its buch 7–8 mun ka fü zet 650 5 090

KT-1324 Oh ne Ver gan gen he it ke i ne Zu kunft Ar be its buch zum
Volks kun de un ter richt Klasse 9–12

mun ka fü zet 650 5 090

KT-1325 Kom bi Spi el heft. Ar be its heft mun ka fü zet 530 1 440

KT-1326 Kom bi Mi ni. Ar be its heft mun ka fü zet 530 1 440

KT-1327 Kom bi Mi di. Ar be its heft mun ka fü zet 600 2 440

KT-1328 Kom bi Ma xi. Ar be its heft mun ka fü zet 610 2 650

KT-1335 Ge og rap hie 7 Ar be its heft mun ka fü zet 720 4 790

Si kerX Bt:
1095 Bu da pest, Mes ter u. 53–55.
Tel.: Fax: 06 1 708 4483

Kiadói kód Cím
Munkatankönyv 

Munkafüzet

Tanulók által fizetendõ

díj
Fogyasztói ár

MI-0002 Hor váth Já nos né: Zbi er ka úloh zo slo vens ké ho jazyka mun ka fü zet 420 5 250

MI-0013 Fa ze kas Sán dor né dr.: Ces ti è ka be la vá – pra covný
zošit

mun ka fü zet 320 4 620

MI-0042 Krasz lán Eri ka: Pra covný zo šit 6. mun ka fü zet 420 2 625

MI-0044 Krasz lán Eri ka: Pra covný zo šit 7. mun ka fü zet 420 2 625

MI-0005 Fa ze kas Sán dor né dr.: Kde bo lo, tam bo lo. –
Pra covný zošit

mun ka fü zet 320 4 620

MI-0028 Fa ze kas Sán dor né dr.: Do mo vi na mo ja – Pra covný
zošit

mun ka fü zet 320 4 620

MI-0046 Krasz lán Eri ka: Pra covný zo šit 8. mun ka fü zet 420 2 625

MI-0040 Krasz lán Eri ka: Pra covný zo šit 5. mun ka fü zet 420 2 625

MI-0037 Fa ze kas Sán dor né dr.: Poï sa hra•. Pra covný zo šit mun ka fü zet 320 6 510
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Cro a ti ca Kul tu rá lis, In for má ci ós és Ki adói Non pro fit Kht.

1065 Bu da pest, Nagy me zõ ut ca. 68.

Tel.: 1-269 1974

Kiadói kód Cím
Munkatankönyv 

munkafüzet

Tanulók által fizetendõ

díj
Fogyasztói ár

CT-6111/m Ju rics kay Ist ván né–Sza be va Aj sza: Bol gár nép is me ret 
mun ka fü zet

mun ka fü zet 800 10 500

CT-5111/m Nagy né Sza bó An ti go né: Gö rög nép is me ret 1–4.
mun ka fü zet

mun ka fü zet 800 10 500

CT-3117/m Va le ri ja Per ger: Pozd ravl je na, slo ven šè i na! 5. mun ka fü zet 600 10 500

CT-3122/m Va le ri ja Per ger: Pozd ravl je na, slo ven šè i na 6. mun ka fü zet 600 10 500

CT-3116 Ne u ba u er Ibo lya–Lá zár Éva–Fas ching né Lib ricz Irén:
Ig ra je v slo ven šè i no 2.

mun ka fü zet 600 11 500

CT-3124 Ne u ba u er Ibo lya–Lá zár Éva–
Fas ching né Lib ricz Irén: Z dob ro vol jo v slo vens ci no
3.

mun ka fü zet 600 11 000

CT-3125/m Ne u ba u er Ibo lya–Lá zár Éva– Fas ching né Lib ricz Irén: 
Z dob ro vol jo v slo vens ci no 4.

mun ka fü zet 600 11 000

CT-3119 Glanz Lász ló né: De lov ni zve zek 9. mun ka fü zet 600 10 000

CT-3121 Glanz Lász ló né: De lov ni zve zek 10. mun ka fü zet 600 10 500

CT-1131/M Tor já nácz An na: 

Rad na bil ježni ca 1.

mun ka fü zet 600 14 000

CT-1132/M Tor já nácz An na: 

Rad na bil ježni ca 2.

mun ka fü zet 600 10 500

CT-1138/M Tor ja nac An na: Rad na bil ježni ca 3. mun ka fü zet 600 10 000

CT-1139/M Tor ja nac An na: Rad na bil ježni ca 4. mun ka fü zet 800 10 500

CT-1134 Tis lér Jo lán: Moj hrvats ki. Rad na bil ježni ca 5. mun ka fü zet 600 10 500

CT-1136/M Tis lér Jo lán: Moj hrvats ki 6. mun ka fü zet 800 13 500

CT-1137/M Tis lér Jo lán: Moj hrvats ki 7. mun ka fü zet 800 14 000

CT-1111/m Hor váth Csa ba: Naš ma te rins ki je zik. Rad na
bil ježni ca 1.

mun ka fü zet 700 9 500

CT-1112/m Hor váth Csa ba: Naš ma te rins ki je zik. Rad na
bil ježni ca 2.

mun ka fü zet 700 9 500

CT-1113/m Hor váth Csa ba: Naš ma te rins ki je zik. Rad na
bil ježni ca 3.

mun ka fü zet 700 9 500

CT-1114/m Hor váth Csa ba: Naš ma te rins ki je zik. Rad na
bil ježni ca 4.

mun ka fü zet 700 9 500

CT-1115/M Hor váth Csa ba: Naš ma te rins ki je zik. Vjez ba ni ca
gra ma ti ke 5.

mun ka fü zet 600 10 500

CT-1116/M Hor váth Csa ba: Naš ma te rins ki je zik. Rad na
bil ježni ca 6.

mun ka fü zet 600 12 000

CT-1117/M Hor váth Csa ba: Naš ma te rins ki je zik. Rad na
bil ježni ca 7.

mun ka fü zet 600 12 000

1590 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 11. szám



Apá czai Ki adó és Könyv ter jesz tõ Kft.:
9500 Cell dö mölk, Szé che nyi u. 18.
Tel.: 95/525-024

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Munkatankönyv 

munkafüzet

Tanulók által fizetendõ

díj
Fogyasztói ár

AP-010929 Dr. Mes ter Mik lós né: A mi vi lá gunk
kör nye zet is me re ti mf. 1. évf. (szlo vén)

mun ka fü zet 1 400 11 000

AP-020929 Dr. Mes ter Mik lós né: A mi vi lá gunk
kör nye zet is me re ti mf. 2. évf. (szlo vén)

mun ka fü zet 1 400 11 000

AP-030929 Dr. Mes ter Mik lós né: A mi vi lá gunk
kör nye zet is me re ti mf. 3. évf. (szlo vén)

mun ka fü zet 1 400 11 000

Nem ze ti Tan könyv ki adó Zrt.
1143 Bu da pest,  Szob ránc u. 6–8.
Tel.: 1-460 1800/245    Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód Cím
Munkatankönyv 

Munkafüzet

Tanulók által fizetendõ

díj
Fogyasztói ár

NT-30266/M/1 Má ria Ja ka bo vá: Slo ve nè i na. Pra covný zo šit pre
10–11. roènik

Mun ka fü zet 370 9 000

NT-30312/M/2 Da ni e la Hor vát ho vá: Pra covný zo šit zo
slo vens ké ho jazyka 5.

Mun ka fü zet 800 8 000

NT-30318/M/2 Da ni e la Hor vát ho vá: Pra covný zo šit zo
slo vens ké ho ja zy ka  6.

Mun ka fü zet 600 8 000

NT-30329/M/2 Da ni e la Hor vát ho vá: Pra covný zo šit zo
slo vens ké ho jazyka 7.

Mun ka fü zet 630 8 000

NT-30331/M/1 Mi los la va Né met ho vá: Ob ráz ko vý pra covný zošit
1.

Mun ka fü zet 690 7 470

NT-30335/M/2 Da ni e la Hor vát ho vá: Pra covný zo šit zo
slo vens ké ho jazyka 8.

Mun ka fü zet 630 8 000

NT-30342/M/1 Mi los la va Né met ho vá: Ob ráz ko vý pra covný zošit
2.

Mun ka fü zet 650 5 940

NT-30351/M Mi los la va Né met ho vá: Pra covný zo šit zo
slo ve nè i na 3.

Mun ka fü zet 655 8 000

NT-30374/M Mi los la va Né met ho vá: Pra covný zo šit zo
slo ve nè i na 4.

Mun ka fü zet 630 8 000

NT-30375 Mag da Pažic ká: Kat ka v le se Mun ka fü zet 580 7 140

NT-30376 Mag da Pažic ká: Ahoj, dob rý deò Mun ka fü zet 610 7 985

NT-30381/M Kor mos Ka ta lin: Pra covný zo šit zo mo ja èí tan ka 4. Mun ka fü zet 435 8 545

NT-30384 C. Ne mé nyi Esz ter–Ora vecz Már ta: Ma te ma ti ka 1. Mun ka tan könyv 1 045 12 250

NT-30384/M C. Ne mé nyi Esz ter–Ora vecz Már ta: Ma te ma ti ka 

pra covný zo šit 1.

Mun ka fü zet 1 180 12 250

NT-30386 C. Ne mé nyi Esz ter–Ora vecz Már ta: Ma te ma ti ka 2. Mun ka tan könyv 1 045 12 250

NT-30386/M C. Ne mé nyi Esz ter–Ora vecz Már ta: Ma te ma ti ka
pra covný zošit 2.

Mun ka fü zet 1 180 12 250

NT-30388 Si mon Krisz ti na–Né meth Jó zsef né: Záz ra èný svet
1–2.

Mun ka fü zet 1 045 15 915
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NT-30394 Né meth Jó zsef né–Si mon Krisz ti na: 
Záz ra èný svet 3.

Mun ka tan könyv 1 045 15 255

NT-30406 Nagy At ti lá né–Pa lócz Fe renc né: Tech ni ka a
spô sob živo ta 1.

Mun ka fü zet 600 11 100

NT-30408/M Ta ma sics Ka ta lin: Ze me pis kon ti nen tov –
pra covný zošit 7.

Mun ka fü zet 645 7 580

NT30409/M Hart dé gen né Ri e der Éva: Pra covný zo šit z
prí ro do pi su 4.

Mun ka fü zet 700 11 500

NT-30410 Nagy At ti lá né–Pa lócz Fe renc né: Tech ni ka a
spô sob živo ta 2

Mun ka fü zet 600 12 050

NT-30411 Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta– Szá ray Mik lós:
Zbi er ka úloh k no vej pí som nej ma tu ri te z de je pi su
pre 9–10. roèník

Mun ka fü zet 1 715 2 065

NT-30411/E Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta– Szá ray Mik lós: K¾úè
k zbi er ke ma tu ritných úloh z de je pi su pre 9–10.
roèník

Mun ka fü zet 750 950

NT-30412 Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta– Szá ray Mik lós:
Zbi er ka úloh k no vej pí som nej ma tu ri te z de je pi su
pre 11. roèník

Mun ka fü zet 1 425 1 715

NT-30412/E Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta– Szá ray Mik lós: K¾úè
k zbi er ke ma tu ritných úloh z de je pi su pre 11.
roèník

Mun ka fü zet 520 685

NT-30413 Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta– Szá ray Mik lós:
Zbi er ka úloh k no vej pí som nej ma tu ri te z de je pi su
pre 12. roèník

Mun ka fü zet 1 675 2 015

NT-30413/E Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta– Szá ray Mik lós: K¾úè
k zbi er ke ma tu ritných úloh z de je pi su pre 12.
roèník

Mun ka fü zet 755 950

NT-30418/M Asz ta los Gyu lá né–Dr. Fra nyó Ist ván: Bi o ló gia 7.
Pra covný zošit

Mun ka fü zet 515 10 960

NT-30429/F Hor váth Pé ter: De je pis – pra cov né listy 5. Fel adat lap 555 7 955

NT-30429/M Hor váth Pé ter: De je pis – pra covný zo šit 5. Mun ka fü zet 600 10 265

NT-30430/M Asz ta los Gyu lá né–Dr. Fra nyó Ist ván: Bi o ló gia 8.
Pra covný zošit

Mun ka fü zet 480 10 450

NT-30431/M Ka po si Jó zsef–Szá ray Mik lós: De je pis 11 –
Pra covný zošit

Mun ka fü zet 1 095 14 105

NT-30434/M Mar ta Pal ma i o vá: Hu dob ná vý cho va pra covný
zošit 1.

Mun ka fü zet 310 2 975

NT-30435/M Mar ta Pal ma i o vá: Hu dob ná vý cho va pra covný
zošit 2.

Mun ka fü zet 310 2 975

NT-30439/M Bé ké si–Fri ed–Ko rán di–Pa ró czay–
Szám adó–Ta más: Ma te ma ti ka 5. Pra covný zošit

Mun ka fü zet 865 10 265

NT-31283/M/1 Ivan Mo ku ter: Vježbe ni ca iz gra ma ti ke hrvats ko ga
je zi ka za II., III., IV. raz red gimnazije

Mun ka tan könyv 555 11 500

NT-31521/1 Nagy At ti lá né–Pa lócz Fe renc né: Spret ne ru ke 1. Mun ka fü zet 730 4 380

NT-31522/1 Nagy At ti lá né–Pa lócz Fe renc né: Spret ne ru ke 2. Mun ka fü zet 600 4 860

NT-31523/1 Nagy At ti lá né–Pa lócz Fe renc né: Spret ne ru ke 3. Mun ka fü zet 730 6 485
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NT-31525 Ma ri ja Fü löp-Hul jev–Eli za be ta Paj riæ: Uè i mo  se
hrvats ki. Rad na knji ga za 1.razred

Mun ka fü zet 1 000 17 000

NT-31528 Ma ri ja Fü löp-Hul jev–Eli za be ta Paj riæ: Mi se uè i mo 
hrvats ki. Rad na knji ga za 2. razred.

Mun ka fü zet 800 11 500

NT-31535 Zla ta Ger giè: Nu dim ti slo va 1. Mun ka fü zet 1 215 17 940

NT-31535/F Zla ta Ger giè: Pi san ka za 1. raz red Mun ka fü zet 835 3 930

NT-31535/M Zla ta Ger giè: Uè im èi ta ti. Rad na bil ježni ca za 1.
raz red

Mun ka fü zet 415 4 345

NT-31540 Ma ri ja Fü löp-Hul jev–Eli za be ta Paj riæ:Uè i mo se
hrvats ki  Èi tan ka za 3. razred

Mun ka fü zet 800 11 500

NT-31540/M Ma ri ja Fü löp-Hul jev – Eli za be ta Paj riæ:Uè i mo se
hrvats ki. Rad na pi san ka za gra ma ti ku 3. razred

Mun ka fü zet 580 7 340

NT-31544 C. Ne mé nyi Esz ter–Sz. Ora vecz Már ta:
Ma te ma ti ka – udžbe nik 1. razred

Mun ka tan könyv 1 045 12 250

NT-31544/M C. Ne mé nyi Esz ter–Sz. Ora vecz Már ta:
Ma te ma ti ka – rad na bil ježni ca 1. razred

Mun ka fü zet 1 225 12 250

NT-31546/M Zla ta Ger giè: Rad na bil ježni ca za 2. raz red Mun ka fü zet 580 2 975

NT-31547 Zla ta Ger giè: Naš li je pi hrvats ki. Rad ni udžbe nik
za 2. raz red

Mun ka fü zet 835 7 810

NT-31548/M Ma ri ja Fü löp-Hul jev–Eli za be ta Paj riæ: Mi se uè i mo 
hrvats ki.Rad na pi san ka za gra ma ti ku 4. razred

Mun ka fü zet 580 7 735

NT-31552 C. Ne mé nyi Esz ter–Sz. Ora vecz Már ta:
Ma te ma ti ka – udžbe nik  2.

Mun ka tan könyv 1 225 12 250

NT-31552/M C. Ne mé nyi Esz ter–Sz. Ora vecz Már ta:
Ma te ma ti ka – rad na bil ježni ca 2. razred

Mun ka fü zet 1 225 12 250

NT-31554/M Zla ta Ger giè: Rad na bil ježni ca za 3. raz red Mun ka fü zet 415 4290

NT-31555/M Zla ta Ger giè: Naš li je pi hrvats ki. Gra ma ti ka za 3.
raz red. Rad ba bil jez ni ca

Mun ka fü zet 985 10 080

NT-31558 Gál né Do mosz lai Eri ka: Pri ro da i društ vo 1. raz red Mun ka tan könyv 920 7 535

NT-31559/M Zla ta Ger giè: Rad na bil ježni ca 4. Mun ka fü zet 415 4 940

NT-31560/M Zla ta Ger giè: Naš lje pi hrvats ki 4. Rad na bil ježnica Mun ka fü zet 820 9 000

NT-31569/M Hart dé gen né Ri e der Éva: Upoz na van je pri ro de –
rad na bil ježnica 5.

Mun ka fü zet 580 7 820

NT-31571/F Hor váth Pé ter: Kont rol ni za da ci iz po vi jes ti 5. Mun ka fü zet 555 5 730

NT-31571/M Hor váth Pé ter: Za da ci, križalj ke iz po vi jes ti  5. Mun ka fü zet 600 11 495

NT-31574 Jan ja Živ ko viæ-Man diæ: Gra ma ti ka hrvats ko ga
je zi ka za 9. razred

Mun ka tan könyv 770 11 500

NT-31577/F Cse pe la Já nos né: Kont rol ni za da ci – Po vi jest 6. Mun ka fü zet 500 11 000

NT-31577/M Cse pe la Já nos né:  Za da ci, križalj ke iz po vi jes ti  6. Mun ka fü zet 720 11 500

NT-31580 Mik lo vicz Ár pád: Pri ro da i 

društ vo 2.

Mun ka tan könyv 655 6 760

NT-31581/M Hart dé gen né Ri e der Éva: Upoz na van je pri ro de
rad na bil ježnica 6.

Mun ka fü zet 675 7 315

NT-31582/M Jan ja Živ ko viæ-Man diæ: Vježbe ni ca iz gra ma ti ke
hrvats ko ga jezika 6.

Mun ka fü zet 865 8 075
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NT-31583 Mik lo vicz Ár pád: Upoz na van je pri ro de i društ va 3. Mun ka tan könyv 960 10 695

NT-31585 Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta– Szá ray Mik lós:
Zbir ka za da ta ka za no vu pis me nu maturu iz 

po vi jes ti  9-10.

Mun ka fü zet 1 715 2 035

NT-31585/E Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta– Szá ray Mik lós:
Rje šen ja za da ta ka za no vu pis me nu maturu iz 

po vi jes ti 9-10. 

Mun ka fü zet 755 915

NT-31586 Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta– Szá ray Mik lós:
Zbir ka za da ta ka za no vu pis me nu maturu iz 

po vi jes ti 11.

Mun ka fü zet 1 425 1 685

NT-31586/E Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta– Szá ray Mik lós:
Rje šen ja za da ta ka za no vu pis me nu maturu iz 

po vi jes ti 11.

Mun ka fü zet 520 650

NT-31587 Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta– Szá ray Mik lós:
Zbir ka za da ta ka za no vu pis me nu maturu iz 

po vi jes ti 12.

Mun ka fü zet 1 675 1 980

NT-31587/E Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta– Szá ray Mik lós:
Rje šen ja za da ta ka za no vu pis me nu maturu iz 

po vi jes ti 12.

Mun ka fü zet 755 915

NT-31588/M Jan ja Živ ko viæ-Man diæ: Vježbe ni ca iz gra ma ti ke
hrvats ko ga jezika 7.

Mun ka fü zet 965 8 380

NT-31589/M Fü si–Mé szá ros–Nagy–Nagy–Rug li–Tóth–Ud var he 
lyi–Víz vá ri: Zeml jo pis 7.  Rad na bilježnica

Mun ka fü zet 555 4 645

NT-31591/M Hart dé gen né Ri e der Éva: Upoz na van je pri ro de 4.
Rad na bil ježnica

Mun ka fü zet 620 11 500

NT-31593/M Jan ja Živ ko viæ-Man diæ: Vježbe ni ca iz gra ma ti ke
hrvats ko ga jezika 8.

Mun ka fü zet 950 9 000

NT-31594/M Nagy Ven del né–Rug li Ilo na–
dr. Ud var he lyi Ká roly: Zeml jo pis 8. Rad na
bil jez ni ca

Mun ka fü zet 635 10 265

NT-31598/M Ka po si jó zsef–Szá ray Mik lós: Po vi jest 9. Rad na
bil jez ni ca

mun ka fü zet 1 050 10 900

NT-32502/F Snežana Do šiæ–Pav le Iliæ: Zvu ci je zi ka srpskog 2. Mun ka fü zet 510 9 795

NT-32502/M/1 Snežana Do šiæ–Pav le Iliæ: Sun ce na mom dla nu 2. Mun ka fü zet 580 11 055

NT-32503/M/1 Snežana Do šiæ–Pav le Iliæ: Svežanj zlat nih klju è e va 
3.

Mun ka fü zet 555 11 500

NT-32504/F/M Snežana Do šiæ–Pav le Iliæ: Naj bol je znam što
ura dim sam 4.

Mun ka fü zet 600 4 040

NT-32504/M/1 Snežana Do šiæ–Pav le Iliæ: Pu te vi do taj ni 4. Mun ka fü zet 1 205 9 765

NT-32536/M Eva Hart de gen–Jožef Ke veš: Poz na van je pri ro de
–rad na 

sves ka 5.

Mun ka fü zet 555 11 500

NT-32557 Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta– Szá ray Mik lós:
Zbir ka za da ta ka za pis me ni deo ma turs kog is pi ta iz 
istorije  9-10.

Mun ka fü zet 1 715 2 075
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NT-32557/E Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta– Szá ray Mik lós:
Re šen ja pis me nih za da ta ka za po la gan je mat ure iz
is to ri je 9-10 godina nastave

Mun ka fü zet 750 970

NT-32558 Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta– Szá ray Mik lós:
Ka po si Jó zsef– Sza bó Már ta–Szá ray Mik lós:
Zbir ka za da ta ka za pis me ni deo ma turs kog is pi ta iz 
istorije 11.

Mun ka fü zet 1 425 1 735

NT-32558/E Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta– Szá ray Mik lós:
Re šen ja pis me nih za da ta ka za po la gan je mat ure iz
is to ri je 11. godina nastave

Mun ka fü zet 520 700

NT-32559 Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta– Szá ray Mik lós:
Ka po si Jó zsef– Sza bó Már ta–Szá ray Mik lós:
Zbir ka za da ta ka za pis me ni deo ma turs kog is pi ta iz 
istorije 12.

Mun ka fü zet 1 670 2 025

NT-32559/E Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta– Szá ray Mik lós:
Re šen ja pis me nih za da ta ka za po la gan je mat ure iz
is to ri je 12. godina nastave

Mun ka fü zet 750 970

NT-32574/M Ves na Èap lar: Vežban ka uz 

buk var 2.

Mun ka fü zet 600 5 150

NT-32575/M Zla ta Ju kiæ: Haj de da uè i mo srpski je zik 3. Mun ka fü zet 600 4 775

NT-32576/M Krisz ti na Be kic: Rad na sves ka uz èi tan ku 5. Mun ka fü zet 600 6 010

NT-32577/M Ju li ja na Ko to rè e viæ–And rea Meš ter: Rad na sves ka
uz èi tan ku 7.

Mun ka fü zet 600 7 240

NT-32578/M Jas mi na Stan ko viæ: Srpska gra ma ti ka – rad na
sves ka 5.

Mun ka fü zet 600 5 150

NT-32585 Hart dé gen né Ri e der Éva: Upoz naj svo ju oko li nu
1/I

Mun ka fü zet 610 7 370

NT-32586 Hart dé gen né Ri e der Éva: Upoz naj svo ju oko li nu
1/II

Mun ka fü zet 610 7 370

NT-32587 Nagy-Ba ló And rás: Ša re na ma te ma ti ka 1/I Mun ka fü zet 1 045 10 960

NT-32587/M Nagy-Ba ló And rás: Ša re na ma te ma ti ka 1/M. Mun ka fü zet 795 13 730

NT-32588 Nagy-Ba ló And rás: Ša re na ma te ma ti ka 1/II Mun ka fü zet 1 045 10 960

NT-33273/M Mi hai Coz ma: Cul ti va rea lim bii ro mâ ne. Ca i e tul
elevului

Mun ka fü zet 730 9 755

NT-33308/M Lu cia Bor za: Lim ba ro mâ nã. Ca i et de scri e re 1. Mun ka fü zet 690 3 495

NT-33314/M Ve ro ni ca Ga ra mi: Cînt ºi mu zi cã pent ru cla sa 1.
Ca i e tul elevului

Mun ka fü zet 510 6 790

NT-33315/M Ve ro ni ca Ga ra mi: Cînt ºi mu zi cã pent ru cla sa 2.
Ca i e tul elevului

Mun ka fü zet 600 6 790

NT-33337/M Mi ha e la Bu cin–Flo ri ca Szán tó: Lim ba ro mâ nã 5.
Ca i et de lucrãri

Mun ka fü zet 620 6 780

NT-33339 Nagy At ti lá né–Pa lócz Fe renc né: Abi li tã þi prac ti ce.
Clasa 1.

Mun ka fü zet 530 6 210

NT-33340/M Hart dé gen né Ri e der Éva–Dr. Kö ves Jó zsef- Rug li
Ilo na: Cu noºtin þe desp re na tu rã  5. Ca i e tul elevului

Mun ka fü zet 580 9 945

NT-33342 Nagy At ti lá né–Pa lócz Fe renc né:Abi li tã þi prac ti ce.
Clasa 2

Mun ka fü zet 600 6 570
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NT-33343 Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta–Szá ray Mik lós:
Cu le ge re de tes te pent ru no ul sis tem de
ba ca la u re at. Anii 9–10

Mun ka fü zet 1 715 2 035

NT-33343/E Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta–Szá ray Mik lós:
Re zol va rea tes te lor din cu le ge rea de tes te pent ru
ba ca la u re a tul la is to rie cup rin se în volumul anilor
9–10

Mun ka fü zet 750 930

NT-33344 Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta–Szá ray Mik lós:
Cu le ge re de tes te pent ru no ul sis tem de
ba ca la u re at. Anul al 11-lea

Mun ka fü zet 1 420 1 695

NT-33344/E Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta–Szá ray Mik lós:
Re zol va rea tes te lor din cu le ge rea de tes te pent ru
ba ca la u re a tul la is to rie cup rin se în volumul anului
al 11-lea

Mun ka fü zet 520 660

NT-33345 Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta–Szá ray Mik lós:
Cu le ge re de tes te pent ru no ul sis tem de
ba ca la u re at. Anul al 12-lea

Mun ka fü zet 1 670 1 985

NT-33345/E Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta–Szá ray Mik lós:
Re zol va rea tes te lor din cu le ge rea de tes te pent ru
ba ca la u re a tul la is to rie cup rin se în volumul anului
al 12-lea

Mun ka fü zet 750 930

NT-33347/F Hor váth Pé ter–Há mo ri Pé ter: Is to rie 5 . Tes te
re ca pi tu la ti ve

Fel adat lap 675 5 025

NT-33348/F Cse pe la Já nos né: Is to rie 6 . Tes te re ca pi tu la ti ve Fel adat lap 675 5 025

NT-33349/M Ta ma sics Ka ta lin: Ge og ra fia con ti nen te lor. Ca i e tul 
elevului

Mun ka tan könyv 675 7 955

NT-34191/M Edi na Ri e der–Er dõ fy–The re sia Klin ger: Me in
erstes 

De utsch buch 1. Ar be its heft

Mun ka fü zet 1 210 1 965

NT-34195/M The re sia Klin ger: Me in zwe i tes De utsch buch 2.
Ar be its heft

Mun ka fü zet 1 060 1 615

NT-34198/M Edi na Ri e der–Er dõ fy: De utsch 3. Ar be its heft Mun ka fü zet 1 250 3 760

NT-34199/M Edi na Ri e der–Er dõ fy: Rund um das Jahr.
Ar be its heft

Mun ka fü zet 1 250 4 385

NT-34206/M Edi na Ri e der–Er dõ fy: De utsch 4. Ar be its heft Mun ka fü zet 1 250 4 385

NT-34207/M Ma ria Be cze–Tóth: Le se buch 4. Ar be its heft Mun ka fü zet 1 250 4 385

NT-34251 Ger hard Dorn–Wolf gang Gold ham mer: Wie
spricht der Ge og raph über…?

Mun ka fü zet 410 1 060

NT-34261 Wolf gang Gold ham mer: Un garn un ter der Lu pe Mun ka fü zet 730 3 525

NT-34262/M/2 Edi na Ri e der–Er dõ fy: Al le ma chen mit!
Ar be its heft 1.

Mun ka fü zet 840 895

NT-34265 Gál né Do mosz lai Eri ka: Um welt kun de 1. Mun ka fü zet 380 4 065

NT-34266/M Edi na Ri e der–Er dõ fy: Al le ma chen mit!
Ar be its heft 2.

Mun ka fü zet 950 950

NT-34269/M Edi na Ri e der–Er dõ fy: Al le ma chen mit!
Ar be its heft 3.

Mun ka fü zet 580 750

NT-34271/M Éva Ri e der–Hart dé gen: Na tur kun de Ar be its heft 5. Mun ka fü zet 580 2 585

1596 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 11. szám



Kiadói kód Cím
Munkatankönyv 

Munkafüzet

Tanulók által fizetendõ

díj
Fogyasztói ár

NT-34271/II/M Ka ta lin Rad nai: Erd kun de für die 5. Klas se der
Grunds chu le

Mun ka fü zet 740 2 755

NT-34273/M Edi na Ri e der–Er dõ fy: Al le ma chen mit!
Ar be its heft 4.

Mun ka fü zet 580 830

NT-34277 Má ria Pé ter–Fa idt–Er zsé bet Knipf: Mach mit! 6. Mun ka fü zet 840 2 135

NT-34284/M Éva Ri e der–Hart dé gen: Na tur kun de Ar be its heft 6. Mun ka fü zet 640 3 065

NT-34285 Õsz né Szi ge ti Vass Er zsé bet– Far kas
Bri git ta:Um welt kun de 2.

Mun ka fü zet 1 770 1 770

NT-34289 Med gyes Sán dor né: Phy sik 9. Tan könyv+
mun ka fü zet

900 11 000

NT-34291 Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta–Szá ray Mik lós:
Auf ga ben samm lung für das ne ue Abi tur im Fach
Ges chich te. Schrift li che Prü fung  9.–10. Klasse

Mun ka fü zet 1 715 2 000

NT-34291/E Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta–Szá ray Mik lós:
Lö sungsch lüs sel zur Auf ga ben samm lung für das
schrift li che Ges chicht sa bi tur zu Band 9–10

Mun ka fü zet 755 895

NT-34292 Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta–Szá ray Mik lós:
Auf ga ben samm lung für das ne ue Abi tur im Fach
Ges chich te. Schrift li che Prü fung 11. Klasse

Mun ka fü zet 1 420 1 650

NT-34292/E Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta–Szá ray Mik lós:
Lö sungsch lüs sel zur Auf ga ben samm lung für das
schrift li che Ges chicht sa bi tur zu Band 11.

Mun ka fü zet 520 620

NT-34293 Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta–Szá ray Mik lós:
Auf ga ben samm lung für das ne ue Abi tur im Fach
Ges chich te. Schrift li che Prü fung 12. Klasse

Mun ka fü zet 1 675 1 945

NT-34293/E Ka po si Jó zsef–Sza bó Már ta–Szá ray Mik lós:
Lö sungsch lüs sel zur Auf ga ben samm lung für das
schrift li che Ges chicht sa bi tur zu Band 12.

Mun ka fü zet 755 895

NT-34297/M Ka po si Jó zsef–Szá ray Mik lós: Ges chich te 9
Ar be its heft

Mun ka fü zet 1 050 11 000
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II. A tan könyv jegy zé ken sze rep lõ nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, nem ze ti sé gi nép is me re ti, 
va la mint a nem ze ti sé gi nyel vû egyéb köz is me re ti tankönyvek fogyasztói ára

Kon sept-H Ki adó:
2081 Pi lis csa ba, Fõ ut 194.
Tel.: 26-373 367

Raktári száma Címe Tankönyv Fogyasztói ár

KT-0320/N Abi tu ra uf ga ben samm lung. Mat he ma tik I. (Egy sé ges érett sé gi
fel adat gyûj te mény. Matematika I.)

tan könyv 6 300

KT-0321/N Abi tu ra uf ga ben samm lung. Mat he ma tik II. (Egy sé ges érett sé gi
fel adat gyûj te mény. Matematika II.)

tan könyv 6 300

KT-0601/A Li e der samm lung 1–4. tan könyv 1 800

KT-1201 Idem, idem do sko lic ky tan könyv 3 260

KT-1202 Pís men ká sú ako de ti tan könyv 3 700

KT-1204 Svet je nád her ná kní ha tan könyv 3 800

KT-1206 Do srdca vloz tan könyv 3 480

KT-1301/A Kom bi Spi el heft. Le se buch tan könyv 1 930

KT-1302/A Kom bi Mi ni. Le se buch tan könyv 2 430

KT-1303/A Kom bi Mi di. Le se buch tan könyv 2 820

KT-1304/A Kom bi Ma xi. Le se buch tan könyv 2 820

KT-1307/A Bun te Welt. Le se buch 2. tan könyv 1 940

KT-1309/A Bun te Welt. Le se buch 3 tan könyv 2 930

KT-1311/A Bun te Welt. Le se buch 4 tan könyv 2 930

KT-1321 „Omas Fo to al bum er zählt“ Text samm lung 7–8 tan könyv 3 900

KT-1323 Oh ne Ver gan gen he it ke i ne Zu kunft Text samm lung zum Volks kun de un ter richt
Klasse 9–12

tan könyv 3 900

KT-1334 Ge og rap hie 7 tan könyv 9 780

KT-1340 Li te ra To ur I. Ein Lehr buch für den Un ter richt der de uts chen Li te ra tur in den
un garn de uts chen Na ti o na li tä tengym na si en

tan könyv 11 400
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Si kerX Bt:
1095 Bu da pest, Mes ter u. 53–55.
Tel., fax: 06 1 708 4483

Kiadói kód Cím Tankönyv Fogyasztói ár

MI-0001 Hor váth–Kme•–Pe cse nya–Pes ti o vá: Szlo vák nyelv–Slo vens ký jazyk tan könyv 7 240

MI-0009 Fa ze kas Sán dor né dr.: Poï sa hra• tan könyv 9 450

MI-0004 Fa ze kas Sán dor né dr.: Kde bo lo, tam bo lo tan könyv 9 450

MI-0041 Krasz lán Eri ka: Slo ve nè i na 6. tan könyv 6 500

MI-0043 Krasz lán Eri ka: Slo ve nè i na 7. tan könyv 6 500

MI-0027 Fa ze kas Sán dor né dr.: Do mo vi na moja tan könyv 9 450

MI-0045 Krasz lán Eri ka: Slo ve nè i na 8. tan könyv 6 500

MI-0039 Krasz lán Eri ka: Slo ve nè i na 5 tan könyv 6 500

MI-0038 Fa ze kas Sán dor né dr.: Ces ti è ka be la vá. Èí tan ka 2. tan könyv 6 500

Cro a ti ca Kul tu rá lis, In for má ci ós és Ki adói Non pro fit Kht.
1065 Bu da pest, Nagy me zõ ut ca. 68.
Tel.: 1-269 1974

Kiadói kód Cím Tankönyv Fogyasztói ár

CT-5111 Nagy né Sza bó An ti go né: Gö rög nép is me ret 1–4. tan könyv 14 000

CT-5112 Agár di Elekt ra: Gö rög nyelv 3–4. tan könyv 15 000

CT-5113 Ja na ka kisz Nó ra: Gö rög nyelv 9–12. tan könyv 15 000

CT- 5114 Dr. Par tics Krisz ti na: Gö rög ol va só könyv 5–6. tan könyv 15.000

CT-6111 Ju rics kay Ist ván né–Sza be va Aj sza: Bol gár nép is me ret tan könyv 15 000

CT-3117 Va le ri ja Per ger: Pozd ravl je na, slo ven šè i na! 5. tan könyv 13 000

CT-3122 Va le ri ja Per ger: Pozd ravl je na, slo ven šè i na 6. tan könyv 12 000

CT-3115 Lá zár Éva–Fas ching né Lib ricz Irén: Ig ra je v slo ven šè i no 2. tan könyv 11 500

CT-3123 Ne u ba u er Ibo lya–Lá zár Éva–Fas ching né Lib ricz Irén: Z dob ro vol jo v
slo vens ci no 3.

tan könyv 11 000

CT-3125 Ne u ba u er Ibo lya–Lá zár Éva–Fas ching né Lib ricz Irén: Z dob ro vol jo v
slo vens ci no 4.

tan könyv 11 000

CT-3118 Glanz Lász ló né: Be ri lo 9. tan könyv 11 000

CT-3120 Glanz Lász ló né: Be ri lo 10. tan könyv 10 000

CT-1131 Tor já nácz An na: Sli kov ni ca 1. tan könyv 10 500

CT-1132 Tor já nácz An na: Moj hrvats ki 2. tan könyv 10 500

CT-1138 Tor já nácz An na: Moj hrvats ki 3. tan könyv 10 500

CT-1139 Tor já nácz An na: Moj hrvats ki 4. tan könyv 10 500

CT-1133 Tis lér Jo lán: Moj hrvats ki 5. tan könyv 13 500

CT-1136 Tis lér Jo lán: Moj hrvats ki 6. tan könyv 13 500

CT-1137 Tis lér Jo lán: Moj hrvats ki 7. tan könyv 14 000

CT-1120 Sti pan Pa nè iæ:  Pjes ma ri ca 1. tan könyv 10 500

CT-1121 Sti pan Pa nè iæ: Pjes ma ri ca 2. tan könyv 10 500

CT-1122 Sti pan Pa nè iæ: Pjes ma ri ca 3. tan könyv 10 500

CT 1123 Sti pan Pa nè iæ: Pjes ma ri ca 4. tan könyv 12 000
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Kiadói kód Cím Tankönyv Fogyasztói ár

CT-1135 Pán csity Ist ván: Pjes ma ri ca 5. tan könyv 11 500

CT-1111 Tí már né Skra pits An na–Gar ger né Skra pits Ju dit: Naš ma te rins ki jezik 1. tan könyv 13 000

CT-1112 Tí már né Skra pits An na–Gar ger né Skra pits Ju dit: Naš ma te rins ki jezik 2. tan könyv 12 500

CT-1113 Tí már né Skra pits An na–Gar ger né Skra pits Ju dit: Naš ma te rins ki jezik 3. tan könyv 12 000

CT-1114 Tí már né Skra pits An na–Gar ger né Skra pits Ju dit: Naš ma te rins ki jezik 4. tan könyv 12 000

CT-1115 Tí már né Skra pits An na–Gar ger né Skra pits Ju dit: Naš ma te rins ki jezik 5. tan könyv 13 000

CT-1116 Tí már né Skra pits An na–Gar ger né Skra pits Ju dit: Naš ma te rins ki jezik 6. tan könyv 12 500

CT-1117 Tí már né Skra pits An na–Gar ger né Skra pits Ju dit: Naš ma te rins ki jezik 7. tan könyv 12 000

CT-4111 Ve ro ni ca Ga ra mi: Cînt ºi mu zi cã 3–4. tan könyv 10 000

CT-4112 Ve ro ni ca Ga ra mi–Gh. Flu e raº: Cînt ºi mu zi cã 5. tan könyv 10 000

CT-4113 Ve ro ni ca Ga ra mi–Gh. Flu e raº: Cînt ºi mu zi cã 6. tan könyv 10 000

CT-3111 Ma ri ja Ko zar – Fran cek Mu kiæ: Spoz na van je slo venst va 1–4. tan könyv 10 000

CT-3112 Fran cek Mu kiæ–Ma ri ja Ko zar: Slo ve nec sem, ta ko je ma ti d’jala tan könyv 10 000

CT-3113 Ma ri ja Ko zar–Fran cek Mu kiæ: Spoz na van je slo venst va 7–10. tan könyv 10 000

CT-1127 Fran ko vics György: Na ro do pis 1–4. tan könyv 10 000

CT-1129 Fran ko vics György: Na ro do pis 7–8. tan könyv 10 000

CT-1130 He ka Lász ló: Na ro do pis 9–10. tan könyv 10 000

Ma gyar or szá gi Né met Pe da gó gi ai In té zet
7624 Pécs, Mi kes Ke le men ut ca 13.
Tel.: 72-514070     Fax: 72-514072

Kiadói kód Szerzõ, Cím Tankönyv Fogyasztói ár

MG-64554 Rad nai Ka ta lin: Erd kun de für die 6. Klas se tan könyv 2 500

Apá czai Ki adó és Könyv ter jesz tõ Kft.
9500 Cell dö mölk, Szé che nyi u. 18.
Tel.: 95/525-024

Kiadói kód Szerzõ, Cím Tankönyv Fogyasztói ár

AP-010928 Dr. Mes ter Mik lós né: A mi vi lá gunk kör nye zet is me re ti tk. 

1. évf. (szlo vén)

tan könyv 13 000

AP-020928 Dr. Mes ter Mik lós né: A mi vi lá gunk kör nye zet is me re ti tk. 

2. évf. (szlo vén)

tan könyv 17 000

AP-030928 Dr. mes ter Mik lós né: A mi vi lá gunk kör nye zet is me re ti tk. 

3. évf. (szlo vén)

tan könyv 17 000

Nem ze ti Tan könyv ki adó Zrt.
1143 Bu da pest,  Szob ránc u. 6–8.
Tel.: 1-460 1800/245    Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód Szerzõ, Cím Tankönyv Fogyasztói ár

NT-30305/3 Ján Su tyinsz ky: Hu dob ná vý cho va 5. Tan könyv 9 860

NT-30308/2 Ján Su tyinsz ky: Hu dob ná vý cho va 6. Tan könyv 6 000

NT-30312/2 Da ni e la Hor vát ho vá: Slo vens ký ja zyk 5. Tan könyv 9 300

NT-30314/1 Ján Su tyinsz ky: Hu dob ná vý cho va 7. Tan könyv 10 640
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Kiadói kód Szerzõ, Cím Tankönyv Fogyasztói ár

NT-30316/2 Ján Su tyinsz ky: Hu dob ná vý cho va 8. Tan könyv 3 700

NT-30318/2 Da ni e la Hor vát ho vá: Slo vens ký ja zyk 6. Tan könyv 9 300

NT-30329/2 Da ni e la Hor vát ho vá: Slo vens ký ja zyk 7. Tan könyv 9 755

NT-30331/2 Mi los la va Né met ho vá: Ob ráz ko vá slo ve nè i na 1. Tan könyv 13105

NT-30335/2 Da ni e la Hor vát ho vá: Slo vens ký ja zyk 8. Tan könyv 9 755

NT-30336 C. Ne mé nyi Esz ter–Kál di Éva: Ma te ma ti ka 4. Tan könyv 16 500

NT-30342/1 Mi los la va Né met ho vá: Ob ráz ko vý slo ve nè i na 2. Tan könyv 11 265

NT-30351/2 Mi los la va Né met ho vá: Slo ve nè i na 3. Tan könyv 10 960

NT-30370/2 Ján Su tyinsz ky: Hu dob ná vý cho va 9–10. Tan könyv 9 075

NT-30374/1 Mi los la va Né met ho vá: Slo ve nè i na 4. Tan könyv 9 315

NT-30381/1 Kor mos Ka ta lin: Svet oko lo nás–Mo ja èí tan ka 4. Tan könyv 10 450

NT-30390 Kiss Sze mán Ró bert:  Slo vens ká li te ra tú ra 9. Tan könyv 8 435

NT-30391 Kiss Sze mán Ró bert: An to ló gia slo vens kej li ta ra tú ry 9. Tan könyv 7 360

NT-30392 Má ria Su tyinsz ká: Uè í me sa po slo vens ky 1–4. Tan könyv 11 990

NT-30398 Kiss Sze mán Ró bert: Slo vens ká li te ra tú ra 10. Tan könyv 7 790

NT-30399 Kiss Sze mán Ró bert: An to ló gia slo vens kej li te ra tú ry 10. Tan könyv 7 340

NT-30402/1 Má ria Ja ka bo vá: Slo vens ký ja zyk 9. Tan könyv 10 450

NT-30403/1 Má ria Ja ka bo vá: Slo vens ký ja zyk 10. Tan könyv 8 575

NT-30404 Dr. Ber nek Ág nes–Sár fal vi Bé la: Ge og rá fia 10. Tan könyv 12 250

NT-30405 Hor váth Pé ter–Há mo ri Pé ter: De je pis 6. Tan könyv 20 000

NT-30407 Oláh Zsu zsa: Bi o ló gia 10. Tan könyv 17 000

NT-30408 Ta ma sics Ka ta lin: Ze me pis kon ti nen tov 7. Tan könyv 17 000

NT-30409 Hart dé gen né Ri e der Éva: Prí ro do pis 4. Tan könyv 12 250

NT-30414 Kiss Sze mán Ró bert: Slo vens ká li te ra tú ra 11. Tan könyv 3 495

NT-30415 Kiss Sze mán Ró bert: An to ló gia slo vens kej li te ra tú ry 11. Tan könyv 3 855

NT-30416 Ka po si Jó zsef–Szá ray Mik lós: De je pis 12. Tan könyv 21 000

NT-30417 Ne mer ké nyi An tal–Bo ra Gyu la–Ta ma sics Ka ta lin: Ze me pis 8. Tan könyv 14 115

NT-30418 Asz ta los Gyu lá né–Dr. Fra nyó Ist ván: Bi o ló gia 7 tan könyv 15 515

NT-30419 Nagy At ti lá né–Pa lócz Fe renc né: Tech ni ka a spô sob živo ta 3. Tan könyv 8 645

NT-30420 Szá ray Mik lós: De je pis 9. Tan könyv 19 615

NT-30421 C. Ne mé nyi Esz ter–Wé ber Ani kó: Ma te ma ti ka 3. Tan könyv 12 690

NT-30422 Kiss Sze mán Ró bert: Slo vens ká li te ra tú ra 12 Tan könyv 12 015

NT-30423 Kiss Sze mán Ró bert: An to ló gia slo vens kej li te ra tú ry 12 Tan könyv 11 495

NT-30424 Szá ray Mik lós: De je pis 10. Tan könyv 20 535

NT-30425 An na Kon da cso vá–Mo ni ka Sza bo vá–Eri ka Krasz lá no vá:  Slo vens ká vzde la nos•
7–8.

Tan könyv 3 645

NT-30426 An na Kon da cso vá–Mo ni ka Sza bo vá–Eri ka Krasz lá no vá:  Slo vens ká vzde la nos•
5–6.

Tan könyv 3 645

NT-30427 Hel mé czy Má tyás: De je pis 7. Tan könyv 18 000

NT-30429 Hor váth Pé ter: De je pis 5. Tan könyv 14 885

NT-30430 Asz ta los Gyu lá né–Dr. Fra nyó Ist ván: Bi o ló gia 8 Tan könyv 15 675

NT-30431 Szá ray Mik lós: De je pis 11 Tan könyv 21 525
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Kiadói kód Szerzõ, Cím Tankönyv Fogyasztói ár

NT-30434 Mar ta Pal ma i o vá: Hu dob ná vý cho va 1. Tan könyv 4 895

NT-30435 Mar ta Pal ma i o vá: Hu dob ná vý cho va 2. Tan könyv 4 895

NT-30439 Bé ké si–Fri ed–Ko rán di–Pa ró czay–Szám adó–Ta más: 
Ma te ma ti ka 5.

Tan könyv 17 185

NT-30439/F Bé ké si–Fri ed–Ko rán di–Pa ró czay–Szám adó–Ta más: 
Ma te ma ti ka  5. Zbierka

Fe la dat gyûj-
te mény

10 265

NT-31491/1 Hel mé czy Má tyás: Po vi jest 7. Tan könyv 20 000

NT-31503 Me la nia-La ri sa Fa bè iè: Slo vens ko-madžars ki sli kov ni 

slo var 1–4.

Tan könyv 12 250

NT-31511/1 Ne mer ké nyi An tal–Sár fal vi Bé la: Fi zi è ka ge og ra fi ja 9. Tan könyv 18 630

NT-31534 Mar ta Mé szá ros–Živ ko Man diæ: Ri jeè hrvats ka Sli kov ni ca 1–4. Tan könyv 12 250

NT-31543/1 Nagy At ti lá né–Pa lócz Fe renc né: Spret ne ru ke 4. Tan könyv 12 110

NT-31546 Zla ta Ger giè: Pod du gi nim lu kom. Udžbe nik za 2. raz red Tan könyv 14 025

NT-31548 Ma ri ja Fü löp–Hul jev–Eli za be ta Paj riæ:Uè i mo se hrvats ki  

Èi tan ka za 4. raz red 

Tan könyv 11 500

NT-31549 Ma til da Bölcs: An to lo gi ja hrvats ke književ nos ti Tan könyv 10 960

NT-31554 Zla ta Ger giè: U zeml ji sno va. Udžbe nik za 3. raz red Tan könyv 12 050

NT-31555/1 Zla ta Ger giè: Naš li je pi hrvats ki. Gra ma ti ka za 3. raz red Tan könyv 13 000

NT-31559 Zla ta Ger giè: Mje se è e va pri èa. Udžbe nik za 4. raz red Tan könyv 15 035

NT-31560/1 Zla ta Ger giè: Naš lje pi hrvats ki 4. Tan könyv 13 000

NT-31567 Jo sip Ši ba lin: Na zivl je iz po vi jes ti Tan könyv 7 985

NT-31569 Hart dé gen né Ri e der Éva: Upoz na van je pri ro de – udžbenik 5. Tan könyv 17 000

NT-31571 Hor váth Pé ter: Po vi jest 5. Tan könyv 12 250

NT-31572 Jo sip Ši ba lin:Vi lins ka svi ra la. Hrvats ka èi tan ka 5. Tan könyv 11 500

NT-31576 Dr. Lé nárd Gá bor: Bi o lo gi ja za 10. raz red Tan könyv 17 000

NT-31577 Hor váth Pé ter–Há mo ri Pé ter: Po vi jest 6. Tan könyv 20 000

NT-31578 Jo sip Ši ba lin: Pružite dlan – èi tan ka 6. Tan könyv 11 500

NT-31579/1 Jan ja Živ ko viæ–Man diæ: Gra ma ti ka hrvats ko ga je zi ka za 5. razred Tan könyv 10 835

NT-31581 Hart dé gen né Ri e der Éva: Upoz na van je pri ro de - udžbenik 6. Tan könyv 14 125

NT-31582 Jan ja Živ ko viæ-Man diæ: Gra ma ti ka hrvats ko ga je zi ka za 6. razred Tan könyv 9 475

NT-31588 Jan ja Živ ko viæ-Man diæ: Gra ma ti ka hrvats ko ga je zi ka za 7. razred Tan könyv 8 380

NT-31589 Fü si–Mé szá ros–Nagy–Nagy–Rug li–Tóth–Ud var he lyi–Víz vá ri: Zeml jo pis 7,
udžbenik

Tan könyv 14 115

NT-31590 Pro báld Fe renc: Re gi o nal na ge og ra fi ja Tan könyv 17 185

NT-31591 Hart dé gen né Ri e der Éva: Upoz na van je pri ro da 4. Tan könyv 14 625

NT-31592 Szá ray Mik lós-Ka po si Jó zsef: Po vi jest 12. Tan könyv 21 920

NT-31593 Jan ja Živ ko viæ-Man diæ: Gra ma ti ka 8 Tan könyv 12 015

NT-31594 Nagy Ven del né–Rug li Ilo na–dr. Ud var he lyi Ká roly: Zeml jo pis 8. Tan könyv 15 855

NT-31597 Hel mé czy Má tyás: Po vi jest 8. Tan könyv 16 045

NT-31598 Szá ray Mik lós: Po vi jest 9 tan könyv 18 000

NT-32502/1 Snežana Do šiæ–Pav le Iliæ: Èa ro li je vra go li je 2. Tan könyv 12 250

NT-32503/1 Snežana Do šiæ–Pav le Iliæ: Taj ne besk raj ne 3. Tan könyv 12 250
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Kiadói kód Szerzõ, Cím Tankönyv Fogyasztói ár

NT-32503/F Snežana Do šiæ–Pav le Iliæ: Umil na reè ma tern ja 3. Tan könyv 7 350

NT-32504/1 Snežana Do šiæ–Pav le Iliæ: Zlat ne ru ko ve ti 4. Tan könyv 12 200

NT-32504/F Snežana Do šiæ–Pav le Iliæ: Je zik naš bla go rod ni 4. Tan könyv 9 695

NT-32519 Ne mer ké nyi An tal: Fi zi è ka ge og ra fi ja 9. Tan könyv 12 250

NT-32534 Cve ta Vu ko viæ: Škols ki re è nik iz is to ri je 5–8. Tan könyv 11 500

NT-32536 Eva Hart de gen–Jožef Ke veš: Poz na van je pri ro de 5. Tan könyv 12 250

NT-32542 Mi lan Ne delj kov: Škols ki re è nik iz fi zi ke 5–8. Tan könyv 11 000

NT-32546 Zla ta Ju kiæ: Ko rak po ko rak 1. Tan könyv 12 250

NT-32551 Dr Pe tar Mi lo še viæ–dr Pred rag Ste pa no viæ: Književ nost  9. Tan könyv 16 500

NT-32552 Dr Pe tar Mi lo še viæ–dr Pred rag Ste pa no viæ: Hres to ma ti ja 9. Tan könyv 10 375

NT-32554 Lé nárd Gá bor: Bi o lo gi ja 10. Tan könyv 16 440

NT-32555 Dr Pe tar Mi lo še viæ: Književ nost 10. Tan könyv 16 500

NT-32556 Dr Pe tar Mi lo še viæ: Hres to ma ti ja 10. Tan könyv 15 000

NT-32560 Szá ray Mik lós: Is to ri ja  9. Tan könyv 25 000

NT-32572 Sza bó Pé ter–Zá vodsz ky Gé za: Is to ri ja 10. Tan könyv 25 000

NT-32574 Ves na Èap lar: Buk var 2. Tan könyv 16 155

NT-32575 Zla ta Ju kiæ: Haj de da uè i mo srpski je zik 3. Tan könyv 13 390

NT-32576 Krisz ti na Be kic: Èi tan ka 5. Tan könyv 16 155

NT-32577 Ju li ja na Ko to rè e viæ–And rea Meš ter: Èi tan ka 7. Tan könyv 17 000

NT-32578 Jas mi na Stan ko viæ: Srpska gra ma ti ka 5. Tan könyv 11 275

NT-32579 Ka po si Jó zsef–Szá ray Mik lós: Is to ri ja 12. Tan könyv 23 700

NT-32580 Dr Pe tar Mi lo še viæ: Književ nost 11. tan könyv 19 000

NT-32581 Dr Pe tar Mi lo še viæ: Hres to ma ti ja 11. tan könyv 15 000

NT-32582 Dr Pe tar Mi lo še viæ: Književ nost 12. tan könyv 19 000

NT-32583 Dr Pe tar Mi lo še viæ: Hres to ma ti ja 12. tan könyv 15 000

NT-32584 Szá ray Mik lós: Is to ri ja 11. Tan könyv 21 810

NT-32598 dr Pred rag Ste pa no viæ: Szerb nyelv tan könyv 5–6. tan könyv 19 000

NT-32600 Krisz ti na Be kic: Èi tan ka 6. tan könyv 15 460

NT-32601 Ju li ja na Ko to rè e viæ–And rea Meš ter: Èi tan ka 8 tan könyv 16 340

NT-32602 Zla ta Ju kiæ: Szerb nyelv könyv 4. tan könyv 16 100

NT-32701 Ro si ca Pen ko va: Bol gars ki ezik 9. Tan könyv 18 350

NT-33273/2 Mi hai Coz ma: Cul ti va rea lim bii ro mâ ne Tan könyv 10 960

NT-33282/1 Kis Jó zsef né: Cu le ge re de cîn te ce 7–8. Tan könyv 11 000

NT-33308 Lu cia Bor za: Abe ce dar si car te de ci ti re. Lim ba ro mâ nã.

Pri ma mea car te

Tan könyv 11 930

NT-33313 Mi ha e la Bu cin–Flo ri ca Szán tó: Lim ba ro mâ nã. 

A do ua mea car te

Tan könyv 14 105

NT-33314/1 Ve ro ni ca Ga ra mi: Cînt ºi mu zi cã pent ru cla sa 1. Tan könyv 7 885

NT-33315/1 Ve ro ni ca Ga ra mi: Cînt ºi mu zi cã pent ru cla sa 2. Tan könyv 7 885

NT-33316 Vi o ri ca Orosz Fá bi án: Lec tu ri li te ra re pent ru cla se le 2–4 Tan könyv 15 595

NT-33317/1 Iu lia Ol te a nu: Li te ra tu ra ro mâ nã. Cu le ge re de tex te  li te ra re pent ru clasele 5–8 Tan könyv 4 380
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Kiadói kód Szerzõ, Cím Tankönyv Fogyasztói ár

NT-33318 Lu cia Bor za: Cu noºtin þe de gra ma ti cã. Ma nu al pent ru ºco li le generale Tan könyv 4 970

NT-33321 Lu cia Bor za: Ro mán nyelv könyv Tan könyv 5 820

NT-33322 Mi ha e la Bu cin–Flo ri ca Szán tó: Lim ba ro mâ nã. A tre ia mea carte Tan könyv 11 495

NT-33330 Mi hai Coz ma: Lim ba ro mâ nã. Cu noºtin þe ge ne ra le. Fo ne ti cã. Le xi co lo gie.
Gramaticã

Tan könyv 12 280

NT-33333 Mar ta Mé szá ros–Vi o ri ca Orosz Fá bi án:  Lim ba ro mâ nã. Dic þi o nar ilust rat.
Vo ca bu lar român-maghiar

Tan könyv 9 125

NT-33334 Ro di ca Mül ler–Te o dor Cos ma: Li te ra tu ra ro mâ nã. An to lo gie de tex te literare I. Tan könyv 12 250

NT-33335 Ro di ca Mül ler: Li te ra tu ra ro mâ nã. An to lo gie de texte 

li te ra re  II.

Tan könyv 10 890

NT-33337 Mi ha e la Bu cin–Flo ri ca Szán tó: Lim ba ro mâ nã 5. Tan könyv 7 655

NT-33340 Hart dé gen né Ri e der Éva–Dr. Kö ves Jó zsef–Rug li Ilo na: Cu noºtin þe desp re naturã 
5.

Tan könyv 17 000

NT-33341 Hart dé gen né Ri e der Éva–Dr. Kö ves Jó zsef–Rug li Ilo na: Cu noºtin þe desp re naturã 
6.

Tan könyv 15 675

NT-33346 Ka po si Jó zsef–Szá ray Mik lós: Is to rie 12. Tan könyv 21 000

NT-33347 Hor váth Pé ter: Is to rie 5. Tan könyv 18 000

NT-33348 Hor váth Pé ter–Há mo ri Pé ter: Is to rie 6. Tan könyv 18 000

NT-33349 Ta ma sics Ka ta lin: Ge og ra fie 7. Tan könyv 17 185

NT-33350 Ne mer ké nyi An tal –Sár fal vi Bé la: Ge og ra fie fi zi cã ge ne ra lã  9. Tan könyv 19 490

NT-33351 Nagy At ti lá né–Pa lócz Fe renc né: Abi li tã þi prac ti ce. Cla sa a 3-a Tan könyv 8 815

NT-33352 Nagy At ti lá né–Pa lócz Fe renc né: Abi li tã þi prac ti ce. Cla sa a 4-a Tan könyv 10 000

NT-33353 Szá ray Mik lós: Is to rie 9. Tan könyv 20 000

NT-33354 Mi ha e la Bu cin–Flo ri ca Szán tó: Cu noºtin þe de cul tu rã si ci vi li za þie ro mâ ne as cã.
Ma nu al pentru clasele 5–8

Tan könyv 6 800

NT-33356 Hel mé czy Má tyás: Is to rie 7. Tan könyv 20 000

NT-34191/2 Edi na Ri e der–Er dõ fy–The re sia Klin ger: Me in ers tes De utsch buch 1. Tan könyv 1 965

NT-34192/1 He ves Fe renc: Mu sik 1–2. Tan könyv 1 955

NT-34195/2 The re sia Klin ger: Me in zwe i tes De utsch buch 2. Tan könyv 1 615

NT-34197/1 He ves Fe renc:Mu sik 3–4. Tan könyv 1 670

NT-34198/2 Edi na Ri e der–Er dõ fy: De utsch 3. Tan könyv 3 760

NT-34199/2 Edi na Ri e der–Er dõ fy: Rund um das Jahr. Le se buch Tan könyv 4 385

NT-34206/2 Edi na Ri e der–Er dõ fy: De utsch 4. Tan könyv 7 835

NT-34207/2 Ma ria Be cze–Tóth: Le se buch 4. Tan könyv 8 670

NT-34213/1 The re sia Klin ger: De utsch 5. Tan könyv 905

NT-34214/1 Ma ria Mirk: Rund um die Welt 5. Tan könyv 905

NT-34215/1 He ves Fe renc: Mu sik 5–6. Tan könyv 1 320

NT-34220/1 The re sia Klin ger:De utsch 6. Tan könyv 905

NT-34221/1 Ma ria Mirk: Rund um die Welt 6. Tan könyv 905

NT-34225/1 He ves Fe renc: Mu sik 7–8. Tan könyv 2 820

NT-34226/1 Edi na Ri e der Er dõ fy: Le se buch 7. Tan könyv 4 290

NT-34227/1 Edi na Ri e der Er dõ fy: De utsch 7. Tan könyv 830

NT-34244/1 Hel mé czy Má tyás: Ges chich te 8. Tan könyv 10 385
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Kiadói kód Szerzõ, Cím Tankönyv Fogyasztói ár

NT-34245/1 Ne mer ké nyi An tal–Sár fal vi Bé la: All ge me i ne Phy sis che Geographie Tan könyv 3 285

NT-34246/1 Bo ra Gyu la–Ne mer ké nyi An tal: Un garns Ge og rap hie Tan könyv 11 265

NT-34250/1 Knipf Er zsé bet–Vá gyi Va ta: Worts chatzt ru he Tan könyv 9 415

NT-34254/1 Oláh Zsu zsa: Bi o lo gie  10. Tan könyv 11 625

NT-34255/1 Oláh Zsu zsa: Bi o lo gie  11. Tan könyv 6 070

NT-34262 Edi na Ri e der Er dõ fy: Al le ma chen mit! 1. Tan könyv 1 255

NT-34264 Ede Her ger: De uts che Gram ma tik in Ta bel len Tan könyv 4 575

NT-34266/1 Edi na Ri e der Er dõ fy: Al le ma chen mit! 2. Tan könyv 1 690

NT-34267 Pro báld Fe renc: Re gi o na le Ge og rap hie Tan könyv 2 465

NT-34269 Edi na Ri e der Er dõ fy: Al le ma chen mit! 3. Tan könyv 1 210

NT-34271/I Éva Ri e der–Hart dé gen: Na tur kun de 5. Tan könyv 3 875

NT-34271/II/1 Ka ta lin Rad nai: Erd kun de für die 5. Klas se der Grunds chu le Tan könyv 7 090

NT-34273 Edi na Ri e der Er dõ fy: Al le ma chen mit! 4. Tan könyv 1 410

NT-34278 Me is ter feld–Sche y hing–Sza bad pos–Eng len der: Bun te Erde I. Tan könyv 2 100

NT-34279 Knipf Er zsé bet: Von Wort zu Wort Tan könyv 7 645

NT-34280 Bernd Me is ter feld–Mi cha el Sza ba dos: Bun te Er de II. Tan könyv 2 065

NT-34282 Bü ki–Zwickl–Ven ter–We i gert: Ant ho lo gie I. Tan könyv 1 780

NT-34284 Éva Ri e der Hart dé gen: Na tur kun de 6. Tan könyv 6 390

NT-34288 Bü ki–Zwickl–Ven ter – We i gert: Ant ho lo gie II. Tan könyv 1 915

NT-34294 Med gyes Sán dor né: Phy sik 10. Tan könyv 12 210

NT-34295 Med gyes Sán dor né: Phy sik 11. Tan könyv 14 000

NT-34296 Szá ray Mik lós–Ka po si Jó zsef: Ges chich te 12. Tan könyv 17 885

NT-34297 Szá ray Mik lós: Ges chich te 9. Tan könyv 14 315

NT-34298 Hor váth Pé ter: Ges chich te 5. Tan könyv 13 260

NT-34300 Szá ray Mik lós: Ges chich te 10. Tan könyv 18 480

NT-34301 Hor váth Pé ter–Há mo ri Pé ter: Ges chich te 6. Tan könyv 14 940

NT-34302 Szá ray Mik lós: Ges chich te 11 Tan könyv 19 750

NT-35106 Iz bor pes mi  1–2. Tan könyv 13 000

NT-35107 Iz bor pes mi  3–4. Tan könyv 11 000

NT-35108 Iz bor pes mi  5–6. Tan könyv 11 000

NT-36002 Nagy né Sza bó An ti go né: Gö rög ol va só könyv 1–2. Tan könyv 15 845
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III. A tan könyv vé nyil vá ní tás, tan könyv tá mo ga tás, va la mint az is ko lai tan könyv el lá tás rend jé rõl szó ló 
23/2004. (VIII. 27.) OM ren de let 24. § (5) be kez dé se alap ján ki adott nem ze ti sé gi tan köny vek, 

va la mint mun ka tan köny vek és mun ka fü ze tek tanulói térítési díja és fogyasztói ára

Kon sept-H Ki adó:
2081 Pi lis csa ba, Fõ út 197.
Tel.: 26-373 367

Kiadói kód Szerzõ, Cím

Tankönyv

munkatankönyv

munkafüzet 

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

KT-1313 Frey Má ria: De utsch Freu(n)de Lehr buch 5. mun ka tan könyv 810 2 930

KT-1314 Frey Má ria: De utsch Freu(n)de Sprach buch
5.

mun ka fü zet 610 2 550

KT-0605 Var ga Ilo na: Be ás–ma gyar, ma gyar–be ás
szó tár

tan könyv 2 210

KT-0612 Li ge ti György: Ci gány nép is me re ti
tan könyv 7–12. o.

tan könyv 2 390

Si kerX Bt:
1095 Bu da pest, Mes ter u. 53–55.
Tel., fax.: 06 1 708 4483

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv 

munkatankönyv munkafüzet 

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

MI-0003 Fa ze kas Sán dor né dr.:
Slo ve nè i na–Kez dõk és kö zép ha la dók
szlo vák nyelvkönyve

tan könyv –––- 3 500

MI-0023 Krasz lán Eri ka: Èi tan ka 7. tan könyv –––- 6 300

MI-0012 Fa ze kas Sán dor né dr.: 

Ces ti è ka be la vá

tan könyv –––- 9 450

MI-0031 Krasz lán Eri ka: Èi tan ka 8. tan könyv –––- 6 270

MI-0034 Krasz lán Eri ka: Èi tan ka 5. tan könyv –––- 5 270

MI-0035 Krasz lán Eri ka: Èi tan ka 6. tan könyv –––- 5 860

MI-0036 Mo ni ka Glüc ko vá–Sza bó o vá: Slo vens ká 
vzde la nos• (Nép is me ret)

tan könyv –––- 10 500

Cro a ti ca Kul tu rá lis, In for má ci ós és Ki adói Non pro fit Kht.
1065 Bu da pest, Nagy me zõ ut ca. 68.
Tel.: 1-269 1974

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv 

munkatankönyv munkafüzet 

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

CT 3128 Lász ló Dom ján: Pri ro è nik tan könyv 2 500

CT-1119 Hor váth Csa ba: Èi tan ka 2–4. tan könyv 5 000

CT 1124 Hor váth Csa ba: ÈITANKA 5–6 tan könyv 5 000

CT 1125 Hor váth Csa ba: ÈITANKA 7–8 tan könyv/ 5 000

CT-3114 Cvet ko Ma ri e ta: Sli ka ni ca za po uk
slo vens ke ga jezika 

1. osz tály

tan könyv 2 500
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CT-21411 Ga lam bos Ve ra: LOS! De uts ches
Bil der buch 

1. klas se

tan könyv 2 500

CT-21412 Ga lam bos Ve ra: LOS! De utsch buch für
die 1. klas se

mun ka fü zet 2 500

CT-21413 Ga lam bos Ve ra: LOS! De utsch buch für
die 2. klas se

tan könyv 2 500

CT-21413/M Ga lam bos Ve ra: LOS! De utsch buch für
die 2. klas se 

mun ka fü zet 2 500

CT-21414 Ga lam bos Ve ra: LOS! De utsch buch für
die 3. klas se

tan könyv 2 500

CT-21414/M Ga lam bos Ve ra: LOS! Ar be its cheft für
die 3. klas se

mun ka fü zet 2 500

CT-21415 Ga lam bos Ve ra: LOS! De utsch buch für
die 4. klas se

tan könyv 2 500

CT-21415/M Ga lam bos Ve ra: LOS! Ar be its cheft für
die 4. klas se

mun ka fü zet 2 500

CT-21416 Ga lam bos Ve ra: LOS! De utsch buch für
die 5. klas se

tan könyv 2 500

CT-21416/M Ga lam bos Ve ra: LOS! Ar be its cheft für
die 5. klas se

mun ka fü zet 2 500

Nem ze ti Tan könyv ki adó Zrt.
1143 Bu da pest,  Szob ránc u. 6–8.
Tel.: 1-460 1800/245    Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv 

munkatankönyv munkafüzet 

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

NT-30287/1 Za lo tai Jó zsef né: Spev a hud ba 3–4. Mun ka tan könyv 690 8 895

NT-30313/1 Má ria Ja ka bo vá: Èí tan ka 5. Tan könyv –––- 10 960

NT-30317/1 Má ria Ja ka bo vá: Èí tan ka 6. Tan könyv –––- 10 960

NT-30320/1 Má ria Ja ka bo vá: Li ter ár na vý cho va 7. Tan könyv –––- 10 960

NT-30324/1 Má ria Ja ka bo vá: Li ter ár na vý cho va 8. Tan könyv –––- 10 960

NT-30336/M Kál di Éva–Var ga Ta más: Pra covný
zo šit z 

ma te ma ti ky 4.

Mun ka fü zet 805 805

NT-30378/M Szá ray Mik lós:  De je pis I – Pra covný
zo šit

Mun ka fü zet 555 11 500

NT-30380 Hel mé czy Má tyás: De je pis 8 Tan könyv –––- 7 305

NT-30385 Hart dé gen né Ri e der Éva– Kö ves Jó zsef: 
Prí ro do pis 5.

Tan könyv –––- 12 050

NT.30396 Ne mer ké nyi An tal–Sár fal vi Bé la:
Ge og rá fia 9.

Tan könyv –––- 12 270

NT-30405/F Cse pe la Já nos né: Pra cov né listy z
de je pi su pre 6. roèník

Mun ka fü zet 545 8 645

NT-30405/M Cse pe la Já nos né: Pra covný zo šit
z de je pi su pre 6. roèník

Mun ka fü zet 785 10 960

NT-31447/M/1 Su ták Mi hály né–Var ga Ta más: Rad na
bil jez ni ca iz ma te ma ti ke 3.  

Mun ka fü zet 710 10 960
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Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv 

munkatankönyv munkafüzet 

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

NT-31470 C. Ne mé nyi Esz ter–Su ták Mi hály né:
Ma te ma ti ka 3. raz red                    

Tan könyv ––- 10 960

NT-31498/1 Zá vodsz ky Gé za: Po vi jest III. Tan könyv ––- 16 655

NT-31538 Ma rio Jer kiæ–La dis lav Ro mac: Zbir ka
stru è nih iz ra za iz zeml jo pi sa

Tan könyv –––– 4 170

NT-31539 Ani ca Pet reš–Né meth: Zbir ka stru è nih
iz ra za iz bi o lo gi je

Tan könyv –––– 3 590

NT-31545 Bo ra Gyu la–Ne mer ké nyi An tal:
Ge og ra fi ja Maðarske

Mun ka tan könyv 810 6 080

NT-31550 Gyõr vá ri Gá bor: Zbir ka stru è nih iz ra za
iz in for ma ti ke i raèunalstv

Tan könyv –––- 4 170

NT-31553 Ber nek Ág nes–Sár fal vi Bé la: Drust ve na 
ge og ra fi ja za gim na zi je 

Tan könyv ––- 6 680

NT-31556 Gyõr vá ri Gá bor: Na zivl je iz ma te ma ti ke Tan könyv –––- 4 170

NT-31561 Jan ja Živ ko viæ–Man diæ: Hor vát
nyelv könyv alap fo kon

Mun ka tan könyv 820 970

NT-31561/M Jan ja Živ ko viæ–Man diæ: Hor vát nyelv
alap fo kon. Mun ka fü zet

Mun ka fü zet 700 1 035

NT-31566 Sza bó Pé ter: Po vi jest 10. Tan könyv –––- 7 985

NT-31579/M Jan ja Živ ko viæ–Man diæ: Vježbe ni ca iz
gra ma ti ke hrvats ko ga jezika 5.

Mun ka fü zet 835 8 710

NT-32500 Ge or gi je Me sa ros: 

Sli kov ni ca 1–4.

Tan könyv –––- 12 260

NT-32512 Sza bó Pé ter: Is to ri ja 6. Tan könyv –––- 6 080

NT-32522 Hel mé czy Má tyás: Is to ri ja 8. Tan könyv –––- 7 305

NT-32528 Rad mi la Pe jo vic: 

Ni je Ne go 5–8.

Mun ka fü zet 520 6 760

NT-32535 Dr Jo van ka Las tiæ: Škols ki re è nik iz
bi o lo gi je 5–8.

Tan könyv –––- 10 905

NT-32539 Csá kány An tal né –Ká roly há zy
Fri gyes–Se bes tyén Zol tán: Fi zi ka 7.

Tan könyv –––- 560

NT-32547/M Mir ja na Bur zan–Bil ja na Mak si mo viæ:
Zlat na reè 5.

Mun ka fü zet 625 9 825

NT-32700 Ro si ca Pen ko va–Ka tus El vi ra:
Bol gars ki ezik 0.

Tan könyv –––- 11 680

NT-33325 Hel mé czy Má tyás: Is to rie 8 Tan könyv –––- 7 305

NT-33331 Li a na Pop: Dez vol ta rea com pe ten þei de
co mu ni ca re în lim ba românã 

Mun ka tan könyv 360 4 170

NT-33332/1 I. Mu reºanu - V. Mol do van– M. Gur zãu 
Ceg lé di: Cu noºtin þe de cul tu rã si
ci vi li za þie româneascã

Tan könyv –––- 6 760

NT-33338 Lu cia Bor za: Cu noºtin þe desp re  ro mâ nii 
din Un ga ria. Ma nu al pent ru cla se le 1–4

Tan könyv –––- 8 415

NT-33341/M Hart dé gen né Éva - Dr. Kö ves Jó zsef:
Cu noºtin þe desp re na tu rã. Ca i et de
luc rã ri pent ru clasa a 6-a

Mun ka fü zet 675 6 130
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Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv 

munkatankönyv munkafüzet 

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

NT-34189/3 Ma ria Ben cze–Tóth: 

De utsch 8

Tan könyv –––- 3135

NT-34212 He ves Fe renc: Ge og rap his che und
wirts chafts kund li che Fa cha usd rüc ke
6–8

Tan könyv –––- 4 595

NT-34230 Nagy Ven del né-Ud var he lyi Ká roly:
Ge og rap hie 6

Tan könyv –––- 9 765

NT-34230/M Nagy Ven del né–Ud var he lyi Ká roly:
Ge og rap hie Ar be its heft 6.

Mun ka fü zet 610 5 150

NT-34232 Re gi ne Hor váth: Le se buch 8 Tan könyv –––- 2 425

NT-34233 Fü si–Mé szá ros–Nagy–Tóth–

Víz vá ri: Ge og rap hie 7

Tan könyv –––- 10 960

NT-34233/M Fü si–Más zá ros–Nagy–Tóth–

Víz vá ri: Ge og rap hie Ar be its heft 7.

Mun ka fü zet 610 5 150

NT-34238/1 Me is ter feld–Sche y hing–
Sza ba dos–Eng len der: 

Bun te Er de

Tan könyv –––- 6 080

NT-34239 Hol lós La jos: Mu sik 9–12 Tan könyv –––- 5 710

NT-34240 Nagy Ven del né–Ud var he lyi Ká roly:
Ge og rap hie 8

Tan könyv –––- 5 960

NT-34240/M Nagy Ven del né–Ud var he lyi Ká roly:
Ge og rap hie Ar be its heft 8.

Mun ka fü zet 610 5150

NT-34242/1 Hel mé czy Má tyás: 

Ges chich te 7.

Tan könyv –––- 10 605

NT-34249 Dr. Jó zsef Far kas: Tech nis che
Fa cha usd rüc ke

Tan könyv –––- 4 850

NT-34257 Far kas Jó zsef né: Un se re Fes te Tan könyv –––- 2 430

NT-34257/M Far kas Jó zsef né: Un se re Fes te.
Ar be its heft

Mun ka fü zet 380 1 825

NT-34258 Edi na Ri e der Er dõ fy: Kin ders tim men Tan könyv –––- 2 430

NT-34260 Mo ni ka Jä ger–Manz: „Ich sag’ dir
was!”

Tan könyv –––- 1 825

NT-34263 Já nos Al má si: Ges chich te der
De uts chen in Un garn

Tan könyv –––- 3 665

NT-34270 Már kus–Bug lák–Ban kó: Ar be its buch
für Li te ra tu run ter richt 11–12.

Mun ka tan könyv 1 135 2 465

NT-34272 Sza bad ka Zi ta: Mal an ders Tan könyv –––- 11 000

NT-34274 Kat ha ri na Do no vald: Volks kun de 1–4 Tan könyv –––- 6 740

NT-34275 Eva An ge li: Volks kun de 5–6 Tan könyv –––- 6 750

NT-34276 Ta kács–Bö röcz ki–Bor da: Mach mit! 5. Mun ka tan könyv 620 1 365
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IV. A tan könyv pi ac rend jé rõl szó ló 2001. évi XXXVII. tör vény 3.§ (3) be kez dés b) pont ja sze rint 
– az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter és a tan könyv ki adók kö zöt ti meg ál la po dás alap ján – 
2011. szep tem be ré ig meg je le nõ nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, nem ze ti sé gi nép is me re ti, 

va la mint a nem ze ti sé gi nyel vû egyéb köz is me re ti tan köny vek fo gyasz tói ára, va la mint mun ka fü ze tek
ta nu lói térítési díja és fogyasztói ára

Cro a ti ca Kul tu rá lis, In for má ci ós és Ki adói Non pro fit Kht.
1065 Bu da pest, Nagy me zõ ut ca. 68.
Tel.: 1-269 1974

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv 

munkatankönyv munkafüzet 

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

CT-7111 Bãj ses csé kény vé1. tan könyv 10 000

CT-7111/m Bãj ses csé ir kã dã luk ru1. mun ka fü zet 800 10 000

CT-7112 Bãj ses csé kény vé2. tan könyv 10 000

CT-7112/m Bãj ses csé ir kã dã luk ru 2. mun ka fü zet 800 10 000

CT-7131 Ci gány nép is me ret tan könyv 10 000

CT- 7121 E rro ma ni shib thaj e li te ra tu ra – Pus tik
1.

tan könyv 10 000

CT-7121/m E rro ma ni shib thaj e li te ra tu ra – Ir ka 1. mun ka fü zet 800 10 000

CT-7122 E rro ma ni shib thaj e li te ra tu ra – Pus tik
2.

tan könyv 10 000

CT-7122/m E rro ma ni shib thaj e li te ra tu ra – Ir ka 2. mun ka fü zet 800 10 000

CT-3126 Spoz na van je slo venst va 5–6. tan könyv 12 000

CT-4115 Ro mán nyelv és iro da lom 5. tan könyv tan könyv 10 000

CT-4115/m Ro mán nyelv és iro da lom 5. mun ka fü zet mun ka fü zet 800 10 000

CT-4116 Ro mán nyelv és iro da lom 6. tan könyv tan könyv 12 000

CT-4116/m Ro mán nyelv és iro da lom 6. mun ka fü zet mun ka fü zet 800 10.000

CT-4117 Ro mán nyelv és iro da lom 7. tan könyv tan könyv 12.000

CT-4117/m Ro mán nyelv és iro da lom 7. mun ka fü zet mun ka fü zet 800 10.000

CT-1126 Tí már né Skra pits An na– Gar ger né
Skra pits Ju dit: Naš ma te rins ki jezik 8.

tan könyv 12 000

CT-1126/M Hor váth Csa ba: Naš ma te rins ki je zik 8. mun ka fü zet 800 10 000

CT-6101 Bol gár nyelv tan könyv 1. tan könyv 10 000

CT-6101/m Bol gár nyelv mun ka fü zet 1. mun ka fü zet 800 10 000

CT-5115 Gö rög nyelv tan könyv 7–8. tan könyv 12 000

CT-5115/m Gö rög nyelv tan mun ka fü zet mun ka fü zet 800 10 000
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Nem ze ti Tan könyv ki adó Zrt.

1143 Bu da pest, Szob ránc u. 6–8.

Tel.: 1-460 1800/245    Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv 

munkatankönyv munkafüzet

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

NT-30436 Hor nok né Uh rin Er zsé bet–Kiss Sze mán
Ró bert–Lá szik Mi hály–Zsi lák Má ria:
Szlovák 

nép is me ret 9–10

tan könyv –––- 18 100

NT-33358 Ol te a nu Flo rea: Cu noºtin þin te desp re
po po rul ro mân 9–10

tan könyv –––- 5 990

7. mel lék let a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Nyi lat ko zat 
a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok ról nem ze ti sé gi tá mo ga tá sok igényléséhez

Alul írott ……………………………… (a tá mo ga tást igény lõ kép vi se lõ je) bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ezú ton 
nyi lat ko zom, hogy az ál lam ház tar tás ról szó ló 2011. évi CXCV. tör vény 50. § (1) be kez dés a) pont já ban fog lal tak alap ján 
a(z) ……………………… ……………………..…………….. (fenn tar tó, a tá mo ga tás igény lõ je) meg fe lel a ren de zett
munkaügyi kapcsolatok feltételeinek.

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

P. H.

..................................................................................
alá írás

..................................................................................
alá író be osz tá sa, ti tu lu sa
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8. mel lék let a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

In do ko lás
A nem ze ti sé gi tan köny vek pót ló la gos be szer zé sé nek okairól

Alul írott ……………………………… (a fenn tar tó kép vi se lõ je) bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ezú ton nyi lat ko -
zom, hogy 

1.az ál ta lunk fenn tar tott ………………………………………. (in téz mény ne ve) ta nu lói szá má ra a 2009/2010/2011.
(meg fe le lõ alá hú zan dó) évi tan könyv ren de lést kö ve tõ en 2012-ben az aláb bi tan köny vek ese té ben újabb tan könyv ren de -
lés vált szük sé ges sé:

Évfolyam Tankönyv címe A pótlólagos rendelés oka

2. az ál ta lunk fenn tar tott ………………………………………. (in téz mény ne ve) ta nu lói szá má ra a 2009/2010/2011.
(meg fe le lõ alá hú zan dó) évi tan könyv ren de lést kö ve tõ en 2012-ben az aláb bi tan köny vek ese té ben újabb tan könyv ren de -
lés vált szük sé ges sé:

Évfolyam Tankönyv címe A pótlólagos rendelés oka

3. az ál ta lunk fenn tar tott ………………………………………. (in téz mény ne ve) ta nu lói szá má ra a 2009/2010/2011.
(meg fe le lõ alá hú zan dó) évi tan könyv ren de lést kö ve tõ en 2012-ben az aláb bi tan köny vek ese té ben újabb tan könyv ren de -
lés vált szük sé ges sé:

Évfolyam Tankönyv címe A pótlólagos rendelés oka

4. az ál ta lunk fenn tar tott ………………………………………. (in téz mény ne ve) ta nu lói szá má ra a 2009/2010/2011.
(meg fe le lõ alá hú zan dó) évi tan könyv ren de lést kö ve tõ en 2012-ben az aláb bi tan köny vek ese té ben újabb tan könyv ren de -
lés vált szük sé ges sé:

Évfolyam Tankönyv címe A pótlólagos rendelés oka
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5. az ál ta lunk fenn tar tott ………………………………………. (in téz mény ne ve) ta nu lói szá má ra a 2009/2010/2011.
(meg fe le lõ alá hú zan dó) évi tan könyv ren de lést kö ve tõ en 2012-ben az aláb bi tan köny vek ese té ben újabb tan könyv ren de -
lés vált szük sé ges sé:

Évfolyam Tankönyv címe A pótlólagos rendelés oka

6. az ál ta lunk fenn tar tott ………………………………………. (in téz mény ne ve) ta nu lói szá má ra a 2009/2010/2011.
(meg fe le lõ alá hú zan dó) évi tan könyv ren de lést kö ve tõ en 2012-ben az aláb bi tan köny vek ese té ben újabb tan könyv ren de -
lés vált szük sé ges sé:

Évfolyam Tankönyv címe A pótlólagos rendelés oka

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

P. H.

……………………………………
Fenn tar tó kép vi se lõ jé nek alá írá sa

Meg jegy zés:
A nem ze ti sé gi tan köny ve ket tar tós tan könyv ként négy évig kell hasz nál ni.
Az in do ko lást csak ab ban az eset ben kell be nyúj ta ni, és pa pír ala pon két pél dány ban mel lé kel ni az igény lés hez, ha a

fenn tar tó a 10/2009. (III. 6.) OKM ren de let 2. § (2) be kez dé se, a 15/2010. (III. 19.) OKM ren de let 3. § (2) be kez dé se és a
17/2011. (V. 6.) NEFMI ren de let 6. § (1) be kez dé se alap ján tel jes áron tá mo ga tott tan köny vek újabb beszerzéséhez kér
támogatást.

Az ada to kat úgy kell be nyúj ta ni, hogy a ko ráb bi meg ren de lé sek kel össze ha son lít ha tó legyen: 
– több in téz mény fenn tar tá sa ese tén a pót ren de lés ben érin tett in téz mé nyen ként
– több érin tett tag in téz mény ese tén in téz mé nyen ként vagy tag in téz mé nyen ként, at tól füg gõ en, hogy a ko ráb bi évek -

ben in téz mé nyen ként vagy tag in téz mé nyen ként igé nyel ték a tá mo ga tást a tankönyvbeszerzéshez.

11. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1613



A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter 
30/2012. (IV. 27.) NEFMI

ren de le te
a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos

Te het ség gon do zó Prog ram ja, a Hát rá nyos Hely ze tû
Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram ja 

és a Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany 
Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram ja

tá mo ga tá sá nak igény lé se, dön té si rend sze re,
fo lyó sí tá sa, elszámolása és ellenõrzése részletes

sza bá lya i ról

A Ma gyar or szág 2012. évi köz pon ti költ ség ve té sé rõl
szó ló 2011. évi CLXXXVIII. tör vény 5. mel lék let
11. pont já ban és az ál lam ház tar tás ról szó ló 2011. évi
CXCV. tör vény 109. § (5) be kez dé sé ben 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 szó -
ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 41. § i) pont já ban és
az ál lam ház tar tás ról szó ló tör vény vég re haj tá sá ról szó ló
368/2011. (XII. 31.) Korm. ren de let 1. mel lék let 15. 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 szó ló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. ren de let 37. § p) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró bel ügy mi nisz ter, va la mint az egyes mi nisz -
te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
ren de let 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 egyet ér té sé vel – a kö -
vet ke zõ ket rendelem el:

I. FEJEZET
A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ TANULÓK 
ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ

PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA

1. A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók 
Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram já nak 

ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tá sa

1. §

(1) A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het -
ség gon do zó Prog ram já hoz a 2011/2012. tan év 2012. ja nu -
ár 1-jé tõl au gusz tus 31-éig tar tó idõ sza ká ra ki egé szí tõ
prog ram tá mo ga tás ra (a to váb bi ak ban: AJTP ki egé szí tõ
prog ram tá mo ga tás)

a) a he lyi ön kor mány zat, a he lyi nem ze ti sé gi ön kor -
mány zat és a több cé lú kis tér sé gi tár su lás (a to váb bi ak ban
együtt: ön kor mány za ti fenn tar tó),

b) a Ma gyar or szág 2012. évi köz pon ti költ ség ve té sé rõl
szó ló 2011. évi CXXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: költ -
ség ve té si tör vény)

ba) 12. § (1) be kez dé se sze rin ti köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény és

bb) 38. § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti köz ok ta tá si fel -
ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja

[az a) és b) pont a to váb bi ak ban együtt: fenn tar tó] ab ban 
az eset ben jo go sult, ha a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók
Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram já nak, a Hát rá nyos 
Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram já nak
és a Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já -
nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram já nak tá mo ga tá sa
igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak, el szá -
mo lá sá nak és el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló
25/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let (a to váb bi ak ban: R.)
alap ján õ vagy jog elõd je ilyen tá mo ga tás ban ré sze sült.

(2) Az AJTP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás mér té ke
a) a fenn tar tó szá má ra az ál ta la fenn tar tott kö zép is ko lá -

ra te kin tet tel leg fel jebb 315 000 Ft/fõ/év a 2011/2012. tan -
év ben idõ ará nyo san a 2012. ja nu ár 1. és 2012. au gusz tus
31. kö zöt ti idõ szak ra,

b) a fenn tar tó szá má ra az ál ta la fenn tar tott kö zép is ko lai
kol lé gi um ra te kin tet tel leg fel jebb 420 000 Ft/fõ/év
a 2011/2012. tan év ben idõ ará nyo san a 2012. ja nu ár 1. és
2012. au gusz tus 31. kö zöt ti idõ szak ra.

2. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az 1–3. mel lék let sze rin ti
adat lap

a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese té ben a Ma gyar Ál lam -
kincs tár (a to váb bi ak ban: kincs tár) ál tal üze mel te tett elekt -
ro ni kus rend sze ren ke resz tül ki töl tött és ki nyom ta tott egy
ere de ti pél dá nyá val a kincs tár az ön kor mány za ti fenn tar tó
szék he lye sze rint il le té kes te rü le ti szer vé hez (a to váb bi ak -
ban: Igaz ga tó ság),

b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény ese té ben az adat la pok AJTP hon -
lap já ról ki nyom ta tott két ere de ti pél dá nyá val az Ok ta tás -
ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet hez (to váb bi ak ban: OFI)

le het pos tai úton be nyúj ta ni 2012. má jus 9-éig.
(2) Az Igaz ga tó ság az AJTP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga -

tás ra jo go sult ön kor mány za ti fenn tar tó meg ne ve zé sét,
KSH azo no sí tó ját, az in téz mé nyi lét szám ada to kat és az
AJTP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás össze gét 2012. má jus
21-éig meg kül di az OFI ré szé re.

(3) Az OFI a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in -
téz mény fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal be nyúj tott tá mo ga -
tá si ké rel met meg vizs gál ja és szük ség ese tén öt na pos ha -
tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja fel a köz ok ta tá si fel ada tot el -
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lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ját és a köz pon ti költ -
ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si intézményt.

(4) Az AJTP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás össze gét az
ar ra jo go sult fenn tar tó val az OFI 2012. má jus 31-éig köz li.

3. §

(1) Az OFI az AJTP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás ra jo -
go sult

a) ön kor mány za ti fenn tar tó 2. § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ada ta it,

b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény meg ne ve zé sét, KSH azo no sí tó ját,

c) az in téz mé nyi lét szám ada to kat és

d) az AJTP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás össze gét

2012. má jus 25-éig nyom ta tott és elekt ro ni kus for má -
ban meg kül di az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter (a to váb bi ak -
ban: mi nisz ter) ré szé re.

(2) A mi nisz ter az (1) be kez dés a) és d) pont ja sze rin ti
ada to kat – el len õr zés után – utal vá nyo zás cél já ból 2012.
má jus 31-éig to váb bít ja a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs
mi nisz ter ré szé re.

(3) Az AJTP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tást a kincs tár
a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo zá -
sa alap ján a költ ség ve té si tör vény nek a He lyi ön kor mány -
za tok tá mo ga tá sai és hely ben ma ra dó sze mé lyi jö ve de lem -
adó ja fe je zet, 5. Köz pon to sí tott elõ irány za tok cím ter hé re
a 2012. jú ni us ha vi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben fo lyó sít -
ja.

(4) A fenn tar tó az AJTP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás
össze gét a fo lyó sí tás tól szá mí tott öt mun ka na pon be lül az
ál ta la fenn tar tott olyan in téz mény szám lá já ra utal ja át,
amely re te kin tet tel az AJTP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás -
ra jo go sult tá vált.

2. Az AJTP prog ram tá mo ga tá sa 
a 2012. szep tem ber 1.–2012. de cem ber 31. idõ szak ban

4. §

(1) A fenn tar tó AJTP prog ram tá mo ga tás ra ab ban az
eset ben jo go sult, ha

a) az ál ta la vagy jog elõd je ál tal fenn tar tott kö zép is ko la,
kö zép is ko lai kol lé gi um vagy kol lé gi u mi in téz mény egy sé -
get is mû köd te tõ kö zép fo kú in téz mény (a to váb bi ak ban
együtt: in téz mény) 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 [a to váb bi -
ak ban: 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let] 39/I. §-a sze rin ti
in téz mé nyi pá lyá za to kon az AJTP meg va ló sí tá sá ra jo got
szerzett,

b) a 2010/2011. és 2011/2012. tan év ben mû köd te ti az
AJTP-t, és

c) mind a fenn tar tó, mind az ál ta la fenn tar tott in téz mény 
vál lal ja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
39/I. §-ában meg ha tá ro zott és a ke ret tan ter vek ki adá sá nak
és jó vá ha gyá sá nak rend jé rõl, az 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 [a 
to váb bi ak ban: 17/2004. (V. 20.) OM ren de let] 3. szá mú
mel lék le té ben és a Kol lé gi u mi ne ve lés or szá gos alap prog -
ram já nak ki adá sá ról szó ló 46/2001. (XII. 22.) OM ren de let 
[a to váb bi ak ban: 46/2001. (XII. 22.) OM ren de let] 4. szá -
mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek sze rint
szer ve zi meg a ta nu lók ne ve lé sét, oktatását.

(2) Az AJTP prog ram tá mo ga tás mér té ke

a) a fenn tar tó az ál ta la fenn tar tott kö zép is ko lá ra te kin -
tet tel leg fel jebb 315 000 Ft/fõ/év a 2012/2013. tan év ben
idõ ará nyo san a 2012. szep tem ber 1. és 2012. de cem ber 31. 
kö zöt ti idõ szak ra,

b) a fenn tar tó az ál ta la fenn tar tott kö zép is ko lai kol lé gi -
um ra te kin tet tel leg fel jebb 420 000 Ft/fõ/év a 2012/2013.
tan év ben idõ ará nyo san a 2012. szep tem ber 1. és 2012. de -
cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ra.

(3) Az AJTP prog ram tá mo ga tás a 17/2004. (V. 20.) OM 
ren de let 3. szá mú mel lék le té ben és a 46/2001. (XII. 22.)
OM ren de let 4. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott több -
let-te vé keny sé gek re, em be ri erõ for rá sok kal kap cso la tos
költ sé gek re, a cél cso port szá má ra biz to sí tott prog ra mok ra
és tá mo ga tá sok ra, esz köz be szer zés re, ki egé szí tõ szak mai
szol gál ta tás nyúj tá sá ra hasz nál ha tó fel.

5. §

(1) Az AJTP prog ram tá mo ga tás irán ti tá mo ga tá si ké rel -
met

a) az ön kor mány za ti fenn tar tó az adat la pok kincs tár ál -
tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül ki töl tött
és ki nyom ta tott egy ere de ti pél dá nyát az Igaz ga tó ság,

b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény az adat la pok AJTP hon lap já ról ki -
nyom ta tott két ere de ti pél dá nyát az OFI
ré szé re pos tai úton kül di meg 2012. má jus 25-éig.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell

a) az 1. mel lék le tet,

b) a kö zép is ko lák szá má ra igé nyelt AJTP prog ram tá -
mo ga tás ese té ben a 4. mel lék le tet, a kö zép is ko lai kol lé gi u -
mok szá má ra igé nyelt AJTP prog ram tá mo ga tás ese té ben
az 5. mel lék le tet, va la mint

c) a 25. §-ban fog lal tak sze rint a 16. mel lék le tet.

(3) Az Igaz ga tó ság az ön kor mány za ti fenn tar tó ál tal be -
nyúj tott tá mo ga tá si ké rel met egy ere de ti pél dány ban 2012. 
jú ni us 20-áig meg kül di az OFI ré szé re.
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(4) Az OFI a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in -
téz mény fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal be nyúj tott adat la po -
kat meg vizs gál ja és szük ség ese tén öt na pos ha tár idõ vel
hi ány pót lás ra hív ja fel a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem
ál la mi in téz mény fenn tar tó ját és a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si intézményt.

6. §

(1) Az AJTP prog ram tá mo ga tás ról öt fõs dön tés-elõ ké -
szí tõ bi zott ság 2012. jú ni us 25-éig tesz ja vas la tot a mi nisz -
ter nek.

(2) A dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság ba a mi nisz ter két fõt,
az OFI, a Kol lé gi u mi Szak mai és Ér dek vé del mi Szö vet -
ség, az Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram In téz mé nye i nek
Egye sü le te egy-egy fõt de le gál.

(3) A dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság ügy rend jét e ren de let
ke re tei kö zött ma ga ál la pít ja meg.

7. §

(1) A mi nisz ter az e ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek nek meg fe le lõ tá mo ga tá si ké rel mek ala pul vé te lé vel az
AJTP prog ram tá mo ga tás mér té ké rõl a ren del ke zés re ál ló
for rás ra te kin tet tel a 4. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ke re tek kö zött dönt.

(2) A mi nisz ter dön té sét az ál ta la ve ze tett mi nisz té ri um
(a to váb bi ak ban: mi nisz té ri um) hon lap ján 2012. jú li us
10-éig köz zé te szi. A mi nisz ter dön té sét az OFI írás ban
köz li a fenn tar tó val és a fenn tar tó ál tal fenn tar tott in téz -
ménnyel.

8. §

(1) Az AJTP prog ram tá mo ga tás utal vá nyo zá sá nak fel -
té te le, hogy az AJTP prog ram tá mo ga tást el nyert fenn tar tó
és az ál ta la fenn tar tott in téz mény az OFI-val 2012. au gusz -
tus 10-éig együtt mû kö dé si meg ál la po dást köt.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ön kor mány za ti fenn tar tó
meg ne ve zé sét, KSH-azo no sí tó ját és az AJTP prog ram tá -
mo ga tás össze gét a mi nisz ter 2012. au gusz tus 17-éig utal -
vá nyo zás cél já ból nyom ta tott és elekt ro ni kus úton meg -
kül di a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter ré szé re.

(3) Az AJTP prog ram tá mo ga tást a kincs tár a he lyi ön -
kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo zá sa alap ján
a költ ség ve té si tör vény nek a He lyi ön kor mány za tok tá mo -
ga tá sai és hely ben ma ra dó sze mé lyi jö ve de lem adó ja fe je -
zet, 5. Köz pon to sí tott elõ irány za tok cím ter hé re a 2012.
szep tem ber ha vi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben fo lyó sít ja.

(4) A fenn tar tó az AJTP prog ram tá mo ga tás össze gét
a fo lyó sí tás tól szá mí tott 5 mun ka na pon be lül az ál ta la
fenn tar tott olyan in téz mény szám lá já ra utal ja át, amely re
te kin tet tel az AJTP prog ram tá mo ga tás ra jo go sult tá vált.

II. FEJEZET
A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ TANULÓK 

ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAMJÁNAK
TÁMOGATÁSA

3. A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi 
Prog ram já nak ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tá sa

9. §

(1) A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé -
gi u mi Prog ram já hoz (to váb bi ak ban: AJKP) ki egé szí tõ
prog ram tá mo ga tás ra (a to váb bi ak ban: AJKP ki egé szí tõ
prog ram tá mo ga tás) a 2011/2012. tan év 2012. ja nu ár 1-jé -
tõl 2012. au gusz tus 31-éig tar tó idõ sza ká ra az AJKP-ben
fenn tar tó ab ban az eset ben jo go sult, ha az ál ta la vagy jog -
elõd je ál tal fenn tar tott

a) kö zép is ko lai kol lé gi um vagy kol lé gi u mi in téz mény -
egy sé get is mû köd te tõ kö zép fo kú in téz mény ki len ce -
dik-ti zen har ma dik év fo lya mos ta nu lói után, vagy

b) kö zép is ko la ki len ce dik elõ ké szí tõ év fo lya má ra já ró
ta nu lói után

az R. alap ján tá mo ga tás ban ré sze sült.
(2) Az AJKP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás mér té ke
a) a fenn tar tó az ál ta la fenn tar tott kö zép is ko lá ra te kin -

tet tel leg fel jebb 315 000 Ft/fõ/év idõ ará nyo san a 2012. ja -
nu ár 1. és 2012. au gusz tus 31. kö zöt ti idõ szak ra,

b) a fenn tar tó az ál ta la fenn tar tott kö zép is ko lai kol lé gi -
um ra te kin tet tel leg fel jebb 630 000 Ft/fõ/év idõ ará nyo san
a 2012. ja nu ár 1. és 2012. au gusz tus 31. kö zöt ti idõ szak ra.

10. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az 1. mel lék let, kol lé gi u mok
ese té ben a 6. mel lék let, kö zép is ko lák ese té ben a 7. mel lék -
let sze rin ti adat lap

a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese té ben a kincs tár ál tal
üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül ki töl tött és
ki nyom ta tott egy ere de ti pél dá nyá val az Igaz ga tó ság hoz,

b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény ese té ben az adat la pok AJKP hon -
lap já ról ki nyom ta tott két ere de ti pél dá nyát az OFI-hoz

le het pos tai úton be nyúj ta ni 2012. má jus 9-éig.
(2) Az Igaz ga tó ság az AJKP ki egé szí tõ prog ram tá mo -

ga tás ra jo go sult ön kor mány za ti fenn tar tó meg ne ve zé sét,
KSH azo no sí tó ját, az in téz mé nyi lét szám ada to kat és az
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AJKP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás össze gét 2012. má jus
21-éig meg kül di az OFI ré szé re.

(3) Az OFI a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in -
téz mény fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal be nyúj tott tá mo ga -
tá si ké rel met meg vizs gál ja és szük ség ese tén öt na pos ha -
tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja fel a köz ok ta tá si fel ada tot el -
lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ját és a köz pon ti költ -
ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si intézményt.

(4) Az AJKP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás össze gét az
ar ra jo go sult fenn tar tó val az OFI 2012. má jus 31-éig köz li.

11. §

(1) Az OFI az AJKP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás ra jo -
go sult

a) ön kor mány za ti fenn tar tó 10. § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ada ta it,

b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény meg ne ve zé sét, KSH azo no sí tó ját,

c) az in téz mé nyi lét szám ada to kat és
d) az AJKSzP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás össze gét
2012. má jus 25-éig nyom ta tott és elekt ro ni kus for má -

ban meg kül di a mi nisz ter ré szé re.
(2) A mi nisz ter az (1) be kez dés a) és d) pont ja sze rin ti

ada to kat – el len õr zés után – utal vá nyo zás cél já ból 2012.
má jus 31-éig to váb bít ja a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs
mi nisz ter ré szé re.

(3) Az AJKP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tást a kincs tár
a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo zá -
sa alap ján a költ ség ve té si tör vény nek a He lyi ön kor mány -
za tok tá mo ga tá sai és hely ben ma ra dó sze mé lyi jö ve de lem -
adó ja fe je zet, 5. Köz pon to sí tott elõ irány za tok cím ter hé re
a 2012. jú ni us ha vi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben fo lyó sít ja.

(4) A fenn tar tó az AJKP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás
össze gét a fo lyó sí tás tól szá mí tott öt mun ka na pon be lül az
ál ta la fenn tar tott olyan in téz mény szám lá já ra utal ja át,
amely re te kin tet tel az AJTP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás -
ra jo go sult tá vált.

4. Az AJKP prog ram tá mo ga tá sa 
a 2012. szep tem ber 1.–2012. de cem ber 31. idõ szak ban

12. §

(1) Az AJKP-ban részt ve võ fenn tar tó az AJKP prog -
ram tá mo ga tás ra a 2012/2013. tan év 2012. szep tem ber 1.
és 2012. de cem ber 31. idõ sza ká ra az ál ta la fenn tar tott kö -
zép is ko lai kol lé gi um vagy kol lé gi u mi in téz mény egy sé get
is mû köd te tõ kö zép fo kú in téz mény ki len ce dik-ti zen har -
ma dik év fo lya mos és az ál ta la mû köd te tett kö zép is ko la ki -

len ce dik elõ ké szí tõ év fo lya mos ta nu lói után ab ban az eset -
ben jo go sult, ha

a) a kö zép is ko lai kol lé gi um vagy kol lé gi u mi in téz -
mény egy sé get is mû köd te tõ kö zép fo kú in téz mény vagy
a kö zép is ko la az AJKP meg va ló sí tá sá ra a 11/1994. (VI. 8.) 
MKM ren de let 39/H. §-a sze rin ti in téz mé nyi pá lyá za ton
jo got szer zett,

b) a 2011/2012. tan év ben mû köd te ti az AJKP-t,

c) a 2011/2012. tan év re vo nat ko zó an az OFI-val kö tött
szer zõ dés ben fog lal ta kat ma ra dék ta la nul tel je sí tet te,
és a for rás fel hasz ná lá sá ról ké szí tett szak mai és pénz ügyi
be szá mo ló és a vál lalt fel ada tok meg va ló su lá sá ról ké szí -
tett füg get len mo ni to ri je len tés el fo ga dás ra ke rült, és

d) vál lal ja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
39/H. §-ában meg ha tá ro zott, a 17/2004. (V. 20.) OM ren -
de let 3. szá mú mel lék le té ben és a 46/2001. (XII. 22.) OM
ren de let 5. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek sze rint szer ve zi meg a ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá -
sát.

(2) Az AJKP prog ram tá mo ga tás mér té ke

a) a fenn tar tó az ál ta la fenn tar tott kö zép is ko lá ra te kin -
tet tel leg fel jebb 315 000 Ft/fõ/év idõ ará nyo san a 2012.
szep tem ber 1. és 2012. de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ra,

b) a fenn tar tó az ál ta la fenn tar tott kö zép is ko lai kol lé gi -
um ra te kin tet tel leg fel jebb 630 000 Ft/fõ/év idõ ará nyo san
a 2012. szep tem ber 1. és 2012. de cem ber 31. kö zöt ti idõ -
szak ra.

(3) Az AJKP prog ram tá mo ga tás a 17/2004. (V. 20.) OM 
ren de let 3. szá mú mel lék le té ben, va la mint a 46/2001.
(XII. 22.) OM ren de let 5. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott több let-te vé keny sé gek re, em be ri erõ for rá sok kal kap -
cso la tos költ sé gek re, a cél cso port szá má ra biz to sí tott
prog ra mok ra és tá mo ga tá sok ra, esz köz be szer zés re, ki egé -
szí tõ szak mai szol gál ta tás nyúj tá sá ra for dít ha tó.

13. §

(1) Az AJKP prog ram tá mo ga tás irán ti tá mo ga tá si ké rel -
met

a) az ön kor mány za ti fenn tar tó az adat la pok kincs tár ál -
tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül ki töl tött
és ki nyom ta tott pél dá nyát egy ere de ti pél dány ban az Igaz -
ga tó ság,

b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény az adat la pok OFI hon lap já ról ki -
nyom ta tott pél dá nyát két ere de ti pél dá nyát az OFI
ré szé re pos tai úton kül di meg 2012. jú ni us 15-éig.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez

a) a 25. §-ban fog lal tak sze rint a 16. mel lék le tet

b) kol lé gi u mok ese té ben az 1. mel lék le tet és a 8. mel -
lék le tet,
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c) kö zép is ko lák ese té ben az 1. mel lék le tet, a 9. mel lék -
le tet, a 10. mel lék let sze rin ti szán dék nyi lat ko za tot
kell csa tol ni.

(3) Az Igaz ga tó ság az ön kor mány za ti fenn tar tó ál tal be -
nyúj tott tá mo ga tá si ké rel met egy ere de ti pél dány ban 2012. 
jú li us 6-áig meg kül di az OFI ré szé re.

(4) Az OFI a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in -
téz mény fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal be nyúj tott adat la po -
kat meg vizs gál ja és szük ség ese tén öt na pos ha tár idõ vel
hi ány pót lás ra hív ja fel a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem
ál la mi in téz mény fenn tar tó ját és a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si intézményt.

14. §

(1) Az AJKP prog ram tá mo ga tás ról öt fõs dön tés-elõ ké -
szí tõ bi zott ság 2012. jú li us 16-áig tesz ja vas la tot a mi nisz -
ter nek.

(2) A dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság ba a mi nisz ter két fõt,
az OFI, a Kol lé gi u mi Szak mai és Ér dek vé del mi Szö vet -
ség, az Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram In téz mé -
nye i nek Egye sü le te egy-egy fõt de le gál.

(3) A dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság ügy rend jét e ren de let
ke re tei kö zött ma ga ál la pít ja meg.

15. §

(1) A mi nisz ter az e ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek nek meg fe le lõ tá mo ga tá si ké rel mek ala pul vé te lé vel
a kol lé gi u mi AJKP prog ram tá mo ga tás mér té ké rõl a ren -
del ke zés re ál ló for rás ra te kin tet tel a 12. § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött dönt.

(2) A mi nisz ter dön té sét a mi nisz té ri um hon lap ján
2012. au gusz tus 8-áig köz zé te szi. A mi nisz ter dön té sét az
OFI köz li a fenn tar tó val és az ál ta la fenn tar tott in téz -
ménnyel.

16. §

(1) Az AJKP prog ram tá mo ga tás utal vá nyo zá sá nak fel -
té te le, hogy az AJTP prog ram tá mo ga tást el nyert fenn tar tó
és az ál ta la fenn tar tott in téz mény az OFI-val 2012. au gusz -
tus 31-éig együtt mû kö dé si meg ál la po dást köt.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ön kor mány za ti fenn tar tó
meg ne ve zé sét, KSH-azo no sí tó ját és a kol lé gi u mi AJKP
prog ram tá mo ga tás össze gét a mi nisz ter 2012. szep tem ber
5-éig utal vá nyo zás cél já ból nyom ta tott és elekt ro ni kus
úton meg kül di a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz -
ter ré szé re.

(3) Az AJTP prog ram tá mo ga tást a kincs tár a he lyi ön -
kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo zá sa alap ján
a költ ség ve té si tör vény nek a He lyi ön kor mány za tok tá mo -
ga tá sai és hely ben ma ra dó sze mé lyi jö ve de lem adó ja fe je -
zet, 5. Köz pon to sí tott elõ irány za tok cím ter hé re a 2012.
szep tem ber havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(4) A fenn tar tó az AJKP prog ram tá mo ga tás össze gét
a fo lyó sí tás tól szá mí tott öt mun ka na pon be lül az ál ta la
fenn tar tott olyan in téz mény szám lá já ra utal ja át, amely re
te kin tet tel az AJTP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás ra jo go -
sult tá vált.

III. FEJEZET
A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ

TANULÓK ARANY JÁNOS
KOLLÉGIUMI-SZAKISKOLAI PROGRAMJÁNAK

TÁMOGATÁSA

5. A Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók 
Arany Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram já nak

ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tá sa

17. §

(1) A Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany
Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram já hoz (to váb bi ak -
ban: AJKSzP) a 2011/2012. tan év 2012. ja nu ár 1-jé tõl
2012. au gusz tus 31-éig tar tó idõ sza ká ra ki egé szí tõ prog -
ram tá mo ga tás ra (a to váb bi ak ban: AJKSzP ki egé szí tõ
prog ram tá mo ga tás) az AJKSzP-ben részt ve võ fenn tar tó
ab ban az eset ben jo go sult, ha

a) az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en az R. alap -
ján költ ség ve té si tá mo ga tás ban ré sze sült

aa) az ál ta la vagy jog elõd je ál tal fenn tar tott kö zép is ko -
lai kol lé gi um vagy kol lé gi u mi in téz mény egy sé get is mû -
köd te tõ kö zép fo kú in téz mény ki len ce dik-ti zen har ma dik
év fo lya mos ta nu lói után, vagy

ab) az ál ta la vagy jog elõd je ál tal fenn tar tott szak is ko la
ki len ce dik-ti zen har ma dik év fo lya má ra já ró ta nu lói után,
vagy

b) 2011. szep tem ber 1-jé tõl az ál ta la fenn tar tott szak is -
ko lá ban az AJKSzP-ben részt ve võ kö zép is ko lai kol lé gi -
um mal kö tött meg ál la po dás alap ján mû köd te ti az
AJKSzP-t.

(2) Az AJKSzP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás mér té ke

a) a fenn tar tó az ál ta la fenn tar tott szak is ko lá ra te kin tet -
tel leg fel jebb 315 000 Ft/fõ/év idõ ará nyo san a 2012. ja nu -
ár 1. és 2012. au gusz tus 31. kö zöt ti idõ szak ra,

b) a fenn tar tó az ál ta la fenn tar tott kö zép is ko lai kollé -
giumra te kin tet tel leg fel jebb 700 000 Ft/fõ/év idõ ará nyo -
san a 2012. ja nu ár 1. és 2012. au gusz tus 31. kö zöt ti idõ -
szak ra.
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18. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az 1. mel lék let, kol lé gi u mok
ese té ben a 11. mel lék let, szak is ko lák ese té ben a 12. mel -
lék let sze rin ti adat la pok

a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese té ben a kincs tár ál tal
üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül ki töl tött és
ki nyom ta tott egy ere de ti pél dá nyá val az Igaz ga tó ság hoz,

b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény ese té ben az AJKSzP hon lap já ról
ki nyom ta tott két ere de ti pél dá nyá val az OFI-hoz

le het pos tai úton be nyúj ta ni 2012. má jus 9-éig.
(2) Az Igaz ga tó ság az AJKSzP ki egé szí tõ prog ram tá mo -

ga tás ra jo go sult ön kor mány za ti fenn tar tó meg ne ve zé sét,
KSH azo no sí tó ját és az AJKSzP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga -
tás össze gét 2012. má jus 21-éig meg kül di az OFI ré szé re.

(3) Az OFI a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in -
téz mény fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal be nyúj tott tá mo ga -
tá si ké rel met meg vizs gál ja és szük ség ese tén öt na pos ha -
tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja fel a köz ok ta tá si fel ada tot el -
lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ját és a köz pon ti költ -
ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si intézményt.

(4) Az AJKSzP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás össze gét az
ar ra jo go sult fenn tar tó val az OFI 2012. má jus 31-éig köz li.

19. §

(1) Az OFI az AJKSzP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás ra
jo go sult

a) ön kor mány za ti fenn tar tó 18. § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ada ta it,

b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény meg ne ve zé sét, KSH azo no sí tó ját,

c) az in téz mé nyi lét szám ada to kat és
d) az AJKSzP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás össze gét
2012. má jus 25-éig nyom ta tott és elekt ro ni kus for má -

ban meg kül di a mi nisz ter ré szé re.
(2) A mi nisz ter az (1) be kez dés a) és d) pont já ban meg -

ha tá ro zott ada to kat – el len õr zés után – utal vá nyo zás cél já -
ból 2012. má jus 31-éig to váb bít ja a he lyi ön kor mány za to -
kért fe le lõs mi nisz ter ré szé re.

(3) Az AJKSzP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tást a kincs -
tár a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo -
zá sa alap ján a költ ség ve té si tör vény nek a He lyi ön kor -
mány za tok tá mo ga tá sai és hely ben ma ra dó sze mé lyi jö ve -
de lem adó ja fe je zet, 5. Köz pon to sí tott elõ irány za tok cím
ter hé re a 2012. jú ni us ha vi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben
fo lyó sít ja.

(4) A fenn tar tó az AJKSzP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga -
tás össze gét a fo lyó sí tás tól szá mí tott öt mun ka na pon be lül

az ál ta la fenn tar tott olyan in téz mény szám lá já ra utal ja át,
amely re te kin tet tel az AJTP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás -
ra jo go sult tá vált.

6. Az AJKSzP prog ram tá mo ga tá sa 
a 2012. szep tem ber 1.–2012. de cem ber 31. idõ szak ban

20. §

(1) Az AJKSzP-ben fenn tar tó AJKSzP prog ram tá mo ga -
tás ra a 2012/2013. tan év 2012. szep tem ber 1. és 2012. de -
cem ber 31. köz ti idõ sza ká ra az ál ta la fenn tar tott kö zép is -
ko lai kol lé gi u ma, kol lé gi u mi in téz mény egy sé get is mû -
köd te tõ kö zép fo kú in téz mény vagy szak is ko la (a to váb bi -
ak ban együtt: AJKSzP-ben részt ve võ in téz mény) után ab -
ban az eset ben jo go sult, ha

a) az AJKSzP-ben részt ve võ in téz mény a 2007. év ben
vagy a 2008. év ben a 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
39/H. §-a sze rin ti in téz mé nyi pá lyá za ton az AJKSzP mû -
köd te té sé re jo got szer zett,

b) a 2011/2012. tan év ben mû köd te ti az AJKSzP-t,
c) a 2011/2012. tan év re vo nat ko zó an az OFI-val kö tött

szer zõ dés ben fog lal ta kat ma ra dék ta la nul tel je sí tet te, és
a for rás fel hasz ná lá sá ról ké szí tett szak mai és pénz ügyi be -
szá mo ló és a vál lalt fel ada tok meg va ló su lá sá ról ké szí tett
füg get len mo ni to ri je len tés el fo ga dás ra került,

d) a 10. mel lék let sze rin ti szán dék nyi lat ko zat alá írá sá -
val a fenn tar tó vál lal ja, hogy part ne ri együtt mû kö dést va -
ló sít meg az in téz mé nyi pá lyá za tok alap ján az AJKSzP
mû köd te té sé re jo go sult szak is ko lák kal vagy szak is ko lai
in téz mény egy sé get is mû köd te tõ kö zép fo kú in téz mé nyek -
kel, és

e) a fenn tar tó vál lal ja, hogy az ál ta la fenn tar tott, az
AJKSzP-be a 2007/2008. tan év ben vagy a 2008/2009. tan -
év ben be kap cso ló dott kol lé gi um a 2012/2013. tan év so rán
két al ka lom mal az AJKSzP-ben részt ve võ in téz mény ben
jó ered ménnyel al kal ma zott pe da gó gi ai gya kor la tok át -
adá sa cél já ból mun ka kon fe ren ci át szer vez, amely nek ke -
re té ben hos pi tá lá si le he tõ sé get biz to sít a ré gió ér dek lõ dõ
kol lé gi u mai számára.

(2) Az a fenn tar tó, aki az AJKSzP-ben részt ve võ in téz -
ményt tart fenn, kö te les az AJKSzP-ben részt ve võ in téz -
mény ala pí tó ok ira tá ban, va la mint az AJKSzP-ben részt
ve võ in téz mény he lyi pe da gó gi ai prog ram já ban az
AJKSzP-t mint a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók
esély egyen lõ sé gét szol gá ló te vé keny sé get sze re pel tet ni.

(3) Az AJKSzP prog ram tá mo ga tás mér té ke
a) a fenn tar tó az ál ta la fenn tar tott szak is ko lá ra te kin tet -

tel leg fel jebb 315 000 Ft/fõ/év idõ ará nyo san a 2012. szep -
tem ber 1. és 2012. de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ra,

b) a fenn tar tó az ál ta la fenn tar tott kol lé gi um ra te kin tet -
tel leg fel jebb 700 000 Ft/fõ/év idõ ará nyo san a 2012. szep -
tem ber 1. és 2012. de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ra.
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(4) A (3) be kez dés b) pont ja alap ján egy év fo lya mon
ma xi má li san 25 fõ után ve he tõ igény be AJKSzP prog ram -
tá mo ga tás.

(5) Az AJKSzP prog ram tá mo ga tás a 46/2001. (XII. 22.)
OM ren de let 6. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott te vé -
keny sé gek re, em be ri erõ for rá sok kal kap cso la tos költ sé -
gek re, a cél cso port szá má ra biz to sí tott prog ra mok ra és tá -
mo ga tá sok ra, esz köz be szer zés re, ki egé szí tõ szak mai szol -
gál ta tás nyúj tá sá ra hasz nál ha tó fel. A 46/2001. (XII. 22.)
OM ren de let 6. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott ki -
emelt te vé keny sé ge ket a szak is ko la és a kol lé gi um egy -
aránt kö te les meg va ló sí ta ni.

21. §

(1) Az AJKSzP prog ram tá mo ga tás irán ti tá mo ga tá si ké -
rel met

a) az ön kor mány za ti fenn tar tó az adat la pok kincs tár ál -
tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül ki töl tött
és ki nyom ta tott egy ere de ti pél dá nyát az Igaz ga tó ság,

b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény az adat la pok AJKSzP hon lap já ról
ki nyom ta tott két ere de ti pél dá nyát az OFI ré szé re
kül di meg pos tai úton 2012. jú ni us 15-éig.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez
a) az 1. mel lék le tet és a 25. §-ban fog lal tak sze rint

a 16. mel lék le tet
b) kol lé gi u mok ese té ben a 13. mel lék le tet,
c) szak is ko lák ese té ben a 14. mel lék le tet

kell csa tol ni.
(3) Az Igaz ga tó ság az ön kor mány za ti fenn tar tó ál tal be -

nyúj tott tá mo ga tá si ké rel met egy ere de ti pél dány ban 2012. 
jú li us 9-éig meg kül di az OFI ré szé re.

(4) Az OFI a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in -
téz mény fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal be nyúj tott adat la po -
kat meg vizs gál ja és szük ség ese tén öt na pos ha tár idõ vel
hi ány pót lás ra hív ja fel a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem
ál la mi in téz mény fenn tar tó ját és a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz ményt.

22. §

(1) Az AJKSzP prog ram tá mo ga tás ról öt fõs dön tés-elõ -
ké szí tõ bi zott ság 2012. jú li us 27-éig tesz ja vas la tot a mi -
nisz ter nek.

(2) A bi zott ság ba a mi nisz ter két fõt az OFI, a Kol lé gi u -
mi Szak mai és Ér dek vé del mi Szö vet ség, az Arany Já nos
Kol lé gi u mi Prog ram In téz mé nye i nek Egye sü le te egy-egy
fõt de le gál.

(3) A dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság ügy rend jét e ren de let
ke re tei kö zött ma ga ál la pít ja meg.

23. §

(1) A mi nisz ter az e ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek nek meg fe le lõ tá mo ga tá si ké rel mek ala pul vé te lé vel az
AJKSzP prog ram tá mo ga tás mér té ké rõl a ren del ke zés re ál -
ló for rás ra te kin tet tel a 20. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ke re tek kö zött dönt.

(2) A mi nisz ter dön té sét a mi nisz té ri um hon lap ján
2012. au gusz tus 17-éig köz zé te szi. A mi nisz ter dön té sét az 
OFI írás ban köz li a fenn tar tó val és a fenn tar tó ál tal fenn -
tar tott in téz ménnyel.

24. §

(1) Az AJKSzP prog ram tá mo ga tás utal vá nyo zá sá nak
fel té te le, hogy az AJKSzP prog ram tá mo ga tást el nyert
fenn tar tó és az ál ta la fenn tar tott in téz mény az OFI-val leg -
ké sõbb 2012. szep tem ber 14-éig együtt mû kö dé si meg ál la -
po dást köt.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ön kor mány za ti fenn tar tó
meg ne ve zé sét, KSH-azo no sí tó ját, az in téz mé nyi lét szám -
ada to kat és az AJKSzP prog ram tá mo ga tás össze gét a mi -
nisz ter 2012. szep tem ber 21-éig utal vá nyo zás cél já ból
nyom ta tott és elekt ro ni kus for má ban meg kül di a he lyi ön -
kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter ré szé re.

(3) Az AJKSzP prog ram tá mo ga tást a kincs tár a he lyi
ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo zá sa alap -
ján a költ ség ve té si tör vény nek a He lyi ön kor mány za tok tá -
mo ga tá sai és hely ben ma ra dó sze mé lyi jö ve de lem adó ja fe -
je zet, 5. Köz pon to sí tott elõ irány za tok cím ter hé re a 2012.
ok tó ber ha vi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben fo lyó sít ja.

(4) A fenn tar tó az AJKSzP prog ram tá mo ga tás össze gét
a fo lyó sí tás tól szá mí tott öt mun ka na pon be lül az ál ta la
fenn tar tott olyan in téz mény szám lá já ra utal ja át, amely re
te kin tet tel az AJTP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás ra jo go -
sult tá vált.

IV. FEJEZET
KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

7. A tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak 
és a költ ség ve té si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak 

közös szabályai 

25. §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell a fenn tar tó
16. mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tát ar ról, hogy ren del ke zik 
a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény e ren de let 
ha tály ba lé pé sé nek nap ján ha tá lyos 105. §-ában meg ha tá -
ro zott köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv vel.

(2) Az (1) be kez dést több cé lú kis tér sé gi tár su lás ese té ben
az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy a nyi lat ko za tot a he -
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lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl szó ló 
tör vény ben és a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér -
sé gi tár su lá sá ról szó ló tör vény ben az egyes tár su lá si tí pu sok -
nál meg ha tá ro zott dön tés ho zó szerv vagy sze mély ad ja ki.

(3) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény a köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in -
téz ke dé si terv hi á nyá ban ar ról nyi lat ko zik, hogy ne ve lé si
prog ram ja vagy pe da gó gi ai prog ram ja tar tal maz za az
esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé se ket.

26. §

A ki zá ró lag pos tai úton be nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem
ér vény te len.

27. §

(1) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott be nyúj tá si ha tár -
idõk el mu lasz tá sa jog vesz tõ.

(2) Ha a fenn tar tó a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra
meg ha tá ro zott ha tár idõt ön hi bá ján kí vül el mu lasz tot ta, az
ön kor mány za ti fenn tar tó az Igaz ga tó ság hoz, a köz ok ta tá si
fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja és a köz -
pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mény az OFI ré szé re iga zo lá si ké rel met nyújt hat be az el -
mu lasz tott ha tár idõ tõl szá mí tott öt na pon be lül. Az iga zo -
lá si ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va ál ló ha tár idõ jogvesztõ.

(3) Az iga zo lá si ké re lem mel együtt, ön kor mány za ti
fenn tar tó ese té ben az elekt ro ni kus rend szer ben tör té nõ
rög zí tést ki vé ve, az el mu lasz tott cse lek ményt is pó tol ni
kell. Az elekt ro ni kus rend szer ben tör té nõ rög zí tést az
Igaz ga tó ság fel hí vá sá ra ha la dék ta la nul pó tol ni kell, és
a rend szer ál tal elõ ál lí tott adat la po kat az Igaz ga tó ság ré -
szé re leg ké sõbb a rög zí tést kö ve tõ mun ka na pon meg kell
kül de ni. 

(4) Az iga zo lá si ké re lem rõl a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott szerv a be nyúj tás tól szá mí tott há rom na pon be lül
dönt.

28. §

(1) A költ ség ve té si tá mo ga tást a köz ok ta tá si fel ada tot
el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja ese té ben a költ -
ség ve té si tör vény Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um fe je zet, 
20. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 2. Nor ma tív fi -
nan szí ro zás al cím, 3. Köz ok ta tá si cé lú hu mán szol gál ta tás
és ki egé szí tõ tá mo ga tás jog cím cso port ter hé re az AJTP ki -
egé szí tõ prog ram tá mo ga tás, az AJKP ki egé szí tõ prog ram -
tá mo ga tás és az AJKSzP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás
ese té ben 2012. jú ni us 15-éig, az AJTP prog ram tá mo ga tás,

az AJKP prog ram tá mo ga tás ese té ben 2012. szep tem ber
15-éig, az AJKSzP prog ram tá mo ga tás ese té ben 2012. ok -
tó ber 15-éig a kincs tár a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs
mi nisz ter utal vá nyo zá sa alap ján folyósítja.

(2) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mény ré szé re nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga -
tást a költ ség ve té si tör vény Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri -
um fe je zet, 5. Egye te mek, fõ is ko lák cím biz to sít ja, a köz -
pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mény en nek ter hé re jo go sult a mi nisz ter költ ség ve té si tá -
mo ga tás sal kap cso la tos dön té se alap ján a költ ség ve té si tá -
mo ga tás e ren de let ben fog lal tak sze rin ti fel hasz ná lá sá ra.

29. §

A költ ség ve té si tá mo ga tást 2012. de cem ber 31-éig, an -
nak 2012. de cem ber 31-én kö te le zett ség vál la lás sal ter helt
ma rad vá nyát 2013. jú ni us 30-áig le het fel hasz nál ni.

8. A költ ség ve té si tá mo ga tás el szá mo lá sá nak 
és el len õr zé sé nek közös sza bá lyai

30. §

(1) A költ ség ve té si tá mo ga tás ról
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó a min den ko ri zár szám -

adás ke re té ben és rend je sze rint,
b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény

fenn tar tó ja a 2012. évi tá mo ga tá sa i ról tör té nõ el szá mo lá sa
ke re té ben, a kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok el szá mo lá -
sa it tar tal ma zó adat la pon
szá mol el.

(2) Az el szá mo lás ban ki mu ta tott ada tok va ló di sá gát
a fenn tar tó nál és a fenn tar tá sa alá tar to zó és a tá mo ga tá si
igénnyel érin tett in téz mé nyek nél ana li ti kus nyil ván tar tás -
sal és szak mai do ku men tá ci ó val kell alá tá masz ta ni.

(3) A költ ség ve té si tá mo ga tá sok az el szá mo lás nál nem
von ha tók össze.

31. §

(1) Ha a fenn tar tó 2012. má jus 31-éig az ál ta la fenn tar -
tott in téz mény át szer ve zé sé vel, fenn tar tói jo gá nak át adá -
sá val, meg szün te té sé vel össze füg gõ dön tést hoz, az e ren -
de let ben fog lal ta kat a (2)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott
el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Az in téz mény jog utód dal tör té nõ meg szün te té sé rõl,
át szer ve zé sé rõl, fenn tar tói jo gá nak át adá sá ról a tá mo ga tá -
si ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ en ho zott dön tés rõl a jog elõd 
in téz mény fenn tar tó ja a dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ ti zen -
öt na pon be lül tá jé koz tat ja a kincs tá rat.
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(3) A fenn tar tó az ál ta la fenn tar tott in téz mény jog utód
nél kü li meg szün te té se ese té ben (ide ért ve a he lyi ön kor -
mány za ti fenn tar tá sú in téz mény fenn tar tói jo gá nak köz ok -
ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja ré -
szé re tör té nõ át adá sát és a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem
ál la mi in téz mény fenn tar tói jo gá nak ön kor mány za ti fenn -
tar tó ré szé re tör té nõ át adá sát) az érin tett in téz mény vo nat -
ko zá sá ban nem nyújt hat be tá mo ga tá si ké rel met.

(4) A fenn tar tó az ál ta la fenn tar tott in téz mény jog utód -
lás sal tör té nõ meg szû né se, át szer ve zé se vagy fenn tar tói
jo gá nak át adá sa ese tén a költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sa a jog elõd és a jog utód fenn tar tó írá sos meg ál la po dá -
sa alap ján tör té nik, eb ben az eset ben a tá mo ga tá si ké re -
lem hez a 17. mel lék le tet is csa tol ni kell. A meg ál la po dás
fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát az ön kor mány za ti
fenn tar tó az Igaz ga tó ság hoz és az OFI-hoz, a köz ok ta tá si
fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja és a köz -
pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mény az OFI-hoz nyújt ja be leg ké sõbb a fenn tar tói dön tés
meg ho za ta lát kö ve tõ ti zen öt na pon be lül.

(5) A költ ség ve té si tá mo ga tás idõ ará nyos ré sze az in téz -
mény meg szû né sé ig a jog elõ döt, azt kö ve tõ en pe dig – fel -
té ve, hogy a költ ség ve té si tá mo ga tás fel té te le i nek meg fe -
lel – a jog utó dot il le ti meg.

(6) A he lyi ön kor mány za ti fenn tar tá sú in téz mény fenn -
tar tói jo gá nak a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in -
téz mény fenn tar tó ja ré szé re tör té nõ át adá sa, vagy a köz ok -
ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja
vagy a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mény fenn tar tói jo gá nak he lyi ön kor mány zat
ré szé re tör té nõ át adá sa ese tén a költ ség ve té si tá mo ga tás
a jog elõd ré szé re ke rül fo lyó sí tás ra, aki a tá mo ga tás idõ -
ará nyos, ha von ként fo lyó sí tott rész le te it kö te les to vább ad -
ni a jog utód nak.

(7) A költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról az (5) és
(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben an nak a fenn tar tó -
nak kell el szá mol nia, aki a költ ség ve té si tá mo ga tást
a meg ál la po dás alap ján tény le ge sen fel hasz nál ja.

32. §

(1) A költ ség ve té si tá mo ga tás jog sze rû fel hasz ná lá sát
a kincs tár el len õr zi. Az el len õr zés hez szük sé ges ada to kat
a kincs tár írá sos meg ke re sé sé re az OFI – a meg ke re sés nek
az OFI-hoz tör té nõ be ér ke zé sé tõl szá mí tott – tíz mun ka na -
pon be lül a kincs tár nak át ad ja.

(2) A költ ség ve té si tá mo ga tás ban ré sze sült fenn tar tó tól
a költ ség ve té si tá mo ga tás fo lyó sí tá sát kö ve tõ há rom évig
a költ ség ve té si tá mo ga tás cél já nak szak mai meg va ló su lá -
sá ra vo nat ko zó an az OFI tá jé koz ta tást kér het és azt – elõ -
ze tes egyez te tés alap ján – a hely szí nen és a költ ség ve té si
tá mo ga tás ban ré sze sült fenn tar tó val kö tött szer zõ dés sze -
rin ti mó don is el len õriz he ti.

(3) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mény ese té ben az e ren de let sze rin ti költ ség ve -
té si tá mo ga tás jog sze rû fel hasz ná lá sát a mi nisz ter a hely -
szí nen jo go sult el len õriz ni.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és 2015. de cem ber 31-én ha tá lyát veszti.

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

1622 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 11. szám



1. mel lék let a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Fenn tar tói adat lap*

Be kül den dõ az adott jog cím hez kap cso ló dó to váb bi mel lék le tek kel postai úton:
a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a kincs tár ön kor mány za ti fenn tar tó szék he lye sze rint il le -

té kes területi szervéhez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -

ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az Ok ta tás ku ta tó és Fejlesztõ Intézet részére
1363 Bu da pest, Pf. 49
Ki töl ten dõ az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

A fenn tar tó ra vo nat ko zó ada tok:

Megye: Fenntartó neve:

A többcélú kistérségi társulás neve:

Címe: Polgármester/elnök/képviselõ neve:

Adószám: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´

KSH kód*: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´

A számlavezetõ bank neve: Bankszámlaszám: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ – ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ – ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´

Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó faxszáma:

A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó já ra vo nat ko zó további adatok:
Nyil ván tar tá si szá ma (cég ki vo nat száma,
vagy a cég bí ró sá gi vég zés szá ma, ha van)1:

Több cé lú kis tér sé gi tár su lás ese tén a „gesz tor” ön kor mány zat KSH kódja

Dá tum:

P. H.

……………………………
fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:
a 25. § sze rin ti, 16. mel lék let ben ta lál ha tó nyi lat ko za tot ar ról, hogy az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé se ket az adott fenn tar tó be épí tet te, il le tõ leg be -

épí ti a meghatározó helyi dokumentumokba
a 17. mel lék le tet, ha a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban az in téz mény jog utód dal tör té nõ meg szû né sé rõl már határozat született

1 A meg fe le lõt alá kell húz ni!
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2. mel lék let a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Adat lap a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram já ban részt ve võ,
a 25/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let alap ján tá mo ga tás ban ré sze sült kol lé gi u mi fenn tar tók, 

il let ve jog utó da ik ré szé re AJTP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tá sá hoz

Be kül den dõ 2012. má jus 9-ig pos tai úton:
a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a kincs tár ön kor mány za ti fenn tar tó szék he lye sze rint il le -

té kes területi szervéhez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -

ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany János Programirodája részére 
1363 Bu da pest, Pf. 49
A bo rí ték ra rá kell ír ni: „AJTP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás”
Ki töl ten dõ az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

Kollégiumra
vonatkozó adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezetõ bank neve:

bankszámlaszáma:

képviselõ neve:

programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:

Az intézményi férõhelyek száma:

Az intézmény tanulóinak létszáma:

Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetû tanulók létszáma:

A 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet szerinti támogatást megalapozó, 
a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok a 2011/2012.
tanévre vonatkozóan:

9. évfolyamon (fõ):

10. évfolyamon (fõ):

11. évfolyamon (fõ):

12. évfolyamon (fõ):

13. évfolyamon (fõ)

Tanulói létszámok a 2010/2011. tanév 2011. január 1.–2011.
augusztus 31-i idõszakára vonatkozóan a támogatási kérelem
benyújtásának idõpontjában:

9. évfolyamon (fõ)

10. évfolyamon (fõ):

11. évfolyamon (fõ):

12. évfolyamon (fõ):

13. évfolyamon (fõ):

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

.........................................
fenn tar tó
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3. mel lék let a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Adat lap a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram já ban részt ve võ,
a 25/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let alap ján tá mo ga tás ban ré sze sült kö zép is ko lai fenn tar tók, 

il let ve jog utó da ik ré szé re AJTP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás hoz

Be kül den dõ 2012. má jus 9-ig pos tai úton:
a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a kincs tár ön kor mány za ti fenn tar tó szék he lye sze rint il le -

té kes területi szervéhez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -

ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany János Programirodája részére 
1363 Bu da pest, Pf. 49
A bo rí ték ra rá kell ír ni: „AJTP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás”
Ki töl ten dõ az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

Középiskolára
vonatkozó adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezetõ bank neve:

bankszámlaszáma:

képviselõ neve:

programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:

Az intézményi férõhelyek száma:

Az intézmény tanulóinak létszáma:

Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetû tanulók létszáma:

A 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet szerinti támogatást megalapozó, 
a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok a 2011/2012.
tanévre vonatkozóan:

9. évfolyamon (fõ):

10. évfolyamon (fõ):

11. évfolyamon (fõ):

12. évfolyamon (fõ):

13. évfolyamon (fõ)

Tanulói létszámok a 2010/2011. tanév 2011. január 1.–2011.
augusztus 31-i idõszakára vonatkozóan a támogatási kérelem
benyújtásának idõpontjában:

9. évfolyamon (fõ)

10. évfolyamon (fõ):

11. évfolyamon (fõ):

12. évfolyamon (fõ):

13. évfolyamon (fõ):

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

.........................................
fenn tar tó

11. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1625



4. mel lék let a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Adat lap a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram ja után já ró 
költ ség ve té si támogatáshoz kö zép is ko lai fenn tar tók ré szé re

Be kül den dõ 2012. má jus 25-ig pos tai úton:
a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a kincs tár ön kor mány za ti fenn tar tó szék he lye sze rint il le -

té kes területi szervéhez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -

ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany János Programirodája részére 
1363 Bu da pest, Pf. 49
A bo rí ték ra rá kell ír ni: „AJTP prog ram tá mo ga tás”
Ki töl ten dõ az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

Középiskolára
vonatkozó adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezetõ bank neve:

bankszámlaszáma:

képviselõ neve:

programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:

Az intézményi férõhelyek száma:

Az intézmény tanulóinak létszáma:

Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetû tanulók létszáma:

Az intézmény tanulói közül a rászorulónak minõsülõ tanulók létszáma:  

A Programban részt vevõ tanulók létszáma a 2011/2012. tanévben
a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában:

9. évfolyamon (fõ):

10. évfolyamon (fõ):

11. évfolyamon (fõ):

12. évfolyamon (fõ):

13. évfolyamon (fõ):

A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma a 2012/2013.
tanévben:

9. évfolyamon (fõ):

10. évfolyamon (fõ):

11. évfolyamon (fõ):

12. évfolyamon (fõ):

13. évfolyamon (fõ):

Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben:

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):

Együttmûködõ középiskolák felsorolása:

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

.........................................
fenn tar tó
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5. mel lék let a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Adat lap a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram ja után já ró tá mo ga tás hoz
kol lé gi u mi fenn tar tók ré szé re

Be kül den dõ 2012. má jus 25-ig pos tai úton:

a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a kincs tár ön kor mány za ti fenn tar tó szék he lye sze rint il le -
té kes területi szervéhez

b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany János Programirodája részére 

1363 Bu da pest, Pf. 49

A bo rí ték ra rá kell ír ni: „AJTP prog ram tá mo ga tás”

Ki töl ten dõ az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

Kollégiumra
vonatkozó adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezetõ bank neve:

bankszámlaszáma:

képviselõ neve:

programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:

Az intézményi férõhelyek száma:

Az intézmény tanulóinak létszáma:

Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetû tanulók létszáma:

Az intézmény tanulói közül a rászorulónak minõsülõ tanulók
létszáma (a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján, illetve
a korábban hatályos rászorultsági kritériumok alapján az AJTP-ben
tanulók létszáma, akik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.
szerint nem hátrányos helyzetûek):

A Programban részt vevõ tanulók létszáma a 2011/2012. tanévben
a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában:

9. évfolyamon (fõ):

10. évfolyamon (fõ):

11. évfolyamon (fõ):

12. évfolyamon (fõ):

13. évfolyamon (fõ):

A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma a 2012/2013.
tanévben:

9. évfolyamon (fõ):

10. évfolyamon (fõ):

11. évfolyamon (fõ):

12. évfolyamon (fõ):

13. évfolyamon (fõ):

Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben:

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):

Együttmûködõ középiskolák felsorolása:
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Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

.........................................
fenn tar tó

6. mel lék let a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Adat lap a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram já ban részt vevõ,
a 25/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let alap ján tá mo ga tás ban ré sze sült kol lé gi u mi fenn tar tók, 

il let ve jog utó da ik részére AJKP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás hoz

Be kül den dõ 2012. má jus 9-ig pos tai úton:
a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a kincs tár ön kor mány za ti fenn tar tó szék he lye sze rint il le -

té kes területi szervéhez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -

ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany János Programirodája részére 
1363 Bu da pest, Pf. 49
A bo rí ték ra rá kell ír ni: „AJKP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás”
Ki töl ten dõ az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

Kollégiumra
vonatkozó adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezetõ bank neve:

bankszámlaszáma:

képviselõ neve:

programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:

Az intézményi férõhelyek száma:

Az intézmény tanulóinak létszáma:

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetû
tanulók létszáma:
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A 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet szerinti támogatást megalapozó, 
a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok a 2011/2012.
tanévre vonatkozóan:

9. évfolyamon/ ……
jelû évfolyamon* (fõ):

10. évfolyamon/ ……
jelû évfolyamon (fõ):

11. évfolyamon/ ……
jelû évfolyamon (fõ):

12. évfolyamon/ ……
jelû évfolyamon (fõ):

13. évfolyamon/ ……
jelû évfolyamon (fõ):

Tanulói létszámok a 2011/2012. tanév 2012. január–2012. augusztus
31-i idõszakára vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtásának
idõpontjában:

9. évfolyamon/ ……
jelû évfolyamon (fõ):

10. évfolyamon/ ……
jelû évfolyamon (fõ):

11. évfolyamon/ ……
jelû évfolyamon (fõ):

12. évfolyamon/ ……
jelû évfolyamon (fõ):

13. évfolyamon/ ……
jelû évfolyamon (fõ):

* Amennyi ben a kol lé gi u mi cso port szá mo zá sa el tér a kö zép is ko lai év fo lyam szá moz ás tól, úgy an nak meg fe le lõ en szükséges kitölteni.

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

.........................................
fenn tar tó
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7. mel lék let a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Adat lap a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram já ban részt ve võ,
a 25/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let alap ján tá mo ga tás ban ré sze sült kö zép is ko lai fenn tar tók,

il let ve jog utó da ik ré szé re AJKP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás hoz

Be kül den dõ 2012. má jus 9-ig pos tai úton:

a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a kincs tár ön kor mány za ti fenn tar tó szék he lye sze rint il le -
té kes területi szervéhez

b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany János Programirodája részére 

1363 Bu da pest, Pf. 49

A bo rí ték ra rá kell ír ni: „AJKP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás”

Ki töl ten dõ az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

Középiskolára
vonatkozó adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezetõ bank neve:

bankszámlaszáma:

képviselõ neve:

programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:

Az intézményi férõhelyek száma:

Az intézmény tanulóinak létszáma:

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetû
tanulók létszáma:

 

A 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet szerinti támogatást megalapozó, 
a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok a 2011/2012.
tanévre vonatkozóan:

9. évfolyamon (fõ):

Tanulói létszámok a 2011/2012. tanév 2012. január–2012.
augusztus 31-i idõszakára vonatkozóan a támogatási kérelem
benyújtásának idõpontjában:

9. évfolyamon (fõ):

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

.........................................
fenn tar tó
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8. mel lék let a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Adat lap a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram ja után já ró 
tá mo ga tás hoz kol lé gi u mi fenn tar tók ré szé re

Be kül den dõ 2012. jú ni us 15-ig pos tai úton:
a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a kincs tár ön kor mány za ti fenn tar tó szék he lye sze rint il le -

té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -

ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany Já nos Prog ram iro dá ja ré szé re
1363 Bu da pest, Pf. 49
A bo rí ték ra rá kell ír ni: „AJKP prog ram tá mo ga tás”
Ki töl ten dõ az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

Kollégiumra
vonatkozó adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
számlavezetõ bank neve:
bankszámlaszáma:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:
Az intézményi férõhelyek száma:
Az intézmény tanulóinak létszáma:
Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetû tanulók létszáma:
Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetû
tanulók létszáma:

 

A Programban részt vevõ tanulók létszáma a 2011/2012. tanévben
a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában:

9. évfolyamon/ … jelû 
évfolyamon* (fõ):
10. évfolyamon/ …
jelû évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon/ …
jelû évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon/ …
jelû évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon/ …
jelû évfolyamon (fõ):

A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 2012/2013. tanévben:

9. évfolyamon/ … jelû 
évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon/ …
jelû évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon/ …
jelû évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon/ …
jelû évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon/ …
jelû évfolyamon (fõ):

Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben:
Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):
Együttmûködõ középiskolák felsorolása:

* Amennyi ben a kol lé gi u mi cso port szá mo zá sa el tér a kö zép is ko lai év fo lyam szá moz ás tól, úgy an nak meg fe le lõ en szükséges kitölteni.
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Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

.........................................
fenn tar tó

9. mel lék let a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Adat lap a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram ja után já ró tá mo ga tás hoz
kö zép is ko lai fenn tar tók ré szé re

Be kül den dõ 2012. jú ni us 15-ig pos tai úton:

a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a kincs tár ön kor mány za ti fenn tar tó szék he lye sze rint il le -
té kes területi szervéhez

b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany János Programirodája részére 

1363 Bu da pest, Pf. 49

A bo rí ték ra rá kell ír ni: „AJKP prog ram tá mo ga tás”

Ki töl ten dõ az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

Középiskolára
vonatkozó adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezetõ bank neve:

bankszámlaszáma:

képviselõ neve:

programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:

Az intézményi férõhelyek száma:

Az intézmény tanulóinak létszáma:

Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetû tanulók létszáma:

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetû
tanulók létszáma:

 

A Programban részt vevõ tanulók létszáma a 2011/2012. tanévben
a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában:

9. elõkészítõ
évfolyamon (fõ):

A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 2012/2013. tanévben:

9. elõkészítõ
évfolyamon (fõ):

Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben:

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):

Együttmûködõ kollégium az AJKP-ban:
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Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

.........................................
fenn tar tó

10. mel lék let a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Szán dék nyi lat ko zat a kol lé gi u mok és a kö zép is ko lák szá má ra
a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram ja meg va ló sí tá sá ra

(kö zép is ko lán ként kü lön szán dék nyi lat ko zat ké szí ten dõ)1

Be kül den dõ 2012. jú ni us 15-ig pos tai úton:
a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a kincs tár ön kor mány za ti fenn tar tó szék he lye sze rint il le -

té kes területi szervéhez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -

ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany János Programirodája részére 
1363 Bu da pest, Pf. 49
A bo rí ték ra rá kell ír ni: „AJKP prog ram tá mo ga tás”
Je len szán dék nyi lat ko zat2 alá írá sá val a ........................................................................................................................... 

kol lé gi um és ....................................................................................................... köz ok ta tá si in téz mény vál lal ják, hogy
part ne ri együtt mû kö dést ala kí ta nak ki a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram ja ke re té ben
a Prog ram ban részt vevõ tanulók iskolai sikeressége érdekében.

Kollégium adatai A Programban részt vevõ kollégium neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

képviselõ neve:

programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:
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Középiskola adatai A Programban részt vevõ középiskola neve:  

OM azonosító:  

székhely:  

irányítószám:  

utca, házszám:  

telefon:  

fax:  

web, e-mail cím:  

képviselõ neve:  

programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:  

a Programban részt vevõ tanulók létszáma
a 9. évfolyamon:

2011/2012. tanév:
... fõ a támogatási
kérelem
benyújtásának
idõpontjában

2012/2013. tanév:
(becsült létszám):
... fõ

a Programban részt vevõ tanulók létszáma
a 10. évfolyamon:

2011/2012. tanév:
... fõ a támogatási
kérelem
benyújtásának
idõpontjában

2012/2013. tanév:
(becsült létszám):

a Programban részt vevõ tanulók létszáma
a 11. évfolyamon:

2011/2012. tanév:
... fõ a támogatási
kérelem
benyújtásának
idõpontjában

2012/2013. tanév:
(becsült létszám):

a Programban részt vevõ tanulók létszáma
a 12. évfolyamon:

2011/2012. tanév:
... fõ a támogatási
kérelem
benyújtásának
idõpontjában

2012/2013. tanév:
(becsült létszám):

a Programban részt vevõ tanulók létszáma
a 13. évfolyamon:

2011/2012. tanév:
... fõ a támogatási
kérelem
benyújtásának
idõpontjában

2012/2013. tanév:
(becsült létszám):

A part ne ri együtt mû kö dés ke re té ben a kol lé gi um és a kö zép is ko la a kö vet ke zõ vál la lá so kat te szi a 17/2004. (V. 20.)
OM ren de let és a 46/2001. (XII. 22.) OM ren de let kö ve tel mé nye i nek fi gye lem be vé te lé vel (in di ká tor ral mé ren dõ ál la po -
tok és vál to zá sa ik)3

Tevékenység* Határidõ, idõtartam* Induló érték (amennyiben van)* Célérték*

* A táb lá zat so rai szük ség sze rint bõ vít he tõk.

Kelt: ...................., ..................................................

P. H. P. H.

.................................................. ..................................................
kol lé gi um kö zép is ko la

(kol lé gi u mi fel ada to kat el lá tó in téz mény) (kö zép is ko lai fel ada to kat el lá tó in téz mény)

3 A vál la lá so kat tar tal ma zó táb lá za tot a tá mo ga tá si ké re lem ré sze ként ha tár idõ re az 5. mel lék let tel együtt a kol lé gi u mi fenn tar tó kül di meg, a vál la lá so kat
ak kor is ki kell töl te ni, ha több cé lú in téz mény ke re te in be lül zaj lik a ta nu lók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése.
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11. mel lék let a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Adat lap a Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram já ban
a 25/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let alap ján tá mo ga tás ban ré sze sült kol lé gi u mi fenn tar tók, 

il let ve jog utó da ik ré szé re AJKSzP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás hoz

Be kül den dõ 2012. má jus 9-ig pos tai úton:
a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a kincs tár ön kor mány za ti fenn tar tó szék he lye sze rint il le -

té kes területi szervéhez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -

ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany János Programirodája részére 
1363 Bu da pest, Pf. 49
A bo rí ték ra rá kell ír ni: „AJKSzP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás”
Ki töl ten dõ az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

Kollégiumra
vonatkozó adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezetõ bank neve:

bankszámlaszáma:

képviselõ neve:

programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:

Az intézményi férõhelyek száma:

Az intézmény tanulóinak létszáma:

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetû
tanulók létszáma:

 

A 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet szerinti támogatást megalapozó, 
a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok a 2011/2012.
tanévre vonatkozóan:

9. évfolyamon (fõ):

10. évfolyamon (fõ):

11. évfolyamon (fõ):

12. évfolyamon (fõ):

13. évfolyamon (fõ):

Tanulói létszámok a 2011/2012. tanév 2012. január–2012. augusztus
31-i idõszakára vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtásának
idõpontjában:

9. évfolyamon (fõ):

10. évfolyamon (fõ):

11. évfolyamon (fõ):

12. évfolyamon (fõ):

13. évfolyamon (fõ):

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

.........................................
fenn tar tó
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12. mel lék let a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Adat lap a Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram já ban 
a 25/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let alap ján tá mo ga tás ban ré sze sült szak is ko lai fenn tar tók, 

il let ve jog utó da ik ré szé re AJKSzP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás hoz

Be kül den dõ 2012. má jus 9-ig pos tai úton:
a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a kincs tár ön kor mány za ti fenn tar tó szék he lye sze rint il le -

té kes területi szervéhez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -

ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany János Programirodája részére 
1363 Bu da pest, Pf. 49
A bo rí ték ra rá kell ír ni: „AJKSzP ki egé szí tõ prog ram tá mo ga tás”
Ki töl ten dõ az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

Szakiskolára
vonatkozó adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezetõ bank neve:

bankszámlaszáma:

képviselõ neve:

programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:

Az intézményi férõhelyek száma:

Az intézmény tanulóinak létszáma:

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetû
tanulók létszáma:

 

A 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet szerinti támogatást megalapozó, 
a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok a 2011/2012.
tanévre vonatkozóan:

9. évfolyamon (fõ):

10. évfolyamon (fõ):

11. évfolyamon (fõ):

12. évfolyamon (fõ):

13. évfolyamon (fõ):

Tanulói létszámok a 2011/2012. tanév 2012. január 1.–2012.
augusztus 31-i idõszakára vonatkozóan a támogatási kérelem
benyújtásának idõpontjában:

9. évfolyamon (fõ):

10. évfolyamon (fõ):

11. évfolyamon (fõ):

12. évfolyamon (fõ):

13. évfolyamon (fõ):

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

.........................................
fenn tar tó
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13. mel lék let a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Adat lap a Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram ja után
já ró tá mo ga tás hoz kol lé gi u mi fenn tar tók ré szé re 

Be kül den dõ 2012. jú ni us 15-ig pos tai úton:

a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a kincs tár ön kor mány za ti fenn tar tó szék he lye sze rint il le -
té kes területi szervéhez

b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany János Programirodája részére 

1363 Bu da pest, Pf. 49

A bo rí ték ra rá kell ír ni: „AJKSzP prog ram tá mo ga tás”

Ki töl ten dõ az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

Kollégiumra vonatkozó
adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezetõ bank neve:

bankszámlaszáma:

képviselõ neve:

programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:

Az intézményi férõhelyek száma:

Az intézmény tanulóinak létszáma:

A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma a 2012/2013. tanévben (egy
évfolyamon maximálisan 25 fõ után vehetõ igénybe támogatás):

9. évfolyamon (fõ):

10. évfolyamon (fõ):

11. évfolyamon (fõ):

12. évfolyamon (fõ):

13. évfolyamon (fõ):

Az intézmény tanulóinak százalékos megoszlása (gimnáziumba,
szakközépiskolába, szakiskolába járók):

 

Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben (gimnáziumba,
szakközépiskolába, szakiskolába járók szerinti bontásban):

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):

Együttmûködõ partnerintézmény(ek) (szakiskola/szakiskolák) felsorolása:

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

.........................................
fenn tar tó
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14. mel lék let a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Adat lap a Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók 
Arany Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram ja után já ró tá mo ga tás hoz szak is ko lai fenn tar tók ré szé re

Be kül den dõ 2012. jú ni us 15-ig pos tai úton:

a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a kincs tár ön kor mány za ti fenn tar tó szék he lye sze rint il le -
té kes területi szervéhez

b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany János Programirodája részére 

1363 Bu da pest, Pf. 49

A bo rí ték ra rá kell ír ni: „AJKSzP prog ram tá mo ga tás”

Ki töl ten dõ az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

Szakiskolára
vonatkozó adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

számlavezetõ bank neve:

bankszámlaszáma:

képviselõ neve:

programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:

Az intézményi férõhelyek száma:

Az intézmény tanulóinak létszáma:

A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma a 2012/2013.
tanévben (egy évfolyamon maximálisan 25 fõ után vehetõ igénybe
támogatás):

9. évfolyamon (fõ):

10. évfolyamon (fõ):

11. évfolyamon (fõ):

12. évfolyamon (fõ):

13. évfolyamon (fõ):

Évfolyamismétlõk aránya az intézményben:

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):

Együttmûködõ kollégium:

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó felel!

Kelt: ...................., ..................................................

P. H.

.........................................
fenn tar tó
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15. mel lék let a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Szán dék nyi lat ko zat a kol lé gi u mok és a szak is ko lák szá má ra
a Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram ja meg va ló sí tá sá ra

(szak is ko lán ként kü lön szán dék nyi lat ko zat ké szí ten dõ)

Be kül den dõ 2012. jú ni us 15-ig pos tai úton:
a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a kincs tár ön kor mány za ti fenn tar tó szék he lye sze rint il le -

té kes területi szervéhez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -

ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany János Programirodája részére 
1363 Bu da pest, Pf. 49
A bo rí ték ra rá kell ír ni: „AJKSzP prog ram tá mo ga tás”
Je len szán dék nyi lat ko zat alá írá sá val a(z) ....................................................................................................... kol lé gi um 

és a(z) ........................................................................................................................... köz ok ta tá si in téz mény vál lal ják,
hogy part ne ri együtt mû kö dést ala kí ta nak ki a Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi-Szak -
is ko lai Prog ram ja ke re té ben a Prog ram ban részt vevõ tanulók iskolai sikeressége érdekében.

Kollégium adatai A Programban részt vevõ kollégium neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

képviselõ neve:

programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:

a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013.
tanévben) 

9. évfolyamon (fõ):

a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013.
tanévben)

10. évfolyamon (fõ):

a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013.
tanévben)

11. évfolyamon (fõ):

a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013.
tanévben)

12. évfolyamon (fõ):

a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013.
tanévben)

13. évfolyamon (fõ):

Szakiskola adatai A Programban részt vevõ szakiskola neve:

OM azonosító:

székhely:

irányítószám:

utca, házszám:

telefon:

fax:

web, e-mail cím:

képviselõ neve:

programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:

a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013.
tanévben) 

 9. évfolyamon (fõ):

a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013.
tanévben)

 10. évfolyamon (fõ):
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a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013.
tanévben) 

 11. évfolyamon (fõ):

a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013.
tanévben) 

 12. évfolyamon (fõ):

a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013.
tanévben)

 13. évfolyamon (fõ):

A part ne ri együtt mû kö dés ke re té ben a kol lé gi um és a szak is ko la a kö vet ke zõ vál la lá so kat te szi a 46/2004. (XII. 22.)
OM ren de let kö ve tel mé nye i nek fi gye lem be vé te lé vel (in di ká tor ral mérendõ állapotok és változásaik)

Tevékenység* Határidõ, idõtartam* Induló érték (amennyiben van)* Célérték*

* A táb lá zat so rai szük ség sze rint bõ vít he tõk.

Kelt: ...................., ..................................................

P. H. P. H.

.................................................. ..................................................
kol lé gi um kö zép is ko la

(kol lé gi u mi fel ada to kat el lá tó in téz mény) (kö zép is ko lai fel ada to kat el lá tó in téz mény)

16. mel lék let a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Fenn tar tói Nyi lat ko zat
– az esély egyen lõ sé gi in téz ke dé sek kel kap cso la to san –

he lyi ön kor mány zat, több cé lú kis tér sé gi tár su lás köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja
és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal fenn tar tott

ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ese tén

Fenn tar tó meg ne ve zé se: 

Alul írott .............................................................................. pol gár mes ter/fõ pol gár mes ter/a fent ne ve zett több cé lú kis -
tér sé gi tár su lás el nö ke bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a kép vi se lõ-tes tü let/köz gyû lés/tár su lá si ta -
nács (a nem kí vánt rész tör len dõ) ............................................................ szá mú ha tá ro za tá val el fo gad ta a gyer me kek, ta -
nu lók esély egyen lõ sé gét szol gá ló in téz ke dé se ket (köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv) – a köz ok ta tás ról szó ló 
1993. évi LXXIX. tör vény 105. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en – az ön kor mány za ti in téz ke dé si terv, il let -
ve a fõ vá ro si, me gyei fej lesz té si terv ré sze ként/vagy az ab ban fog lal tak ra tekintettel önálló intézkedési tervként.1

Alul írott ........................................................ a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja/köz pon ti 
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény kép vi se le té ben el jár va bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban nyi -
lat ko zom ar ról, hogy a ................................................ OM azo no sí tó val ren del ke zõ .......................................................... 
köz ok ta tá si in téz mény ren del ke zik köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv vel/ne ve lé si prog ram ja/pe dag ógi ai
prog ram ja tar tal maz za az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé se ket (a nem kívánt rész törlendõ).2

1 Ki töl ten dõ ön kor mány za ti fenn tar tó ál tal fenn tar tott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek esetén.
2 Ki töl ten dõ köz ok ta tá si el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó, il let ve köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal fenn tar tott

ne ve lé si-ok ta tá si intézmények esetén.
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Kelt: ................................., .......... év .................... hó ........ nap

.........................................................................................
pol gár mes ter/fõ pol gár mes ter/a tár su lá si ta nács el nö ke/

a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja/köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény kép vi se le té ben el já ró sze mély

P. H.

17. mel lék let a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI ren de let hez

Fenn tar tói Nyi lat ko zat a je len ren de let alap ján tá mo ga tás ban ré sze sült fenn tar tó/in téz mény jog utód lás sal
tör tént meg szû né sé rõl*

Fenn tar tó meg ne ve zé se: 

Alul írott ................................................................................. pol gár mes ter/a fent ne ve zett több cé lú kis tér sé gi tár su lás
el nö ke bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a tes tü let ........................ szá mú ha tá ro za tá val az in téz mény
fenn tar tói jo gát át ad ta/az in téz ményt jog utód lás sal meg szün tet te/az in téz ményt át szer vez te1.

Fenn tar tói jog át adá sa ese tén az át adást kö ve tõ en a fenn tar tói jo go kat gya ko rol ja: 

A jog utód in téz mény meg ne ve zé se: 

Kelt: ................................., .............. év .................. hó ........ nap

...............................................................
pol gár mes ter/a tár su lá si ta nács el nö ke/

a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó já nak kép vi se le té ben el já ró sze mély

P. H.

Fenn tar tói jog át adá sa ese tén az át adást kö ve tõ en a fenn tar tói jo go kat gyakorló

...............................................................
pol gár mes ter/a tár su lá si ta nács el nö ke/

a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó já nak kép vi se le té ben el já ró sze mély

P. H.

* Ki töl ten dõ, ha a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban az in téz mény jog utód dal tör té nõ meg szû né sé rõl már határozat született.

1 A meg fe le lõt alá kell húz ni.
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A vi dék fej lesz té si mi nisz ter
39/2012. (IV. 27.) VM

ren de le te
a 2012. évi óvo da-, is ko la tej prog ram sza bá lyo zá sá ról
szó ló 116/2011. (XII. 14.) VM ren de let mó do sí tá sá ról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (3) be kez dés a) 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 szó ló
212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 94. § a) és b) pont já ban
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket
rendelem el:

1. §

A 2012. évi óvo da-, is ko la tej prog ram sza bá lyo zá sá ról
szó ló 116/2011. (XII. 14.) VM ren de let (a to váb bi ak ban:
R.) 2. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés
lép:

„(2) 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
sze rin ti köz ok ta tá si in for má ci ós rend szer mû köd te tõ je
min den év no vem ber 15-ei ál la pot sze rint no vem ber 30-ig
meg kül di az óvo dai, ál ta lá nos és kö zép fo kú is ko lai fel ada -
tot el lá tó in téz mé nyek, tag in téz mé nyek és fenn tar tó ik köz -
ér de kû ada ta it a Me zõ gaz da sá gi és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére.”

2. §

(1) Az R. 6. § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) Amennyi ben a szál lí tó az elõ fi nan szí ro zó, úgy a
fenn tar tó ré szé re a le szál lí tott ter mé kek rõl szám lát ál lít ki,
amely té te le sen tar tal maz za a ter mék 7. § (1) be kez dés sze -
rin ti pon tos meg ne ve zé sét – tej, il let ve íze sí tett tej ese té -
ben an nak zsír tar tal mát –, el len ér té két, va la mint az el len -
ér té ké nek tá mo ga tás tar tal mát. A tá mo ga tás tar ta lom nem
ha lad hat ja meg az adott termékkategóriához a 13. §-ban
meghatározott maximális összeget.”

(2) Az R. 6. § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(9) Ha a fenn tar tó a 8. § (2) be kez dé se sze rin ti va la -
mely idõ szak ra szer zõ dést kö tött, az e ren de let sze rin ti tá -
mo ga tás ra ak kor jo go sult, ha ugyan azon idõ szak ra nem
köt újabb szer zõ dést, ki vé ve a me gyei in téz mény fenn tar tó
szer vek, az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok, a gesz -
tor te le pü lé si ön kor mány za tok, az ala pít vá nyok, az egy há -
zak, va la mint a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis -

tér sé gi tár su lá sá ról szó ló 2004. évi CVII. tör vény alap ján
ala kí tott több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ese té ben, ahol a
szék he lyü kön kí vü li te le pü lé sen mû kö dõ köz ok ta tá si in -
téz mény vagy köz ok ta tá si in téz mé nyek, il let ve az ál ta luk
fenn tar tott köz ok ta tá si in téz mény szék he lyén kí vü li más
te le pü lé sen mû kö dõ tagintézmény vagy tagintézmények
el lá tá sa ér de ké ben lehetõség van az adott idõszakra vo nat -
ko zó an egy nél több szerzõdés megkötésére is.”

3. §

Az R. 7. § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Az is ko la tej prog ram ke re té ben a 2. § (1) be kez dés sze -
rin ti el lá tot ti kör ré szé re a fog lal ko zá si és a ta ní tá si na po -
kon az aláb bi ter mé kek ke rül het nek kiszállításra:]

„c) a MÉ 13. szá mú mel lék let B rész 7.1.1. vagy
7.1.2. pont já ban meg ha tá ro zott, nem íze sí tett öm lesz tett
saj tok, amely a bi zott sá gi ren de let I. mel lék let III. ka te gó -
ri á já nak meg fe le lõ en leg fel jebb 10 tö meg szá za lék ban tar -
tal maz tej ide gen össze te võt, és meg fe lel a MÉ 13. szá mú
mel lék let B rész 7.3. pont ja sze rin ti fél zsí ros vagy zsí ros
kategóriának (a továbbiakban: III. kategória);”

4. §

Az R. a kö vet ke zõ 18. §-sal egé szül ki:
„18. § E ren de let nek a 2012. évi óvo da-, is ko la tej prog -

ram sza bá lyo zá sá ról szó ló 116/2011. (XII. 14.) VM ren de -
let mó do sí tá sá ról szó ló 39/2012. (IV. 27.) VM ren de let
[a to váb bi ak ban: 39/2012. (IV. 27.) VM ren de let] 3. §-ával 
meg ál la pí tott 7. § (1) be kez dés c) pont ját a 2012. ja nu ár
1-jét kö ve tõ en indult eljárásokban kell alkalmazni.”

5. §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan szí -
ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás (SAPS), va la mint
az ah hoz kap cso ló dó ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tá sok
(top up) 2012. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér -
dé sek rõl szó ló 32/2012. (IV. 2.) VM ren de let 23. § (1) be -
kez dé sé ben a „30” szövegrész helyébe a „45” szöveg lép.

6. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba és 
a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon hatályát veszti.

Dr. Fa ze kas Sán dor s. k.,
vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés
33/2012. (IV. 18.) OGY

ha tá ro za ta
a nem ze ti örök ség rõl*

– A Nem ze ti Össze tar to zás mel let ti ta nú ság té tel rõl
 szóló 2010. évi XLV. tör vény 3. §-a ér tel mé ben, mely ki -
mond ja, hogy „a több ál lam fenn ha tó sá ga alá ve tett ma -
gyar ság min den tag ja és kö zös sé ge ré sze az egy sé ges ma -
gyar nem zet nek, mely nek ál lam ha tá rok fe let ti össze tar to -
zá sa va ló ság, s egy út tal a ma gya rok sze mé lyes és közös -
ségi ön azo nos sá gá nak meghatározó eleme”;

– Vál lal va a Ma gyar or szág új Alap tör vé nyé nek Nem -
zeti Hit val lá sá ban fog lal ta kat, me lyek sze rint „örök sé gün -
ket, egye dül ál ló nyel vün ket, a ma gyar kul tú rát, […] a Kár -
pát-me den ce ter mé szet ad ta és em ber al kot ta ér té ke it ápol -
juk és megóvjuk”;

– Meg erõ sít ve az új Alap tör vény Alap ve té sé nek D. cik két, 
mely ben ki mon da tik, hogy „Ma gyar or szág az egy sé ges ma -
gyar nem zet össze tar to zá sát szem elõtt tart va fe le lõs sé get vi -
sel a ha tá ra in kí vül élõ ma gya rok sor sá ért, elõ se gí ti kö zös sé -
ge ik fenn ma ra dá sát és fej lõ dé sét, tá mo gat ja ma gyar sá guk
meg õr zé sé re irá nyu ló tö rek vé se i ket, […] elõ moz dít ja együtt -
mû kö dé sü ket egy más sal és Ma gyar or szág gal”;

– Az Eu ró pa Ta nács „eu ró pai kul tu rá lis út vo na lak” el -
ne ve zé sû prog ram já hoz, az új Eu ró pai Örök ség cím be ve -
ze té sé hez, a Du na-men ti or szá gok össze han golt fej lesz té -
sé hez, az Eu ró pai Duna Stratégiához illeszkedõen;

– Meg gyõ zõd ve ar ról, hogy a ha tá ron tú li ma gyar kul tu -
rá lis örök ség meg men té se és fenn tart ha tó fej lesz té se nem -
ze ti ér dek, a nem zet po li ti ka egyik esz kö ze, mi vel kö zös
örök sé günk meg õr zé se ese tén az egyes örök ség vé del mi
cé lok tel je sü lé se jó té kony ha tás sal le het a ha tá ron tú li ma -
gyar kö zös sé gek iden ti tás tu da tá nak erõ sí té sé re, élet mi nõ -
sé gük ja ví tá sá ra, al kal mas a szom szé dos or szá gok te rü le -
tén élõ ma gyar nem zet ré szek nek a szü lõ föld jü kön való
megtartására az örökségvédelemben rejlõ gaz da ság fej -
lesz té si le he tõ sé gek révén;

– Meg gyõ zõd ve ar ról, hogy a kul tu rá lis sok szí nû ség
esz mé nyét az egye sü lõ Eu ró pá ban több ezer éves kö zös
múl tunk ra és ha gyo má nya ik ra ala poz va le het meg töl te ni
konk rét tar ta lom mal, ép pen ezért büsz kén mind ar ra, amit
ele ink szer te a Kár pát-me den cé ben meg al kot tak, és ez ál tal 
Európát és a világörökséget is gazdagították;

1.  a Ma gyar Or szág gyû lés:
a) meg erõ sí ti, hogy Kár pát-me den cei kul tu rá lis örök sé -

günk nem ze tünk múlt já nak és je le né nek pó tol ha tat lan és
egye di for rá sa, va la mint az eu ró pai és az egye te mes kul tú -
ra el vá laszt ha tat lan össze te võ je;

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2012. áp ri lis 16-i ülés nap ján fo gad ta el.

b) ha tá ro zot tan tá mo gat ja a ma gyar–ma gyar örök sé gi
tu riz must an nak ér de ké ben, hogy a XX. szá zad ban a tör té -
ne lem vi ha rai ál tal szét sza kí tott nem zet ré szek is mét egy -
más ra ta lál ja nak;

c) el kö te le zi ma gát az iránt, hogy Kár pát-me den cei nem -
ze ti kul tu rá lis örök sé gün ket utó da ink, va la mint az em be ri -
ség szá má ra megõrizze és továbbadja;

d) fel ké ri a min den ko ri ma gyar Kor mányt, hogy a jog -
sza bá lyi kör nye ze tet és a szom szé dos or szá gok kal ápolt
két ol da lú kap cso la to kat a fen ti ek szellemében alakítsa.

2.  Ez az or szág gyû lé si ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ
na pon lép hatályba.

Le zsák Sán dor s. k.,
az Or szág gyû lés al el nö ke,

az Or szág gyû lés el nö ké nek fel ada ta it el lát va

Föld esi Gyu la s. k., Nya kó Ist ván s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Or szág gyû lés
34/2012. (IV. 18.) OGY

ha tá ro za ta
a Nem ze ti sé gek Nap já ról**

Ma gyar or szág Or szág gyû lé se vall ja, hogy a ma gyar ság -
gal e ha zá ban év szá za dok óta együtt élõ nem ze ti sé gek ál -
lam al ko tó té nye zõk, tár sa dal munk po li ti kai kö zös sé gé nek
ré szét ké pe zik, kul tu rá lis ér té ke ik Ma gyar or szág kul tú rá -
já hoz szer ve sen kap cso lód nak. A nem ze ti sé gek sok szí nû
kul tú rá já nak, szel le mi és tár gyi em lé ke i nek, hagyomá -
nyainak meg õr zé se, anya nyel vük ápo lá sa és fej lesz té se az
egész nem zet szá má ra pó tol ha tat lan, vé den dõ ér té ket je -
lent. Ma gyar or szág a nem ze ti sé gek iránt ki nyil vá ní tott
felelõsségvállalásra figyelemmel a nemzetiségek egyéni
és közösségi jogait széleskörûen biztosítja.

1. A nem ze ti sé gek ügye mel let ti el kö te le zett ség to váb bi 
meg erõ sí té sé re az Or szág gyû lés de cem ber 18-át – mint az
ENSZ Nem ze ti vagy et ni kai, val lá si és nyel vi ki sebb sé gek
jo ga i ról szó ló Nyi lat ko za ta el fo ga dá sá nak a nap ját –
a Nemzetiségek Napjának nyilvánítja.

2. Ez az or szág gyû lé si ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ
na pon lép hatályba.

Le zsák Sán dor s. k.,
az Or szág gyû lés al el nö ke,

az Or szág gyû lés el nö ké nek fel ada ta it el lát va

Föld esi Gyu la s. k., Nya kó Ist ván s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2012. áp ri lis 16-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Or szág gyû lés
35/2012. (IV. 18.) OGY

ha tá ro za ta
a 2012. év vi lág örök ség éve ként tör té nõ

meg ün nep lé sé rõl*

1. Az Or szág gyû lés az UNESCO Vi lág örök ség Bi zott -
sá ga fel hí vá sa alap ján, a Vi lág örök ség Ma gyar Nem ze ti
Bi zott sá ga aján lá sá val össz hang ban és a Bu da pest Vi lág -
örök sé gé ért Ala pít vány kez de mé nye zé se nyo mán az ez
év re esõ szá mos ke rek nem zet kö zi és ma gyar vi lág örök sé -
gi év for du ló, il let ve a vi lág és Ma gyar or szág kul tu rá lis és
ter mé sze ti ki emel ke dõ egye te mes értékei tiszteletére a
2012-es évet a világörökség évének nyilvánítja.

2. Az Or szág gyû lés fel hív ja a Kor mányt, hogy a vi lág -
örök ség évé nek a ci vil szer ve ze tek ál tal is kez de mé nye zett
ma gyar or szá gi meg ün nep lé sét se gít se elõ, to váb bá fel hív ja
az érin tett tár sa dal mi és szak mai szer ve ze te ket, va la mint
a pol gá ro kat, a vi lág örök sé gi hely szí ne ket és he lyi kö zös sé -
ge i ket, hogy az ün ne pi év meg ren de zé sé ben mû köd je nek
együtt.

Vi lág örök sé gi hely szí ne ink el is me ré se a 40 éve lét re ho -
zott UNESCO Vi lág örök ség Egyez mény ke re té ben tük -
rözi, hogy azok nem csu pán a ma gyar nem zet, ha nem az
egész em be ri ség, a je len és jö võ ge ne rá ci ók szá má ra is ki -
emel ke dõ egye te mes ér té ket je len te nek. A ha zánk ban
2012. ja nu ár 1-jén ha tály ba lé pett, a vi lág örök ség rõl szó ló
2011. évi LXXVII. tör vé nyünk szel le mé ben a vi lág örök -
sé gi ér té kek szé les kör ben tör té nõ meg is mer te té se, be mu -
ta tá sa támogatandó közérdek. Ezt a célt a világörökség éve 
jól szolgálhatja.

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

Le zsák Sán dor s. k.,
az Or szág gyû lés al el nö ke,

az Or szág gyû lés el nö ké nek fel ada ta it el lát va

Föld esi Gyu la s. k., Nya kó Ist ván s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2012. áp ri lis 16-i ülés nap ján fo gad ta el.

A köz tár sa sá gi el nök
93/2012. (IV. 16.) KE

ha tá ro za ta
egye te mi ta ná ri ki ne ve zés rõl

Az Alap tör vény 9. cikk (4) be kez dés c) pont ja, va la mint a
fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény 100. §
b) pont ja alap ján – a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter javasla tára –

dr. Ble szity Já nost, a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem
fõ is ko lai tanárát és

dr. Ul rich Ot tot, a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem tu -
do má nyos fõ mun ka tár sát

2012. áp ri lis 10. nap já val ki ne ve zem egye te mi ta nár rá.

Bu da pest, 2012. már ci us 22.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2012. már ci us 26.

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

KEH ügy szám: IV-3/01367/2012.

A köz tár sa sá gi el nök
94/2012. (IV. 16.) KE

ha tá ro za ta
egye te mi ta ná ri ki ne ve zés rõl

Az Alap tör vény 9. cikk (4) be kez dés c) pont ja, va la mint a
fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény 100. §
b) pont ja alap ján – a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter javasla tára –

dr. Ker tész Ist vánt, a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye -
tem egye te mi docensét,

dr. Meny hárd At ti lát, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem egye te mi docensét,

dr. Nagy Ma ri an nát, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem egye te mi docensét,

dr. Szen te Zol tán Zsol tot, a Szé che nyi Ist ván Egye tem
egye te mi do cen sét és

dr. Till mann Jó zse fet, a Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye -
tem tu do má nyos fõ mun ka tár sát

2012. már ci us 20. nap já val ki ne ve zem egye te mi ta nár rá.

Bu da pest, 2012. már ci us 12.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2012. már ci us 13.

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

KEH ügy szám: IV-3/01104/2012.
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UTASÍTÁSOK

A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
9/2012. (IV. 25.) NEFMI

uta sí tá sa 
a mi nõ sí tett adat ke ze lés el já rá si rend jé nek ki adá sá ról 

az írás be li érett sé gi fel adat la pok kal
és ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tók kal kap cso lat ban

A jog al ko tás ról szó ló 2010. évi CXXX. tör vény 23. §
(4) be kez dés c) pont ja, va la mint a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel -
ügye let mû kö dé sé nek, va la mint a mi nõ sí tett adat ke ze lé sé -
nek rend jé rõl szó ló 90/2010. (III. 26.) Korm. ren de let 54. § 
(1) be kez dé sé ben fog lal tak alapján az alábbiak szerint
rendelkezem:

1. §

Ezen uta sí tás ha tá lya az Ok ta tá si Hi va tal ra, a Nem ze ti
Mun ka ügyi Hi va tal ra, a fõ vá ro si, me gyei kor mány hi va ta -
lok ra, az érett sé gi fel adat la pok és ja ví tá si-ér té ke lé si út mu -
ta tók sok szo ro sí tá sá ban, szál lí tá sá ban és szét osz tá sá ban
részt ve võk re, va la mint az érettségi vizsgákat lebonyolító
intézményekre terjed ki.

2. §

Ezen uta sí tás mel lék le te ként ki adom az írás be li érett sé -
gi fel adat la pok kal és ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tók kal kap -
cso la tos mi nõ sí tett adat ke ze lés re vonatkozó eljárási
rendet.

3. §

Ezen uta sí tás a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként meg je -
le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben tör té nõ köz zé té te lét kö ve tõ na -
pon lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg a 13/2011. (IV. 8.)
NEFMI uta sí tás a mi nõ sí tett adat ke ze lés el já rá si rend jé nek 
ki adá sá ról az írás be li érett sé gi fel adat la pok kal és javítási-
 értékelési útmutatókkal kapcsolatban hatályát veszti.

4. §

Ezen uta sí tást a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként meg je -
le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben va ló köz zé té telt kö ve tõ en az
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben, a Nem ze ti Erõ for rás
Mi nisz té ri um hivatalos lapjában is közzé kell tenni.

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

Mel lék let a 9/2012. (IV. 25.) NEFMI uta sí tás hoz

A mi nõ sí tett adat ke ze lés el já rá si rend je 
az írás be li érett sé gi fel adat la pok kal 

és ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tók kal kap cso lat ban

A) Ál ta lá nos el já rá si rend

1. A té tel ké szí tõ bi zott sá gok és az el nö kök ki vá lasz tá sa,
fel ada tai

A köz pon ti vizs ga kö ve tel mé nyek re épü lõ vizs ga tár -
gyak kö zül a kö te le zõ vizs ga tár gyak, a vá laszt ha tó köz is -
me re ti vizs ga tár gyak és a mû vé sze ti vizs ga tár gyak köz -
pon ti írás be li fel adat lap ja it és ezek ja ví tá si-ér té ke lé si út -
mu ta tó it az Ok ta tá si Hi va tal (a to váb bi ak ban: OH) ké szít -
te ti el, a vá laszt ha tó szak mai elõ ké szí tõ vizs ga tár gyak
köz pon ti írás be li fel adat lap ja it és ezek ja ví tá si-ér té ke lé si
út mu ta tó it a Nem ze ti Mun ka ügyi Hi va tal (a to váb bi ak ban
NMH) ké szít te ti el és ad ja át az OH-nak. A köz re mû kö dõk
(töb bek kö zött té tel ké szí tõ bi zott ság tag ja, for dí tó, lek tor)
be vo ná sa so rán az NMH ál tal követendõ eljárást – jelen
utasítás vonatkozó rendelkezéseinek fi gye lem be vé te lé -
vel – az  NMH belsõ szabályzata határozza meg. 

Az írás be li vizs gák fel adat lap ja it és ja ví tá si-ér té ke lé si út -
mu ta tó it a té tel ké szí tõ bi zott sá gok ké szí tik el. A té tel ké szí tõ 
bi zott sá go kat vizs ga tár gyan ként kell meg szer vez ni. A té tel -
ké szí tõ bi zott ság el nö két az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, il -
let ve a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter, a té tel ké szí tõ bi -
zott ság tag ja it az OH, il let ve az NMH ve ze tõ je ké ri fel. A té -
tel ké szí tõ bi zott ság fel ada ta it az OH, il let ve az NMH ve ze -
tõ je ha tá roz za meg. A té tel ké szí tõ bi zott ság az el nök ve ze -
té sé vel mû kö dik, az el nök fe le lõs a fel adat la pok, ja ví tá si-ér -
té ke lé si út mu ta tók szak sze rû, a vizs ga kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ el ké szí té sé ért. A kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en 
el ké szí tett fel adat la po kat, ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó kat az
OH, il let ve az NMH ve ze tõ je ál tal meg bí zott mun ka tár sak
ve szik át a té tel ké szí tõ bizottság elnökétõl. A tételkészítõ
bizottság elnökével, illetve tagjaival megkötött szerzõdés
melléklete a titoktartási nyilatkozat. (1. függelék)

Mind a té tel ké szí tõ bi zott ság el nö ké nek, mind a bi zott -
ság tag ja i nak mun ka vég zé sük so rán az elekt ro ni kus biz -
ton ság be tar tá sá ra különösen figyelniük kell.

Bár mi lyen ké szü lõ vagy már el ké szült vizs ga anyag
elekt ro ni kus vál to za ta csak olyan szá mí tó gé pen ké szít he tõ 
vagy tá rol ha tó, amely nincs olyan bel sõ vagy kül sõ (pl. in -
ter net) há ló zat ra kap csol va, ame lyen az il le ték te len hoz zá -
fé rés megakadályozása nem biztosítható.

A vizs ga anya gok szá mí tó gép rõl va ló tör lé se kor úgy
kell el jár ni, hogy az ere de ti adat tar ta lom ne le gyen vissza -
ál lít ha tó (pl. fe lül írás ugyan annyi tet szõ le ges ka rak ter rel).
Amennyi ben a Word prog ram – a be ál lí tá sa sze rint – au to -
ma ti ku san biz ton sá gi má so la tot is ké szít, azt is olyan mó -
don kell tö röl ni, hogy az adat tar ta lom ne le gyen vissza ál -
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lít ha tó. Szi go rú an ti los vizs ga anya got tar tal ma zó e-ma ilt
el kül de ni. A tel jes fo lya mat során biztosítani kell az in for -
má ci ó hoz történõ hozzáférés kizárását.

2. Az OH Érett sé gi és Ver seny szer ve zé si Osz tály
(a to váb bi ak ban: ÉVO) fel ada tai 

a mi nõ sí tés elõ ké szí té sé vel kap cso lat ban

Az ÉVO meg bí zott mun ka tár sa át ve szi a té tel ké szí tõ bi -
zott ság el nö ké tõl az el ké szült fel adat la po kat, ja ví tá si-ér té -
ke lé si út mu ta tó kat és egyéb se géd anya go kat és a meg bí -
zás kor az ÉVO ve ze tõ je ál tal meg ha tá ro zott azo no sí tó kó -
dot (OH-azo no sí tó) tar tal ma zó adat hor do zó kat. Az  NMH
ál tal ké szí tett adat hor do zók át vé te lé nek mód já ról az OH és 
az NMH kü lön ál la po dik meg, az ada tok át adás-át vé te lé -
nek az OH és az NMH kö zöt ti do ku men tá lá sá nak mód ját
az OH ha tá roz za meg. Az át vé tel kor a té tel ké szí tõ bi zott -
ság el nö ke nyi lat ko za tot tesz ar ról, hogy bi zott sá ga min -
den tag ját, lek to rát és tech ni kai mun ka tár sát fel szó lí tot ta,
hogy az összes adat hor do zó juk ról vissza ál lít ha tat lan mó -
don tö röl jék a vizs ga ada to kat, és a sa ját bir to ká ban lé võ
adat hor do zók ról ma ga is vissza ál lít ha tat lan mó don tö röl te
az ada to kat, vagy át ad ta az ÉVO mun ka tár sá nak meg sem -
mi sí tés re (2. füg ge lék). A le adott elekt ro ni kus adat hor do -
zót a meg bí zott mun ka társ meg sem mi sí ti, il let ve olyan
mó don tör li, hogy az adat tar tal ma ne le gyen vissza ál lít ha -
tó. Az ÉVO meg bí zott mun ka tár sa pa pír ala pú és elekt ro -
ni kus (op ti kai le mez) adat hor do zót ké szít egy pél dány ban
(mun ka pél dány). A té tel ké szí tõ bi zott ság el nö ke en nek el -
sõ ol da lát dá tum mal és alá írá sá val lát ja el, to váb bi ol da la it
szig nál ja, va la mint alá ír ja a je len lé té ben el ké szí tett mun -
ka pél dány ál lo má nya it tar tal ma zó op ti kai le mezt. Az el ké -
szült adat hor do zó kat az ÉVO er re a cél ra meg fe le lõ en ki -
ala kí tott he lyi sé gé ben kell el zár va õriz ni a to váb bi mun ka -
vég zé sig. Ezen idõ szak alatt a mun ka pél dány alap ján az
ÉVO ve ze tõ je ál tal meg bí zott mun ka társ el len õr zi, hogy a
té tel ké szí tõ bi zott ság a meg bí zást a szer zõ dés ben fog lal -
tak nak meg fe le lõ en tel je sí tet te-e. Amennyi ben a tel je sí tést 
az ÉVO nem tart ja meg fe le lõ nek, a mun ka pél dányt át dol -
go zás ra vissza ad ja a té tel ké szí tõ bi zott ság el nö ké nek,
szak mai elõ ké szí tõ vizs ga tárgy ese té ben er rõl az NMH il -
le té kes ve ze tõ jét tá jé koz tat ja. Az át dol go zás az OH er re a
cél ra ki je lölt he lyi sé gé ben tör té nik a vég sõ vál to zat – té tel -
ké szí tõ bi zott ság el nö ke ál tal jó vá ha gyott – el ké szül té ig.
A meg fe le lõ en elkészített munkapéldányról a megbízott
munkatárs készít egy eredeti példányt, amelyet ellát a
„Korlátozott terjesztésû!” minõsítési szintû mi nõ sí tés ala -
ki kellékeivel. Az eredeti példányt nyilvántartás céljából, a 
tételkészítõ bizottság elnöke által szignált munkapéldányt
(papír alapú és optikai lemez) tárolás céljából az ÉVO
megbízott munkatársa eljuttatja az OH Nyil ván tar tó Iro dá -
já ba (a továbbiakban: NYI).

A to váb bi ak ban az ere de ti pél dány és a mun ka pél dá -
nyok (pa pír ala pú és op ti kai le mez) tá ro lá sa az NYI-ben, a
to váb bi elekt ro ni ku san rög zí tett ada tok tá ro lá sa az ÉVO
er re a cél ra meg fe le lõ en ki ala kí tott he lyi sé gé ben, er re a
cél ra rend sze re sí tett, az OH sa ját há ló za tá tól füg get len,
zárt, bel sõ há ló za ti szer ve ré nek me rev le me zén, il let ve egy
hor doz ha tó me rev le me zen tör té nik. A bel sõ há ló zat va la -
mennyi esz kö ze az er re a cél ra meg fe le lõ en ki ala kí tott, a
biz ton sá gi elõ írá sok nak meg fe le lõ he lyi ség ben üzemel.
A helyiségekbe az ÉVO vezetõje által kijelölt sze mé lye -
ken kí vül más munkatársaknak belépni tilos.

Az adat hor do zó kat az NYI-nek Ér kez te tõ íven, alá írás
el le né ben kell átvenni.

Az Ér kez te tõ ív nek az aláb bi ro va to kat kell tar tal maz -
nia:

– sor szám,
– dá tum,
– OH-azo no sí tó,
– irat tár gya,
– pél dány szám,
– ter je de lem (lap),
– át vé tel idõ pont ja, alá írás.

3. Az NYI mû kö dé si rend je

a) Az NYI nyil ván tar tás ba ve szi fõ szá mon a vizs ga tár -
gyak fel adat lap ja it, és az ÉVO ve ze tõ jé nek mint a mi nõ sí -
tés kez de mé nye zõ jé nek uta sí tá sa alap ján el ké szí ti a mi nõ -
sí té si ja vas la to kat (3. füg ge lék), ame lye ket alá írás után az
ÉVO ve ze tõ je a mi nõ sí tõ höz ter jeszt alá írás cél já ból. Az
NYI kü lön-kü lön al szá mo kon tart ja nyil ván a vizs ga össze -
te võ ket, il let ve a vizs ga ré sze ket, va la mint a mi nõ sí té si ja -
vas la to kat. Kü lön ak ta bo rí tó ké szül a fel adat la pok nak és a
ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó nak. A több vizs ga össze te võ -
bõl, vizs ga rész bõl ál ló fel adat la pok ese té ben az összes
vizs ga össze te võ höz és vizs ga rész hez egy mi nõ sí té si ja -
vas lat ké szül, ame lyen fel kell tün tet ni az egyes vizs ga -
össze te võk, vizs ga ré szek ik ta tó szá mát. A 3. b) pont sze -
rin ti eset ki vé te lé vel a mi nõ sí tés – a mi nõ sí tõ ilyen dön té se 
esetén – külön minõsítési eljárás lefolytatása nélkül
kiterjed az adott fõszám késõbb keletkezett alszámaira
iktatott ügyiratdarabok közül az alábbiakra:

– a mi nõ sí tett fel adat lap nak, il let ve a ja ví tá si-ér té ke lé si 
út mu ta tó nak a ki vá lasz tás ra va ló elõ ké szí té se so rán el vég -
zen dõ tar tal mi fe lül vizs gá lat ered mé nye ként módosított
változataira,

– a 3. h) pont sze rin ti tar tal mi fe lül vizs gá lat ered mé -
nye ként mó do sí tott vál to za ta i ra,

– az ide gen nyelv re for dí tott, to váb bá adap tált (pl. va -
kok szá má ra) vál to za ta i ra. A nyil ván tar tás ba vé telt kö ve -
tõ en mind az ere de ti, mind a mun ka pél dá nyok (pa pír ala pú 
és op ti kai le mez) át adás-át vé te lét a mi nõ sí tett ada tok ra vo -
nat ko zó szabályok szerint dokumentálni kell.
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b) Az NYI a kö vet ke zõ ik ta tá si szám ke re te ken al szá mos 
ik ta tá si rend szer ben vég zi a mi nõ sí tett iratok iktatását:

– Kö zép szint: pél dá ul: K/0001-01/2012 (eb bõl a K a
kö zép szin tet je lö li /0001 a fõ szám – al szám/év);

– Emelt szint: pél dá ul: E/0001-01/2012 (eb bõl az E az
emelt szin tet je lö li /0001 a fõ szám – al szám/év);

– Ál ta lá nos ira tok: pél dá ul: A/0001-01/2012 (eb bõl az
A az ál ta lá nos ira tot je lö li /0001 a fõ szám – al szám/év).

Az egy ügy höz tar to zó va la mennyi ügy irat da ra bot a fõ -
szá mok al szá mán kell nyil ván tar tás ba ven ni. A mi nõ sí tõ
ilyen dön té se ese tén a mi nõ sí tés – kü lön mi nõ sí té si el já rás
le foly ta tá sa nél kül – ki ter jed a ké sõbb ke let ke zett al szá -
mok ra ik ta tott ira tok kö zül a 3. a) pont ban fel so rolt ügy -
irat da ra bok ra. Amennyi ben az egy ügy höz tar to zó mi nõ sí -
tett adat hor do zók ról azo nos tar tal mú új ere de ti pél dány
vagy mó do sí tott tar tal mú új pél dány új fõ szá mon ke rül
nyil ván tar tás ra, az elõ zõ fõ- és al szám(oko)n ke let ke zett
ko ráb bi vál to za tok a mi nõ sí tett irat köz bül sõ mun ka pél dá -
nya i nak mi nõ sül nek (a to váb bi ak ban: mi nõ sí tett mun ka -
pél dány). Eb ben az eset ben az új ik ta tó szám mal ren del ke -
zõ irat ra is mé tel ten le kell foly tat ni a mi nõ sí té si el já rást, és
a mi nõ sí tett mun ka pél dánnyal va ló kap cso la tot sze re lés
vagy kap cso la tos szám ként va ló ke ze lés út ján kell biz to sí -
ta ni. Az irat kap cso la tok mód já tól füg get le nül (sze re lés
vagy kap cso la tos szám ként va ló ke ze lés) a mi nõ sí tett
mun ka pél dá nyo kat meg kell õriz ni és a mi nõ sí tés ér vé -
nyes sé gi ide jén be lül mi nõ sí tett irat ként kell ke zel ni mind -
ad dig, amíg a mi nõ sí tõ a se lej te zé sü ket elrendeli.
A selejtezést csak az új fõszámon iktatott új eredeti pél -
dány ra vagy módosított tartalmú új pél dány ra meg ál la pí -
tott minõsítés érvényességi idejének letelte utá ni idõ pont -
ban lehet elrendelni.

c) Az egyes vizs ga idõ sza kok ban az egyes vizs ga tár gyak 
vizs gá i hoz több fel adat lap nak kell ren del ke zés re áll nia.
Az OH ve ze tõ je az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze -
tett mi nisz té ri um ve ze tõ be osz tá sú kép vi se lõ jé nek je len lé -
té ben sor so lás út ján vá laszt ja ki, hogy a ren del ke zés re ál ló
fel adat la pok kö zül melyek kerülnek felhasználásra az
adott vizsgaidõszakban.

d) A fel adat la pok ki vá lasz tá sá ról jegy zõ köny vet kell
fel ven ni (4. füg ge lék). A ki vá lasz tást kö ve tõ en az NYI
ügy ke ze lõ je a ki vá lasz tott fel adat lap hoz és an nak a ki vá -
lasz tás évét meg elõ zõ elõz mé nye i hez kap cso ló dó an a mi -
nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide jé nek fe lül vizs gá la tá hoz szük sé -
ges adat la pot és az el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges mi nõ -
sí té si dön tést ké szít elõ, ahol a mi nõ sí tõ és a kez de mé nye -
zõ azo nos (5. és 6. füg ge lék). A mi nõ sí tõ kö te les a mi nõ sí -
tés in do kolt sá gá nak fe lül vizs gá la tát el vé gez ni (ér vé nyes -
sé gi idõ). Az NYI a ki vá lasz tás után kö te les a kiválasztott
feladatlapot mind az iktatókönyvben, mind a mu ta tó -
könyv ben nyom ta tott piros V betûjellel ellátni.

e) A ki vá lasz tás után az NYI köz li a ki vá lasz tott fel adat -
la pok ik ta tó szá ma it az ÉVO meg bí zott mun ka tár sá val, aki
a mi nõ sí tõi dön tés alap ján az új ér vé nyes sé gi idõ vel ere de -

ti pél dányt, szük ség ese tén köz ben sõ pél dányt(okat) ké szít 
a nyom dai sok szo ro sí tás cél já ra. Az ere de ti pél dá nyon je -
lez ni kell, hogy a mi nõ sí tõi dön tés alap ján új pél dány ké -
szült. A ki vá lasz tást kö ve tõ en a ki vá lasz tott fel adat la pok
ik ta tó szá ma it to váb bí ta ni kell az OH Köz ok ta tá si Prog -
ram ko or di ná ci ós Osz tá lyá ra (a to váb bi ak ban: KPKO).
A KPKO az ik ta tó szá mo kat az érett sé gi vizs gák le bo nyo lí -
tá sá hoz hasz nált „A két szin tû érett sé gi vizs ga ad mi niszt rá -
ci ós rend sze re” (a to váb bi ak ban: érett sé gi szoft ver) prog -
ram ban rög zí ti, hogy azok a csomagoláshoz és a kör zet -
köz pon ti jegy zõk nek történõ átadáshoz szük sé ges va la -
mennyi kísérõ dokumentumon szerepeljenek.

f) A ki vá lasz tás után az il le té kes fõ osz tály ve ze tõ el ké szí ti
a nyom dai meg ren de lést, ame lyet a mi nõ sí tõ alá ír. A meg ren -
de lõ alap ján az NYI rá ve ze ti az adott irat elõ adó ívé re a ké -
szí ten dõ pél dá nyok szá mát, és ezt a minõsítõ jóváhagyja.

g) A fel adat lap nak és a ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó nak a 
for dí tó, il let ve adap tá ló (pl. va kok szá má ra) ré szé re tör té -
nõ át adá sa kor a kö vet ke zõk sze rint kell el jár ni: az NYI
a for dí tó nak és adap tá ló nak csak ak kor ad hat ja át a mi -
nõsített do ku men tu mot, ha a mun ka szer zõ dés má so la ta
– amely ben rög zí tet ték a ti tok vé de lem személyi és tárgyi
feltételeit – a rendelkezésükre áll.

Az OH ál tal e cél ra rend sze re sí tett le mez ka zet tá ban kell
át ad ni a for dí tó, il let ve adap tá ló ré szé re a fel adat lap és a ja -
ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó má so la ti pél dá nyát. A for dí tó -
nak, il let ve adap tá ló nak fel hasz ná lói en ge déllyel (7. füg -
ge lék) kell ren del kez nie, és kö te les ti tok tar tá si nyi lat ko za -
tot ten ni (8. füg ge lék). A for dí tó, il let ve adap tá ló a fel adat -
la pot és a ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tót az NYI he lyi sé gé -
ben ve szi át. El len õr zés után az NYI mun ka tár sa zárható
kazettába helyezi a minõsített dokumentumot, lezárja és
el lát ja a következõ adatokkal:

– a kül dõ szerv ne ve,
– mi nõ sí té si meg je lö lés és mi nõ sí té si jelölés,
– „Bal eset ese tén vagy rend kí vü li hely zet ben a kül dõ

szerv bont hat ja fel!” fi gyel mez te tés.
A ka zet ta kul csá nak 1 pél dá nyát a for dí tó kap ja, má sik

pél dány az NYI-ben õri zen dõ. Ezek rõl nyil ván tar tást kell
ve zet ni. A for dí tót fel kell vi lá go sí ta ni a szál lí tás fo ko zott
biz ton sá gi kö ve tel mé nye i rõl. Az el ké szült vizs ga anya go -
kat a for dí tó tól, il let ve az adap tá ló tól az ÉVO megbízott
munkatársa veszi át a 2. pont szerint.

h) A ma gyar nyelv és iro da lom, a ma te ma ti ka, a tör té ne -
lem, az an gol és a né met nyelv vizs ga tár gyak ese té ben a
ki sor solt fel adat la po kat két szak ér tõ egy más tól füg get le -
nül, az OH ál tal biz to sí tott he lyi sé gek ben az il le ték te len
hoz zá fé rést ki zá ró kö rül mé nyek mel lett el len õr zi ab ból a
cél ból, hogy a fel ada tok meg ol dá sát hát rál ta tó eset le ges
hi bá kat ki szûr je. A szak ér tõ ré szé re fel hasz ná lói en ge délyt 
kell ad ni, és írás ban ti tok tar tá si nyi lat ko za tot kell ten nie a
mi nõ sí tett ada tok vé del mé re vo nat ko zó elõ írá sok is me re -
té bõl (7. és 8. füg ge lék). A szak ér tõ alá írá sá val hi te le sí ti az 
ál ta la tett ész re vé te le ket és a kor rek ci ós ja vas la ta it. A té -
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tel ké szí tõ bi zott ság el nö ke a szak ér tõk kel va ló meg be szé -
lés után dönt az ész re vé te lek el fo ga dá sá ról vagy el uta sí tá -
sá ról. Ez az el já rás a ma gyar nyelv és iro da lom, a ma te ma -
ti ka, a történelem, az angol és a német nyelv vizsgatárgyak
tekintetében kötelezõ. Az OH illetékes vezetõje a szak ér -
tõi el len õr zést más vizsgatárgyak esetében is elrendelheti.

i) A fel adat la pok sok szo ro sí tá sát, cso ma go lá sát és szál -
lí tá sát az OH szer ve zi meg az aláb bi ak be tar tá sá val: a sok -
szo ro sí tás ban részt ve võ gaz dál ko dó szer ve zet nek (a to -
váb bi ak ban: nyom da) tör té nõ át adás ról át adás-át vé te li
jegy zõ köny vet kell ké szí te ni (9. füg ge lék). A nyom da kö -
te les az NYI ál tal ki adott nyil ván tar tó-át adó könyv be az
át vett mi nõ sí tett do ku men tu mok ada ta it rög zí te ni, és a
nyom da ré szé re ké szí tett el já rá si rend sze rint dol goz ni.
A nyom dá ban a fel adat la pok kal mun kát vég zõ dol go zók ré -
szé re fel hasz ná lói en ge délyt kell ad ni, és írás ban ti tok tar tá si
nyilatkozatot kell tenniük a minõsített adatok védelmére
vonatkozó elõírások ismeretébõl (7. és 8. függelék).

4. Az írás be li érett sé gi vizs gák fel adat lap ja i nak
sok szo ro sí tá sá ban részt ve võ nyom dá ra vo nat ko zó

spe ci á lis ren del ke zé sek

Az írás be li érett sé gi vizs gák fel adat lap ja i nak sok szo ro -
sí tá sát vég zõ nyom da a vál lalt fel adat tel je sí té sé nek idõ tar -
ta ma alatt kö te les biz to sí ta ni a mi nõ sí tett adat vé del mé nek
aláb bi ak ban rész le te zett sze mé lyi, tár gyi és szer ve ze ti fel -
té te le it.

a) Sze mé lyi fel té te lek

aa) Az írás be li érett sé gi vizs gák ada ta i hoz – füg get le nül 
az azok rög zí té sé re szol gá ló adat hor do zó tól (ere de ti vagy
má solt pa pír ala pú adat hor do zó, il let ve szá mí tás tech ni kai
adat hor do zó) – csak azok a sze mé lyek fér het nek hoz zá,
akik nek az OH biz ton sá gi ve ze tõ je az ada tok meg is me ré -
sé re fel hasz ná lói en ge délyt adott, és akik alá ír ták az OH
által rendelkezésre bocsátott titoktartási nyilatkozatot.

ab) A sok szo ro sí tás ban csak azok a dol go zók ve het nek
részt, akik alá ír ják az aláb bi biz ton sá gi in téz ke dé se ket
rög zí tõ el fo ga dó nyi lat ko za tot (10. függelék):

– a sok szo ro sí tás hely szí né ül szol gá ló mun ka te rü le tek re 
(a to váb bi ak ban: mun ka te rü let) ti los be vin ni, il let ve ti los
bent tar ta ni olyan esz közt, amely al kal mas in for má ci ók ki -
jut ta tá sá ra (tás ka, mo bil te le fon) vagy ada tok rög zí té sé re
(hang, kép vagy írott szöveg rögzítésére alkalmas esz -
közök);

– a biz ton sá gi õrök jo go sul tak min den, a mun ka te rü le -
ten tar tóz ko dó vagy a mun ka te rü let re be lép ni, vagy on nan
ki lép ni aka ró al kal ma zot tat fel tar tóz tat ni, szükség esetén
megmotozni;

– a vál lalt fel adat tel je sí té sé nek idõ tar ta ma alatt a mun -
ka te rü le ten vi deo ka me ra-rend szer mû kö dik, amely a fel -
adat tel je sí té se so rán rög zí ti az ottani eseményeket.

b) Tár gyi fel té te lek

ba) Az OH-tól át vett pa pír ala pú ere de ti adat hor do zót és 
az elekt ro ni kus for má ban rög zí tett má so lat adat hor do zó ját 
pán cél szek rény ben vagy le mez szek rény ben kell tá rol ni.
A pán cél szek rény vagy le mez szek rény zá rá sá hoz sze mé -
lyi pe csét nyo mó val tör té nõ le pe csé te lés re al kal mas esz -
közt (biz ton sá gi la kat) kell hasz nál ni. Biz to sí ta ni kell a
kul csok, má sod kul csok munkaidõn túli õrzését. Az õrzés
mód ját írás ban kell rögzíteni.

bb) A mun ka te rü le tek nek a töb bi te rü let tõl tör té nõ jól
lát ha tó (sza lag) el kü lö ní té se és biz ton sá gi õrök kel tör té nõ
fo lya ma tos õr zé se út ján biz to sí ta ni kell az el len õr zött be-
és ki lé pést, il let ve il le ték te len sze mé lyek át já rá sá nak meg -
aka dá lyo zá sát. A mun ka te rü le ten tör tén tek rög zí té sé re vi -
deo ka me ra-rend szert kell mû köd tet ni, a ka zet tá kat egy
évig kell meg õriz ni. A fel adat la pok má so la ti pél dá nya i nak 
tá ro lá sá ra szol gá ló he lyi ség be va ló el len õr zött be- és ki lé -
pés ér de ké ben biz to sí ta ni kell a he lyi ség leg alább egy fõ
biz ton sá gi õr rel tör té nõ fo lya ma tos õr zé sét. A fel adat la po -
kat (mind az ere de ti, mind a má so la ti pél dá nyo kat) az OH
és a nyomda között, illetve a nyomdán belül legalább egy
biztonsági õr kíséretében lehet szállítani. Az átadás-
 átvételt do ku men tál ni kell.

c) Szer ve ze ti fel té te lek

ca) A mun ka te rü let re, il let ve a fel adat la pok má so la ti
pél dá nya i nak õr zé sé re szol gá ló he lyi ség be be lép ni jo go -
sult sze mé lyek ada ta it (név, szü le té si dá tum, sze mé lyi iga -
zol vány szá ma, lak cím) tar tal ma zó lis tát a biz ton sá gi õrök
és az OH ne vé ben eljáró személyek rendelkezésére kell
bocsátani.

cb) A fel adat la pok sok szo ro sí tá sát és tá ro lá sát úgy kell
meg szer vez ni, hogy a fel adat la pok sok szo ro sí tá sa és tá ro -
lá sa más ter mé kek gyár tá sá tól és tá ro lá sá tól elkülönítetten
történjen.

cc) A vál lalt fel adat tel je sí té sé vel össze füg gés ben olyan 
nyil ván tar tást kell ve zet ni, amely bõl kitûnik:

– az adat hor do zó ere de ti és a má so la ti pél dá nya i nak
OH-tól tör té nõ át vé te le, il let ve OH-nak tör té nõ át adá sa,
to váb bá az át vé tel, il let ve átadás idõpontja,

– a sok szo ro sí tás ra ke rü lõ irat ik ta tó szá ma, lap szá ma,

– a sok szo ro sí tás ra ke rü lõ irat tár gya,

– a sok szo ro sí tott adat hor do zók pél dány szá ma,

– a sok szo ro sí tás idõ pont ja,

– a se lej tes pél dá nyok szá ma. A fel adat tel je sí té sé nek
meg kez dé se elõtt a nyil ván tar tó könyv meg fe le lõ sé gé rõl
egyez tet ni kell az OH illetékeseivel.

cd) A vál lalt fel adat tel je sí té se utá ni te en dõk:

– az ere de ti adat hor do zó kat, a jegy zõ köny vek egy ere -
de ti pél dá nyát és az ere de ti nyil ván tar tó köny vet az NYI-
 nek kell átadni;

– az el ké szült sok szo ro sí tott pél dá nyo kat az OH Lo gisz -
ti kai Osz tá lyá nak (a to váb bi ak ban: LO) kell át ad ni to váb bi 
feldolgozás céljára;
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– a se lej tes pél dá nyo kat rak la pon – az il le ték te len hoz -
zá fé rés ki zá rá sa ér de ké ben – fó li áz va az LO-nak kell át ad -
ni tá ro lás és selejtezés céljából.

Az adat hor do zók (ere de ti, sok szo ro sí tott és se lej tes pél -
dá nyok) szál lí tá sá ra, il let ve át adá sá ra a 4. pont b) al pont já -
ban fog lal ta kat kell al kal maz ni, az eset le ge sen be kö vet ke -
zõ rend kí vü li ese mé nyek rõl jegy zõ köny vet kell fel ven ni.
Az OH kö te les, il let ve jo go sult mind az ere de ti adat hor do -
zók át adá sa elõtt, mind a vál lalt fo lya mat tel je sí té se so rán
bár mi kor el len õriz ni a sze mé lyi, tár gyi és szer ve ze ti fel té -
te lek meg lé tét. Amennyi ben a sok szo ro sí tás az OH-ban
tör té nik, úgy a nyom dai sok szo ro sí tás sza bá lya i tól el té rõ -
en a mun kát vég zõ, fel hasz ná lói en ge déllyel és ti tok tar tá si
nyi lat ko zat tal ren del ke zõ mun ka vál la ló az er re a cél ra
meg fe le lõ en kialakított zárt helyiségben végzi a sok szo ro -
sí tást. A munkavégzés alatt e munkavállaló az adat hor do -
zó kat lemezszekrényben tárolja.

5. Az LO fel ada tai, mû kö dé se

Az LO-n min den ki nek fel hasz ná lói en ge déllyel és alá írt 
ti tok tar tá si nyi lat ko zat tal (7. és 8. füg ge lék) kell ren del -
kez nie. Az LO-n a 11. füg ge lék sze rin ti nyil ván tar tó köny -
vet kell ve zet ni. A nyom dá ban el ké szült sok szo ro sí tott
pél dá nyo kat az LO ve ze tõ je, vagy az ál ta la meg bí zott sze -
mély ve szi át to váb bi fel dol go zás, il let ve – a rak la pon, fó -
li áz va át vett se lej tes pél dá nyo kat a vizs gák le bo nyo lí tá sa
után vég re haj tan dó se lej te zés idõ pont já ig tör té nõ – biz ton -
sá gos tá ro lás cél já ból. A ti tok tar tá si kötelezettségek fi gye -
lem be vé te le mel lett az LO-n az alábbi elõ írá sok be tar tá sá -
val kell dolgozni:

– Az LO épü le té ben a dol go zók és más sze mé lyek csak
az LO ve ze tõ je vagy az OH il le té kes ve ze tõ je ál tal meg ha -
tal ma zott sze mély je len lé té ben tar tóz kod hat nak. Az LO
ve ze tõ je he lyet te sí té sé rõl tar tós tá vol lé te ese tén az il le té -
kes fõ osz tály ve ze tõ, eseti távollét esetén az LO vezetõje
gondoskodik.

– Az LO ve ze tõ je, vagy az ál ta la meg bí zott dol go zó kö -
te les el len õriz ni, hogy a mun ka vég zés ben részt ve võ dol -
go zók ru há za ta olyan le gyen, hogy sza bá sá nak jel le ge ki -
zár ja az adat hor do zó el rej té sé nek le he tõ sé gét. A nem meg -
fe le lõ ru há zat ban megjelenõ dolgozók a munkát nem ve -
he tik fel.

– Az LO te rü le té nek cso ma go ló- és rak tár te ré be elekt -
ro ni kus esz kö zö ket, il let ve mo bil te le font nem le het be vin -
ni. A mo bil te le font a ké zi tás kák kal együtt az öl tö zõ zárt
szek ré nyé ben kell el he lyez ni. A sür gõs te le fon hí vá so kat
az LO ve ze tõ jé vel tör tént egyez te tés alap ján bo nyo lít hat -
ják le a mun ka tár sak az épü let ben el he lye zett te le fo non a
ti tok tar tá si kö te le zett ség fi gye lem be vé te le mel lett. Az öl -
tö zõ ben el he lye zett személyes tárgyakat csak az LO épü le -
té nek el ha gyá sa kor veheti magához a dolgozó.

– A mun ka vég zés min dig cso por tok ban tör té nik a ki je -
lölt cso port ve ze tõk fel ügye le te mellett.

– A mun ka te rü le té nek el ha gyá sa kor az LO ve ze tõ je
vagy az ál ta la meg bí zott dol go zó el len õr zi, hogy a dol go -
zók nál van-e a mun ka vég zés hez hasz nált anyag vagy esz -
köz. Amennyi ben ilyen anyag vagy esz köz a dol go zó nál
fel lel he tõ, az el len õr zést végzõ személy jogosult azt el ko -
boz ni.

– A mun ka vég zés be fe je zé se után a dol go zó csak in do -
kolt eset ben és az LO ve ze tõ jé nek en ge dé lyé vel tar tóz kod -
hat az épü let ben. Az LO épü le té ben en ge déllyel tar tóz ko -
dó dol go zót az LO ve ze tõ je vagy az ál ta la meg bí zott dol -
go zó jo go sult el len õriz ni, hogy el zá ran dó, személyes tár -
gyak nin cse nek-e a birtokában.

– Az OH Köz ok ta tá si Prog ra mok Fõ osz tá lya (a to váb -
bi ak ban: KPF) ve ze tõ je bár mi kor sze mé lyi el len õr zést
ren del het el a tör vé nyi elõ írá sok figyelembevételével.

– Bár mi lyen rend el le nes sé get, az LO mû kö dé sét be fo -
lyá so ló té nye zõt, a ti tok tar tá si kö te le zett ség meg sze gé sé -
nek gya nú ját a cso port ve ze tõ, il let ve min den mun ka társ
azon nal je len te ni kö te les az LO ve ze tõ jé nek, aki kö te les a
szük sé ges in téz ke dé se ket azon nal meg ten ni az OH biz ton -
sá gi ve ze tõ jé nek értesítésével egyidejûleg.

– Az LO épü le tét az LO ve ze tõ je vagy az ál ta la meg bí -
zott sze mély nyit ja és zár ja mág ne ses kár tya és ri asz tó -
rend szer segítségével.

– Az LO épü le tét el hagy ni csak az osz tály ve ze tõ jé nek
en ge dé lyé vel lehet.

– Az LO épü le té be be- és ki lé põk rõl a meg fe le lõ ada -
tok el ké ré se és el len õr zé se után az LO nyil ván tar tást ve zet, 
az eh hez szük sé ges do ku men tu mo kat a nyil ván tar tás ve ze -
té sé vel megbízott dolgozó elkérheti.

– Az LO ve ze tõ je vagy az ál ta la meg bí zott dol go zó el -
len õr zi a mun ka idõ utá ni fegy ve res õr ség te vé keny sé gét
(szá mí tó gé pes el len õr zés, jegy zõ könyv át vé te le). Bár mi -
lyen rend el le nes sé get ész lel, azon nal in téz ke dik, illetve
jelenti azt az LO vezetõjének.

– Az LO épü le té ben fel ügye let nél kül ide gen nem tar -
tóz kod hat. En nek el len õr zé se és be tar ta tá sa az LO ve ze tõ -
jé nek a fel ada ta. Az LO épü le té nek õr zé se a mi nõ sí tett
ada tot tar tal ma zó adat hor do zók tá ro lá sa ese tén élõ erõs
fegy ve res vé de lem mel tör té nik. Az élõerõs fegy ve res vé -
de lem magában foglalja:

mun ka idõ ben:

= rak tár épü let be já ra ti aj tó i nak fi gye lé sét,

= csak az ar ra jo go sult be- és ki lé pé sé nek el len õr zé sét,

= a jog ta la nul be lép ni szán dé ko zó be lé pé sé nek meg aka -
dá lyo zá sát,

= az épü let fi zi kai vé del mét,
= a rak tár épü let köz vet len kör nye ze té nek meg fi gye lé -

sét, az épü let fi zi kai vé del mét ve szé lyez te tõ ese mé nyek
ész le lé se kor a hely zet hez iga zo dó in téz ke dé sek megté -
telét;
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mun ka idõn túl:

= az épü let biz ton sá gi rend sze ré nek ak ti vá lá sát, el len õr -
zé sét,

= az aj tók (2 db) zárt sá gá nak el len õr zé sét, pe csé tek, zá -
rak sér tet len sé gé nek ellenõrzését,

= fo lya ma tos já rõ rö zés sel az épü let és köz vet len kör -
nye ze té nek el len õr zé sét,

= va la mint mind azon fel ada to kat, ame lyet mun ka idõ -
ben is el kell látni.

A szol gá la ti he lyen be kö vet ke zett bár mi lyen ese mény -
rõl az élõ erõs fegy ve res vé del met tel je sí tõk azon nal kö te -
le sek ér te sí te ni az LO vezetõjét.

A szol gá lat tel je sí té sé re a sze mély- és va gyon vé del mi,
va la mint a ma gánnyo mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról szó ló
2005. évi CXXXIII. tv., a sze mély- és va gyon vé del mi, va -
la mint a ma gánnyo mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról szó ló
2005. évi CXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló
22/2006. (IV. 25.) BM ren de let, va la mint a Szol gál ta tó
Va gyon vé del mi Üz let ág Szol gá la ti Sza bály za tá nak elõ írá -
sai az irány adók.

6. A cso ma go lás rend je, szál lí tás fo lya ma ta

Ér tel me zõ ren del ke zé sek:

Cso mag: egy adott vizs ga tárgy bi zo nyos faj tá jú és szá -
mú fel adat lap ja i nak (elekt ro ni kus adat hor do zó i nak vagy
egyéb esz kö ze i nek, a to váb bi ak ban: fel adat lap) a da rab -
szám el len õr zé sét le he tõ vé te võ, át lát szó fó li á ba cso ma -
golt egy sé ge, ame lyet az eset le ges fel bon tás, jo go su lat lan
hoz zá fé rés té nyé nek egy ér tel mû meg ál la pí tá sát le he tõ vé
tevõ technikával zártak le, és amelyet szétosztás során tilos 
felbontani.

Do boz: azo nos vég sõ cím zett nek szánt cso ma go kat tar -
tal ma zó, ál ta lá ban 30 cm x 35 cm x 40 (20) cm mé re tû, az
OH ál tal le zárt pa pír do boz, ame lyet el sõ al ka lom mal csak
az is ko la igaz ga tó ja vagy az ál ta la írás ban fel ha tal ma zott
sze mély je len lé té ben, a do bo zon és a do boz bel se jé ben el -
he lye zett do boz jegy zé ken fel tün te tett és a tény le ges tar -
talom közötti egyezõség ellenõrzése céljából szabad fel -
bon ta ni.

A cso ma go lás az LO fel ada ta, a szál lí tás – fõ sza bály
sze rint – gaz dál ko dó szer ve zet (a to váb bi ak ban: szál lí tó -
cég) igény be vé te lé vel tör té nik. A szál lí tó cég vég re haj tás -
ban köz re mû kö dõ dol go zó i nak fel hasz ná lói en ge déllyel és 
alá írt ti tok tar tá si nyi lat ko zat tal (7. és 8. függelék) kell ren -
del kez ni ük.

a) A cso ma go lás elõ ké szí té se:

– Az elõ ze tes in for má ci ók alap ján a cso ma go lás hoz
szük sé ges anya gok, esz kö zök meg ren de lé se, beszerzése.

– A KPF ál tal kül dött lis ta alap ján a meg fe le lõ fó li ás ta -
sa kok ra a cím kék el ké szí té se (az is ko la ada tai, da rab szám,
csomagszám).

– A do bo zok össze haj to ga tá sa, az in téz mé nyi azo no sí -
tó kat tar tal ma zó cím ke el ké szí té se, fel ra gasz tá sa a do bo -
zok ra, a do bo zok elhelyezése a polcrendszeren.

– A KPF ál tal meg ren delt nyom dai ter mé kek, il let ve
kü lön bö zõ adat hor do zók át vé te le, el len õr zé se (át adás-át -
vé te li bi zony lat), a rak la po kon meg ér ke zett do ku men tu -
mok el he lye zé se a logisztikai központban.

– A meg adott lis ta alap ján az LO in for ma ti ku sa és az
osz tály ve ze tõ je a sor szá mo zott ta sa ko kat a meg adott
szint hez, vizs ga tárgy hoz és is ko lá hoz (csoporthoz) ren -
deli. 

b) A cso ma gok el ké szí té se:
– A cso mag cím ke fel ra gasz tá sa (a mi nõ ség biz to sí tás

el sõ szintje).
– A cso ma go ló ban min dig csak egy anyag (ál ta lá ban

egy vizs ga tárgy egy fü ze te) össze ál lí tá sa tör tén het meg,
ez zel el ke rül ve a kü lön bö zõ do ku men tu mok esetleges
össze cse ré lé sét.

– Az össze ál lí tott cso ma gon a meg adott da rab szám el -
len õr zé se (a mi nõ ség biz to sí tás má so dik szintje).

– Az el ké szült cso mag el len õr zé se, le zá rá sa.
– A cso mag be té te le a meg adott do boz ba.
– Ami kor egy do ku men tum (pl. vizs ga tárgy) anya gai

el ké szül tek, a meg ma radt fel adat la po kat kü lön do boz ba
kell rak ni. A do bo zon meg kell ad ni a do ku men tum ne vét
és a da rab szá mot. A do bozt az LO-n be lül az LO ve ze tõ jé -
nek utasítása szerint kell elhelyezni.

– A sé rült (pl. nyom da hi bás) do ku men tu mo kat az er re
rend sze re sí tett gé pen meg kell sem mi sí te ni, ne hogy össze -
ke ve red je nek a hi bát lan fel adat la pok kal. A meg sem mi sí -
tés csak az LO ve ze tõ jé nek en ge dé lyé vel tör tén het, és
arról jegyzõkönyvet kell felvenni.

– Ami kor a tel jes anyag el ké szült, és be do bo zo lás ra ke -
rült, meg tör té nik a KPF ál tal meg adott vég le ges lis ta alap -
ján a cso ma gok és a da rab szám el len õr zé se az eset le ges
pót lá sok vég re haj tá sa (a mi nõ ség biz to sí tás harmadik
szintje).

c) A cso ma gok el len õr zé se:
– Az el ké szült anya got a te rü le ti leg il le té kes fõ vá ro si,

me gyei kor mány hi va tal (a to váb bi ak ban: KH) meg bí zott ja 
el len õr zi. Az át adás-át vé tel idõ pont já ról egyez tet a KPF,
az LO és a KH megbízottja.

– A meg adott idõ pont ban a KH meg bí zott ja cso mag -
szám alap ján el len õr zi a be cso ma golt anya got, egyez te ti az 
ada to kat, il let ve szú ró pró ba sze rû en a da rab szá mot.
Amennyi ben min dent rend ben ta lált, megtörténik a do bo -
zok le zá rá sa.

– A KH meg bí zott ja alá írá sá val hi te le sí ti a do bo zok
tar tal mát. Egy, a do boz tar tal má ra vo nat ko zó lis tát a do -
boz ban kell el he lyez ni, ezt a KH meg bí zott ja szin tén alá -
írá sá val lát ja el. Egy má sik lis tát a do bo zon kí vül re ta sak ban
kell el he lyezni a kör zet köz pon ti jegy zõ szá má ra. Hi ány
vagy mó do sí tás ese tén a KPF uta sí tá sa sze rint tör té nik
meg a pót lás és az új bó li cso ma go lás a biz ton sá gi elõ írá sok 
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(fó li á zás, cím ké zés) be tar tá sá val (a mi nõ ség biz to sí tás ne -
gye dik szint je).

– Az el ké szült do bo zok le zá rá sa, a szál lí tó cég tú ra cím -
ké jé nek fel ra gasz tá sa.

d) A cso ma gok át adá sa a szál lí tó cég nek, a szál lí tás fo -
lya ma ta:

– Amennyi ben a cso ma gok szál lí tá sa szál lí tó cég igény -
be vé te lé vel tör té nik, az OH a szál lí tó cég nek elõ ze te sen
meg ad ja a meg fe le lõ adat bá zist, il let ve meg tör té nik a cso -
ma gok el szál lí tá si idõpontjának egyeztetése.

– A szál lí tó cég a meg ha tá ro zott na pon el jut tat ja a meg -
fe le lõ ada to kat tar tal ma zó cím ké ket a lo gisz ti kai köz pont -
ba, ahol a do bo zok ra felragasztják azokat.

– A do bo zok rak la pok ra ke rül nek.
– A szál lí tó cég meg kül di a ki szál lí tás kor al kal ma zott

já ra to kat, en nek meg fe le lõ en az LO já ra ton ként összeál -
lítja a dobozokat.

– Az át adás-át vé tel al kal má val a szál lí tó cég meg bí zott -
ja alá írá sá val hi te le sí ti a do bo zok hi ány ta lan át vé te lét a
szál lí tá si listák egyeztetése után.

– A szál lí tó jár mû vek re plom ba ke rül, ezek szá mát az
in du lás kor az LO ve ze tõ je el len õr zi és alá írá sá val el len -
jegy zi.

– A kör zet köz pon ti jegy zõk át ve szik a do bo zo kat (cso -
ma go kat), s ezt alá írá suk kal iga zol ják. Az át adott da rab -
szám ról a szál lí tó a le he tõ leg gyor sab ban elekt ro ni kus le -
vél ben és te le fo non is tájékoztatja az LO vezetõjét.

– Az át ve võ alá írá sá val és pe csét tel iga zol ja a do ku -
men tu mok át vé te lét. Amennyi ben az át adás va la mi lyen
ok ból nem va ló sul hat meg, a szál lí tó azt azon nal te le fo non
jel zi a KPF-nek, s a KPF ál tal meg adott uta sí tás sze rint jár
el. A szál lí tó cég meg bí zott ja a le he tõ leg gyor sab ban elekt -
ro ni kus úton is meg kül di az LO-nak a do ku men tu mok át -
vé te lé rõl szó ló lis tát, ame lyet az LO ve ze tõ je a meg fe le lõ
ki egé szí té sek kel, magyarázatokkal és megjegyzésekkel
továbbít a KPF-nek.

A szál lí tó cég nek a szál lí tás tel jes fo lya ma tá ban biz to sí -
ta nia kell a do bo zok sér tet len sé gét. Ennek keretében:

– A do bo zok át vé te le köz vet le nül a kéz be sí tõ szál lí tó
jár mû cso mag te ré ben tör té nik. A kéz be sí tõ já ra to kon két
em ber (gép jár mû ve ze tõ és áru kí sé rõ) vég zi a mun kát.
A szál lí tó cég meg bí zott ja a szál lí tó jár mû cso mag te rét
egye di sor szám mal el lá tott plom bá val zár ja le, és an nak
sorszámát bejegyzi a szállítójegyzékbe (12. függelék).

– A já rat min den egyes cí mén a plom ba sér tet len sé gét és
szá mát a cím zett el len õr zi. Az át adás-át vé telt kö ve tõ en a já -
ra tot a szál lí tó cég meg bí zott ja a cím zet tel kö zö sen új plom -
bá val le zár ja, és an nak szá mát be ír ja a szál lí tó jegy zék be.

– Az át vé telt és a cso mag tér le zá rá sát a cím zett a szál lí -
tó jegy zé ken alá írá sá val igazolja.

– Az át adást a szál lí tó cég meg bí zott ja az átadás-átvé -
teli jegy zé ken alá írá sá val iga zol ja (13. függelék).

– Bár mi lyen rend el le nes sé get jegy zõ könyv ben rög zí -
te nek (14. füg ge lék). A vizs gák le bo nyo lí tá sa után az LO

fel ada ta el vé gez ni a nyom dá tól át vett se lej tes pél dá nyok
és a meg ma radt, fe les le ges pél dá nyok se lej te zé sét. Az
LO-n tör tént fo lya ma to kat az osz tály ve ze tõ je jegy zõ -
köny ve zi, nyil ván tar tás ba ve szi, majd a vizs gák le bo nyo lí -
tá sa után az elkészült jegyzõkönyveket, dokumentumokat
átadja a KPF-nek.

7. Az írás be li érett sé gi vizs gák fel adat lap jai
szét osz tá sá nak fo lya mat le írá sa

Ér tel me zõ ren del ke zé sek:

Is ko la (vizs ga köz pont): érett sé gi vizs gát szer ve zõ in téz -
mény.

OH meg bí zott ja: a szál lí tó cég ne vé ben el já ró sze mély
vagy az OH mun ka tár sa.

Vég sõ cím zett: az az is ko la (vagy vizs ga köz pont),
amely nek a do bo zok ban to váb bí tott cso ma go kat a jegy zõ
a jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ pont ban köteles átadni.

A kör zet köz pon ti jegy zõ (a to váb bi ak ban: jegy zõ) rész -
vé te lét igény lõ fá zis lépései:

a) Do boz szin tû át vé tel.

b) El len õr zés vég re haj tá sa, az an nak ered mé nye ként
meg ál la pí tott kor rek ci ós igé nyek ki elé gí té sé ben való köz -
re mû kö dés. 

c) A cso ma gok át adá sa.

d) A vég re haj tás so rán ke let ke zett jegy zõ köny vek ere -
de ti pél dá nyá nak és a vég sõ cím zett nek át nem adott cso -
ma gok vissza kül dé se az OH-nak.

A fen ti ek ben fel so rolt min den lé pés so rán gon dos kod ni
kell az egyes ál la mi vizs gák meg szer ve zé se so rán ke let ke -
zõ „Kor lá to zott ter jesz té sû!” mi nõ sí té si szin tû mi nõ sí tett
adat ra vo nat ko zó ren del ke zé sek nek, 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 fog lalt ren del ke zé sek nek, a ha tá lyos
tan év rend jé rõl ki adott mi nisz te ri ren de let sze rin ti ren del -
ke zé sek nek és a je len uta sí tás ban fog lal tak nak a be tar tá sá -
ról. A fel adat la pok szét osz tá sá nak ezen fá zi sá ban be kö -
vet ke zõ rend kí vü li ese mé nye ket rög zí tõ, je len fo lya mat le -
írás füg ge lé két ké pe zõ irat min ták ér te lem sze rû ki töl té sé -
vel fel vett jegy zõ köny ve ket – a bo nyo lí tás idõ tar ta má nak
le rö vi dí té se és az OH gyors re a gá lá sá nak biz to sí tá sa ér de -
ké ben – a jegy zõ kö te les ha la dék ta la nul to váb bí ta ni az
OH-nak fa xon. A vizs ga idõ szak vé gét kö ve tõ 30 na pon
be lül a fel vett jegy zõ köny vek mind egyi két eredetiben át
kell adni a KH-nak, aki azokat összegyûjti és átadja az
OH-nak. Dobozszintû átvételrõl a jegyzõ – közvetlenül a
KH-tól – elektronikus úton értesítést kap arról, hogy

– mely, az adott vizs ga idõ szak ban érett sé gi vizs gát
szer ve zõ is ko lák szá má ra kell biz to sí ta nia a cso ma gok
szét osz tá sát,

– a szál lí tó cég igény be vé te lé vel tör té nõ szál lí tás ra
mely na pon és kö rül be lül mi lyen idõ pont ban ke rül sor.
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Az át vé tel le bo nyo lí tá sa:
A jegy zõ el len õr zi, hogy a szál lí tó jár mû vet le zá ró

plom ba sér tet len-e és a plom ba azo no sí tó ja meg egye zik-e
a szál lí tó jegy zé ken (12. füg ge lék) fel tün te tett azo no sí tó -
val. El té rés ese tén az el té rést jegy zõ könyv ben (14. füg ge -
lék) kell rög zí te ni, ame lyet a jegy zõn kí vül a szál lí tó ne vé -
ben el já ró személy is köteles aláírni.

A plom ba fel tö ré se után ke rül sor a jegy zõ nek cím zett
do bo zok azo no sí tá sá ra. Amennyi ben a szál lí tó jegy zé ken
sze rep lõ da rab szám hoz ké pest a tény le ge sen át adott, il let -
ve át vett do bo zok szá ma több vagy ke ve sebb, és/vagy va -
la mely do boz sé rült, a jegy zõ kö te les jegy zõ köny vet fel -
ven ni (14. füg ge lék), amit a jegy zõn kí vül a szál lí tó ne vé -
ben el já ró sze mély is kö te les alá ír ni. A szál lí tó jegy zé ket
a jegy zõ jegy zõ könyv fel vé te le ese tén is kö te les aláírni a
jegyzõkönyv felvételére utaló rovat értelemszerû kitöltése
mellett.

Amennyi ben jegy zõ könyv fel vé te lé re nem ke rül sor, a
szál lí tó jegy zék alá írá sán kí vül az OH ál tal a szál lí tó út ján
meg kül dött át adás-át vé te li jegy zé ket (13. füg ge lék) kell a
szál lí tó ne vé ben el já ró sze mély nek és a jegy zõ nek alá ír -
nia. Az át adás-át vé te li jegy zék a jegy zõ õr zé sé ben marad a 
KH-nak történõ végleges átadásig.

Az át vé telt kö ve tõ en a szál lí tó jár mû vet plom bá val le
kell zár ni, és a plom ba azo no sí tó szá mát be kell ír ni a szál -
lí tó jegy zék megfelelõ rovatába.

Az át vett do bo zo kat fel bon tás nél kül a „Kor lá to zott ter -
jesz té sû!” mi nõ sí té si szin tû mi nõ sí tett ada tok tá ro lá sá ra
vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek nek ele get te võ he -
lyi ség ben kell el he lyez ni. Gon dos kod ni kell ar ról, hogy a
he lyi ség be tör té nõ be lé pés el len õr zött le gyen, és a do bo -
zok hoz, il let ve azok tar tal má hoz il le ték te len sze mély ne
fér hes sen hoz zá. A do bo zo kat cél sze rû úgy el he lyez ni,
hogy azok vég sõ cím zet tek sze rint le gye nek cso por to sít va. 
Az õr zés re át vett, mi nõ sí tett ada tot tar tal ma zó ira to kat a
do bo zok fel bon tá sa nél kül, a vég sõ cím zet ten ként össze ál -
lí tott do boz jegy zék (15. füg ge lék) ada tai alap ján és je len
folyamatleírás függelékét képezõ nyilvántartási segédlet
(16. függelék) értelemszerû kitöltésével nyilvántartásba
kell venni.

Az el len õr zés vég re haj tá sa, a kor rek ci ós igé nyek ki elé -
gí té sé ben va ló közremûködés:

A jegy zõ meg szer ve zi a hoz zá tar to zó és az adott vizs -
ga idõ szak ban érett sé gi vizs gát szer ve zõ vég sõ cím zet tek
számára

– az egyes do bo zok tar tal ma és a hoz zá juk tar to zó cso -
mag jegy zék, továbbá

– az is ko la (vagy a vizs ga köz pont) szá má ra át vett do -
boz tar tal ma és az is ko la (vagy a vizs ga köz pont) vizs ga -
szer ve zé si igé nye kö zöt ti egye zõ ség té te les át vizs gá lá sá ra
irányuló ellenõrzést.

En nek so rán:
a) A jegy zõ írás ban ér te sí ti az is ko la (vagy a vizs ga köz -

pont) igaz ga tó ját az el len õr zés hely szí né rõl és idõ pont já ról.

b) Az el len õr zés idõ pont ját az adott vizs ga idõ szak meg -
kez dé sét meg elõ zõ en, leg ko ráb ban a vizs ga idõ szak kez -
de tét meg elõ zõ har ma dik mun ka nap ra kell ki tûz ni. Az
adott mun ka na pon be lül az el len õr zé se ket úgy cél sze rû
üte mez ni, hogy egy idõ ben egy is ko la (vagy a vizs ga köz -
pont) cso mag ja i nak té te les el len õr zé sé re ke rül jön sor.
Amennyi ben az is ko lák (vagy a vizs ga köz pon tok) nagy
szá ma azt in do kolt tá teszi, az ellenõrzés egynél több
munkanapot is igénybe vehet.

c) Az is ko la (vagy a vizs ga köz pont) ré szé rõl az el len õr -
zést az is ko la igaz ga tó ja vagy az ál ta la írás ban meg ha tal -
ma zott sze mély vé gez he ti. A jegy zõ kö te les az el len õr zés
le foly ta tá sá ra meg je lent sze mély meg bí zó le ve lét és sze -
mé lyi azo nos sá gát ellenõrizni.

d) A jegy zõ az el len õr zés tény le ges meg kez dé se elõtt tá -
jé koz tat ja az is ko la (vagy a vizs ga köz pont) kép vi se lõ jét a
do boz szin tû át vé tel so rán ta pasz talt és jegy zõ könyv ben
rög zí tett rend kí vü li ese mé nyek rõl. Ezt kö ve tõ en az is ko la
kép vi se lõ je is el len õr zi az õt meg il le tõ do bo zok sér tet len -
sé gét, és amennyi ben ész le li olyan do boz sé rü lé sét, amely
a do boz szin tû át adás-át vé tel so rán fel vett jegy zõ könyv ben 
nem sze re pel, ezt kö te les je lez ni a jegy zõ nek, aki errõl
jegyzõkönyvet vesz fel (17. függelék). A jegyzõkönyvet
mindketten aláírják.

e) A do bo zok sér tet len sé gé nek el len õr zé sét kö ve tõ en a
jegy zõ az is ko la (vagy a vizs ga köz pont) kép vi se lõ jé nek je -
len lé té ben fel bont ja a do boz(oka)t, és a cso ma gok fel bon -
tá sa nél kül el len õr zi, hogy a do bo zok ban tény le ge sen el -
he lye zett cso ma gok az is ko lán ként (vagy a vizs ga köz pon -
ton ként) össze ál lí tott do boz jegy zék ben feltüntetett számú
és tartalmú feladatlapot tartalmazzák-e.

f) Az el len õr zés má so dik lé pé se ként az is ko la (vagy a
vizs ga köz pont) kép vi se lõ je a cso ma gok fel bon tá sa nél kül
és a jegy zõ je len lé té ben el len õr zi, hogy az is ko la (vagy a
vizs ga köz pont) szá má ra át vett do boz(ok)ban el he lye zett
cso ma gok tar tal ma mind a fel adat la pok tár gya, mind azok
da rab szá ma te kin te té ben meg fe lel-e az is ko la (vagy a vizs -
ga köz pont) vizs ga szer ve zé si igé nyé nek. El té rés ese tén az
észlelt tényeket, illetve az esetleges pótigényeket jelzi a
jegyzõnek.

Az e)–f) pon tok ban le írt el len õr zé sek ered mé nyét a
17. füg ge lék ér te lem sze rû ki töl té sé vel kell do ku men tál ni.
Az OH az f) pont sze rin ti jegy zõ könyv kéz hez vé te lét kö -
ve tõ en azon nal in téz ke dik an nak ér de ké ben, hogy az érett -
sé gi vizs ga za var ta lan le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges idõ -
pont ban az is ko la (vagy a vizs ga köz pont) vizs ga szer ve zé si 
igé nye i nek meg fe le lõ tár gyú és da rab szá mú fel adat lap
ren del ke zés re áll jon. A pót ló lag meg kül dés re ke rü lõ fel -
adat la pok szál lí tá sá ban és át adá sá ban az OH vagy a jegy zõ 
szék he lye sze rint il le té kes KH mun ka tár sa is köz re mû köd -
het. Az el len õr zés ered mé nyét do ku men tá ló jegy zõ könyv
kéz hez vé te lét kö ve tõ en a fel adat la po kat tar tal ma zó cso -
ma gok át adá sá nak idõ pont já ról az OH vagy a KH mun ka -
tár sa rö vid úton értesíti a jegyzõt. Az át adás-át vé tel do ku -
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men tá lá sá ra az OH vagy a KH által összeállított átadás-
 átvételi jegy zék szolgál.

A cso ma gok át adá sa az is ko lá nak
A vizs ga na pok reg ge lén – vagy az is ko lák (vagy a vizs -

ga köz pon tok) nagy szá ma ese tén a vizs ga nap ját meg elõ zõ 
na pon – cél sze rû az át adás ra ke rü lõ cso ma go kat át adás ra
elõ ké szí te ni. Gon dos kod ni kell ar ról, hogy az át adás mi nél 
rö vi debb idõ igé nyé nek biz to sí tá sa ér de ké ben a vég re haj -
tás ban köz re mû kö dõ mun ka tár sak meg fe le lõ szám ban áll -
ja nak ren del ke zés re. Az át adás ra ke rü lõ cso ma gok ki vá lo -
ga tá sát az is ko lán ként (vagy a vizs ga köz pon ton ként)
össze ál lí tott do boz jegy zék ben fel tün te tett ada tok se gí tik
[a do boz jegy zék alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az adott is -
ko lá nak (vagy a vizs ga köz pont nak) mely na pon, mely
vizsgatárgy csomagjait kell átadni]. Az átadásra kerülõ
cso ma gok ki vá lo ga tá sa után a dobozokat vissza kell zárni.

Az is ko la (vagy a vizs ga köz pont) ne vé ben el já ró sze -
mély át vé te li jo go sult sá gát és sze mé lyi azo nos sá gát a
jegy zõ kö te les el len õriz ni. Az át adás-át vé tel do ku men tá lá -
sá ra a do boz jegy zék egyik pél dá nya szol gál. Az át vé tel
meg tör tén té nek idõ pont ját (óra, perc meg je lö lé sé vel) a
jegy zõ kö te les rög zí te ni a do boz jegy zék, to váb bá az õr zés -
re át vett mi nõ sí tett ira tok nyil ván tar tá sá ra szol gá ló nyil -
ván tar tá si se géd let meg fe le lõ ro va tá ban. Az is ko la (vagy a
vizs ga köz pont) ne vé ben el já ró sze mély a dobozjegyzék
megfelelõ rovatát kitöltve olvasható aláírásával ismeri el
az átvétel megtörténtét.

A vizs ga idõ szak vé gét kö ve tõ en a jegy zõ – a KH út ján – 
meg kül di az OH-nak:

– a vég re haj tás so rán fel vett min den jegy zõ köny vet
ere de ti ben;

– az is ko lák (vagy a vizs ga köz pon tok) vizsgaszerve -
zési igé nyé hez ké pest fe les le ges csomagokat.

A fel adat la pok to váb bi ke ze lé se az is ko lák ban (vagy a
vizs ga köz pon tok ban) 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
vo nat ko zó rendelkezései szerint történik.

B) Spe ci á lis el já rá si rend

Az OH el nö ke egyes vizs ga tár gyak te kin te té ben spe ci á -
lis el já rá si rend kö ve té sét ír hat ja elõ. A spe ci á lis el já rá si
rend legfontosabb elemei:

– a fel hasz ná lás ra ke rü lõ fel adat lap ki vá lasz tá sá ra a
vizs ga tárgy írás be li vizs gá ja elõtt, az OH el nö ke ál tal meg -
ha tá ro zott na pon, 8–9 óra között kerül sor,

– 9–17 órá ig az OH meg szer ve zi az ál ta lá nos el já rá si
rend 3. h) pont ja sze rin ti szak ér tõi ellenõrzést,

– a kö vet ke zõ nap 11 órá ig a té tel ké szí tõ bi zott ság el -
nö ke szük ség ese tén egyez tet a té tel ké szí tõ bizottsággal,

– 11–14 órá ig az OH ki je lölt mun ka tár sai a té tel ké szí tõ
bi zott ság el nö ké nek je len lé té ben el vég zik a szük sé ges
kor rek ci ó kat. Az el ké szült fel adat la pot a té tel ké szí tõ bi -
zott ság elnöke aláírásával hitelesíti,

– 14–15 órá ig az ÉVO és az NYI el vég zi a szük sé ges ti -
tok ke ze lé si ad mi niszt rá ci ót (lásd ál ta lá nos el já rá si rend
2. és 3. pontja),

– az adott vizs ga na pon szük sé ges fel adat la pok pa pír
ala pú adat hor do zó it és az elekt ro ni kus for má ban rög zí tett
má so la tok adat hor do zó it az OH az nap 16 óráig átadja a
nyomdának,

– a nyom da más nap 10 órá ig le szál lít ja a kész ter mé ke -
ket az LO te lep he lyé re (gyár tás 15 óra + szál lí tás 3 óra),

– az LO az OH el nö ke ál tal meg ha tá ro zott üte me zés
sze rint el vég zi a cso ma go lást,

– a vég sõ cím zett do bo za i ba csak egyet len vizs ga tárgy- 
 feladatlap cso mag jai ke rül nek (kö zép- és emelt szint, va la -
mint ide gen nyel vû fel adat la pok mind két szin ten), a cso -
mag ban ta lál ha tó adat hor do zó pél dá nya i nak da rab szá ma a 
cso ma gon nem sze re pel, azt a do boz tar tal má ra vo nat ko zó
lis ta tar tal maz za, amely lis ta egyik pél dá nyát a do boz ban,
má sik példányát a dobozon kívülre, tasakban kell elhe -
lyezni,

– a cso ma go lás so rán a cso ma gok, il let ve a do bo zok el -
len õr zé sé re egy al ka lom mal, a do bo zok le zá rá sa elõtt
kerül sor,

– a fel adat la pok a vizs gát meg elõ zõ mun ka na pon ke -
rül nek ki szál lí tás ra a jegyzõkhöz,

– a jegy zõk a cso ma gok tar tal mát az is ko la (vagy a
vizs ga köz pont) kép vi se lõ jé nek je len lé té ben vagy anél kül
elõ ze te sen el len õr zik, a cso ma go kat az is ko lák (vagy a
vizs ga köz pont) a vizs ga napján veszik át a jegyzõktõl,

– az el já rás ban a KH szá má ra is az is ko lai cso ma gok kal 
azo nos fel épí té sû, tar ta lék fel adat la po kat tar tal ma zó cso -
ma gok ké szül nek. A cso ma go kat a szál lí tó cég a KH ré szé -
re szál lít ja ki, ahol azo kat a mi nõ sí tés idõ tar ta má nak le jár -
tá ig a mi nõ sí tett ada tok vé del mé re vonatkozó sza bá lyok -
nak meg fe le lõ en kezelik.

A spe ci á lis el já rás so rán a fen ti ek ben rész le te zett el té ré -
se ken túl me nõ en egyéb el té rés is meg en ge dett, amennyi -
ben az a vizs ga za var ta lan meg szer ve zé sé hez szük sé ges,
és az ál ta lá nos el já rá si rend ben rög zí tett tech no ló gi ai zárt -
sá got nem ve szé lyez te ti. Az ilyen el té ré se ket írás ban rög -
zí te ni és a vég re haj tás ban érin tet tek kel kö zöl ni kell.
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1. füg ge lék

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
(mi nõ sí tés sel véd he tõ ada tok lét re ho zá sá ban köz re mû kö dõ esetén)

Alul írott, mint a ........................................................................................... vizs ga tárgy té tel ké szí tõ bi zott sá gá nak
– el nö ke
– té te lért fe le lõs mun ka tár sa
– lek to ra (szak mai/nyel vi)
– tech ni kai mun ka tár sa
– egyéb ............................................................... (a meg fe le lõ rész alá hú zan dó)
tu do má sul ve szem, hogy
– az írás be li érett sé gi fel adat la pok ra és ezek ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó i ra – amennyi ben azo kat az er re jo go sult mi -

nõ sí tõ „Kor lá to zott ter jesz té sû!” mi nõ sí té si szin tû adat tá mi nõ sí ti – a mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide jé ig az egyes ál la mi
vizs gák meg szer ve zé se so rán ke let ke zõ „Kor lá to zott ter jesz té sû!” mi nõ sí té si szintû minõsített adatra vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni,

– a szó be li érett sé gi té te lek tar tal má nak nyil vá nos ság ra ho za ta la csak az OH írás be li en ge dé lyé vel történhet,
– a meg bí zás tel je sí té se ré vén tu do má som ra ju tott ada to kat, in for má ci ó kat, a té tel ké szí tõ bi zott ság mun ká já ban részt -

ve võ kön kí vül nem hoz ha tom más személy tudomására.
A köz re mû kö dé sem mel lét re jö võ, il let ve a köz re mû kö dé sem so rán ál ta lam meg is mert ada tok ra vo nat ko zó szi go rú ti -

tok tar tá si kö te le zett sé get ma gam ra nézve kötelezõnek ismerem el.
Tu do má som van ar ról, hogy:
a) a sza bály sér té sek rõl, a sza bály sér té si el já rás ról és a sza bály sér té si nyil ván tar tá si rend szer rõl szó ló 2012. évi II. tör -

vény 206. § (1) be kez dé sé ben fel so rolt cse lek mé nyek el kö ve té se mi nõ sí tett adat biz ton sá gá nak megsértése
szabálysértésnek minõsül;

b) a Bün te tõ Tör vény könyv rõl szó ló 1978. évi IV. tör vény 222/A. § (1) be kez dé se sze rint vissza élés kor lá to zott ter -
jesz té sû mi nõ sí tett adat tal vét sé gé nek mi nõ sí tett bûn cse lek ményt kö ve tek el, ha a „Kor lá to zott ter jesz té sû!” mi nõ sí té si
szintû minõsített adatot:

c jo go su lat la nul meg szer zem vagy fel hasz ná lom,
c jo go su lat lan sze mély ré szé re hoz zá fér he tõ vé, vagy jo go sult sze mély ré szé re hoz zá fér he tet len né teszem.

Bu da pest,
..................................................

alá írás 

Név: 
Sze mé lyi iga zol vány szá ma: 
Lak cím: 

Irat ke ze lé si zá ra dék:
Ké szült: 1 pél dány ban.
Kap ja: irat tár.
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2. füg ge lék

NYILATKOZAT

Alul írott ......................................................, a ........................... vizs ga tárgy té tel ké szí tõ bi zott sá gá nak el nö ke nyi lat -
ko zom, hogy a(z) ....................................................................................... (szerv meg ne ve zé se) szá má ra ed dig le adott
............................ kód szá mú vizs ga anyag(ok)hoz (írás be li, gya kor la ti, pro jekt, szó be li vizs gák fel adat anya gai és az
azok hoz tar to zó ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tók, hang hor do zók, DVD-k stb.) tar to zó min den mun ka anya got és egyéb
anya got – min den faj ta rög zí té si for má já ban – meg sem mi sí tet tem, és a bi zott sá gom tag ja it, il let ve min den olyan sze -
mélyt, aki vel ebben a témában kapcsolatban voltam, ugyanerre utasítottam.

Bu da pest,

...........................................................................
a té tel ké szí tõ bi zott ság el nö ké nek alá írá sa

Név: 
Lak cím: 
Sze mé lyi iga zol vány szá ma: 
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3. füg ge lék

MINÕSÍTÉSI JAVASLAT

A mi nõ sí tett adat vé del mé rõl szó ló 2009. évi CLV. tör vény (a to váb bi ak ban: Mavtv.) 6. § (2) be kez dé se sze rin ti
MINÕSÍTÉSI JAVASLAT a ................................. ikt. szá mú ................................................................ tár gyú adat hor -
do zón szereplõ adatra.

Fen ti ada tot, to váb bá an nak a ké sõb bi ek so rán ke let ke zõ – a ............................................ uta sí tás (a to váb bi ak ban: uta -
sí tás) 3. a) pont já ban fel so rolt – vál to za ta it ja va so lom 6 év re, 20... év de cem ber hó 31. nap já ig, a Mavtv. 5. § (1) be kez dés 
f) pont ja, (2) be kez dé se, (4) be kez dés d) pont ja, (6) be kez dé se, to váb bá a Mavtv. 1. mel lék le té nek 4. pont ja alap ján „Kor -
lá to zott terjesztésû!” minõsítési szintû adattá minõsíteni.

INDOKOLÁS

A „Kor lá to zott ter jesz té sû!” mi nõ sí té si szin tû adat tá mi nõ sí tés in do kolt, mi vel az adat – ide ért ve az uta sí tás 3. a) pont -
já ban fel so rolt vál to za ta it – ér vé nyes sé gi idõ le jár ta elõt ti nyil vá nos ság ra ho za ta la vagy jo go su lat lan fel hasz ná lá sa pénz -
ügyi vesz te sé get okoz az ál lam nak és el le he tet le ní ti az érett sé gi vizs ga jog sza bály sze rin ti meg szer ve zé sét, és ez zel gá -
tol ja a vizs ga szer ve zés ben részt ve võ szer vek fel ada ta i nak za var ta lan el lá tá sát, az ada tot jogosulatlanul megismerõ
állampolgárok részére pedig jogtalan elõnyszerzést tesz lehetõvé.

Bu da pest,

........................................................................
a mi nõ sí tés kez de mé nye zõ jé nek alá írá sa

Mi nõ sí té si zá ra dék

A fen ti ja vas lat ban rész le te zett in do kok alap ján meg ál la pí tom, hogy az adat meg fe lel a Mavtv. 5. § (1) be kez dés
f) pont já ban meg ha tá ro zot tak nak, és 20.. év ............ hó nap ..... nap já tól az ada tot „Kor lá to zott ter jesz té sû!” mi nõ sí té si
szin tû adat tá mi nõ sí tem. A mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: 20... év de cem ber hó 31. nap ja. A mi nõ sí tés – kü lön mi nõ sí té si
el já rás le foly ta tá sa nél kül – ki ter jed az adatnak az utasítás 3. a) pontjában felsorolt változataira is.

........................................................................
a mi nõ sí tõ alá írá sa
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4. füg ge lék

Jegy zõ könyv fel hasz ná lás ra ke rü lõ fel adat lap ki vá lasz tá sá ról

Ik ta tó szám: ........................

Ké szült: 1 pél dány ban

1 pld. ... lap

Kap ja: ............

Ké szült: az Ok ta tá si Hi va tal NYI he lyi sé gé ben 20...... ...... hó ...-án

Tárgy:

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

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

cí mû érett sé gi fel adat lap ki vá lasz tá sa

Je len van nak:

     Mun ka hely       Név       Be osz tás

NEFMI

OH

A ki vá lasz tás hoz az aláb bi ik ta tó szá mon nyil ván tar tott fel adat la pok áll nak rendelkezésre:

 A fel adat lap tár gya    Ik ta tó szám    Pél dány szám    Mi nõ sí tés

A fen ti té te lek kö zül 20........... /hó/ .....-án/-én/ ...... óra ..... perc kor a ki vá lasz tás ban részt ve võ sze mé lyek egyetérté -
sével dön tés szü le tett ar ról hogy, a(z) ................................ ik ta tó szá mon nyil ván tar tott fel adat lap, a 20........ hó ..... nap
..... óra .... perc kor kez dõ dõ érett sé gi vizsga vizsgatétele lesz.

K. m. f.

................................................................. .................................................................
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5. füg ge lék

Mi nõ sí tett irat mi nõ sí té sé nek fe lül vizs gá la ta

A mi nõ sí tõ ne ve: ............................................................................................................................................................

A mi nõ sí tõ be osz tá sa: ....................................................................................................................................................

Ik ta tó szám: ....................................

A mi nõ sí tett adat vé del mé rõl szó ló 2009. évi CLV. tör vény 8. §-a alap ján, ........... év ............ hó ......-án(-én) fe lül vizs -
gál tam a ............................... szá mú ...................... év ...... hó ....... nap

„Kor lá to zott ter jesz té sû!” mi nõ sí té si szin tû mi nõ sí tett ada tot tartalmazó,

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

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

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

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

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

tár gyú ira tot és an nak ........................ szá mú ............ év............ hó ...... nap elõz mé nyét.

A fe lül vizs gá lat ered mé nye ként:

– a mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide jét mó do sí tom ...................................................... idõ pont tól.

– az új ér vé nyes sé gi idõ: 

Az in do ko lást lásd a mel lé kelt mi nõ sí tõi dön tés ben.

Bu da pest,

...........................................................................
a mi nõ sí tõ alá írá sa

1658 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 11. szám



6. füg ge lék

MINÕSÍTÕI DÖNTÉS

A mi nõ sí tett adat vé del mé rõl szó ló 2009. évi CLV. tör vény (a to váb bi ak ban: Mavtv.) 8. § (2) be kez dé sé nek b) pont já -
ban fog lal tak alap ján, fi gye lem mel a Mavtv. 8. § (6) be kez dé sé ben foglaltakra is

a(z) .................................... ik ta tó szá mú

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

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

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

tár gyú adat hor do zón fel tün te tett ér vé nyes sé gi idõt mó do sí tom.

Fen ti ik ta tó szá mon sze rep lõ, „Kor lá to zott ter jesz té sû!” mi nõ sí té si szin tû mi nõ sí tett adat mi nõ sí té sé nek ér vé nyes sé gi
ide jét: 20...... hó ... nap ... óra ... percig határozom meg.

INDOKOLÁS

A fen ti ik ta tó szá mon sze rep lõ adat hor do zó a 20...........................-án/-én tar tan dó érett sé gi vizs ga fel adat lap ja/érett sé -
gi vizs ga fel adat lap já nak ja ví tá si ér té ke lé si út mu ta tó ja, mely nek nyil vá nos ság ra ho za ta li idõ pont ja a vizsga meg kez dé -
sé nek idõ pont ja.

Bu da pest,
...........................................................................

a mi nõ sí tõ ol vas ha tó alá írá sa
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7. füg ge lék

FELHASZNÁLÓI ENGEDÉLY
(köz re mû kö dõ, il let ve a vég re haj tás ban részt ve võ gaz dál ko dó szer ve zet dol go zó ja esetén)

Név: ................................................................................................................................................................................

szül. idõ: .........................................................................................................................................................................

szül. hely: .......................................................................................................................................................................

any ja ne ve: .....................................................................................................................................................................

lak cí me: ..........................................................................................................................................................................
ré szé re a(z) …………………………………… (szerv meg ne ve zé se) fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó fel ada tok el lá tá -

sa ér de ké ben a mi nõ sí tett adat vé del mé rõl szó ló 2009. évi CLV. tör vény (a to váb bi ak ban: Mavtv.) 15. §-a alap ján a
../20.... nyil ván tar tá si számú felhasználói engedélyt megadom

– a for dí tá si
– az adap tá lá si
– a sok szo ro sí tá si
– a …………………………… uta sí tás 3. i) pont ja sze rin ti nyil ván tar tá si
– a szak ér tõi el len õr zé si fel ada tok vég re haj tá sa cél já ból át adott mi nõ sí tett adatok körére.

A fel hasz ná ló a Mavtv. 18. §-ában meg ha tá ro zott ren del ke zé si jo go sult sá gok kö zül ki zá ró lag az aláb bi al pon tok ban
meg ha tá ro zott és alá hú zás sal je lölt ren del ke zés re jo go sult az zal, hogy a mi nõ sí tett adat for dí tá sa alatt az adaptálást is
érteni kell:

a) ál la mi vagy köz fel adat vég re haj tá sa ér de ké ben tör té nõ ügy in té zés, feldolgozás,
b) mi nõ sí tett adat bir tok ban tar tá sa,
c) a mi nõ sí tett adat nyil ván tar tá sá val kap cso la tos, a ………………… uta sí tás 3. i) pont ja sze rin ti tevékenység,
d) mi nõ sí tett adat má so lá sa sok szo ro sí tá sa,
e) mi nõ sí tett adat for dí tá sa,
f) szer ven kí vül re szál lí tás, to váb bí tás.

A fel hasz ná lói en ge dély vissza vo ná sig ér vé nyes. A fel hasz ná ló kö te les vissza vo nás kor a fel hasz ná lói en ge dély 1. sz.
pél dá nyát a …………………………… (szerv meg ne ve zé se) tit kos ügy ke ze lé sé nek át ad ni. A vissza vont fel hasz ná lói
en ge délyt a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let mû kö dé sé rõl, va la mint a mi nõ sí tett adat ke ze lé sé nek rend jé rõl szó ló
90/2010. (III. 26.) Korm. ren de let 15. § (4) be kez dé sé ben elõ írt ide ig kell tá rol ni, ezt kö ve tõ en se lej te zé si jegyzõkönyv
felvétele mellett intézkedni kell a megsemmisítésérõl.

Bu da pest,
...........................................................................

a mi nõ sí tett ada tot át adó szerv
biz ton sá gi ve ze tõ jé nek alá írá sa

Ké szült: 2 pél dány ban
Ter je de lem:... lap
Kap ja: 1. sz. pld. a fel hasz ná ló
2. sz. pld. irat tár

1. sz. pld.-t át vet tem:

...........................................................................
fel hasz ná ló alá írá sa
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8. füg ge lék

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
(köz re mû kö dõ, il let ve a vég re haj tás ban részt ve võ gaz dál ko dó szer ve zet dol go zó ja esetén)

1. Alul írott ........................................................................... tu do má sul ve szem, hogy a ......................................... nyt.
szá mú fel hasz ná lói en ge dély bir to ká ban a mi nõ sí tett adat vé del mé rõl szó ló 2009. évi CLV. tör vény ben (a to váb bi ak ban:
Mavtv.), a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let mû kö dé sé nek, va la mint a mi nõ sí tett adat ke ze lé sé nek rend jé rõl szó ló
90/2010. (III. 26.) Korm. ren de let ben (a to váb bi ak ban: Korm. ren de let), és más jog for rá sok ban meg ha tá ro zott mi nõ sí tett 
adatok védelmére vonatkozó elõírások hatálya alá tartozom.

2. Tu do má sul ve szem to váb bá, hogy a fen ti szá mú fel hasz ná lói en ge dély ben sze rep lõ mi nõ sí tett ada tok vo nat ko zá sá -
ban a mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je alatt ti tok tar tá si kötelezettség terhel.

3. A Mavtv.-ben, a Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott elõ írá so kat al kal ma zás szin ten meg is mer tem és azo kat ma ra dék -
ta la nul be tar tom. A meg bí zá som tel je sí té se ér de ké ben ré szem re át adott mi nõ sí tett ada tot il le ték te len ré szé re nem te he -
tem hoz zá fér he tõ vé és sem mi lyen for má ban nem hozhatom tudomására, így különösen nem publikálhatom.

4. Is mert elõt tem, hogy a ren del ke zé sem re bo csá tott mi nõ sí tett adat tal a ne vem re szó ló fel hasz ná lói en ge dély ben fog -
lal tak sze rint ren del kez he tem, az adat hor do zók ról a mi nõ sí tõ, vagy a ti tok bir to kos szerv ve ze tõ jé nek en ge dé lye nél kül a
meg bí zá som tel je sí té sé hez el en ged he tet le nül szük sé ges ese ten túl se má so la tot, se ki vo na tot nem ké szít he tek, il let ve
ezek tar tal má nak rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazhatok.

5. Tu do má sul ve szem, hogy a bir to kom ba ke rü lõ mi nõ sí tett adat hor do zó, to váb bá a meg bí zá som so rán ar ról bár mi -
lyen tech ni kai esz köz zel ké szült má so lat, ki vo nat nem ké pe zi a tu laj do no mat. Kö te le zem ma gam, hogy az ere de ti adat -
hor do zót vissza szol gál ta tom, az ere de ti adat hor do zó ról bár mi lyen tech ni kai esz köz zel ké szült má so la to kat, ki vo na to kat
az adattartalom helyreállítását lehetetlenné tévõ módon megsemmisítem.

6. Tisz tá ban va gyok az zal, hogy
a) a sza bály sér té sek rõl, a sza bály sér té si el já rás ról és a sza bály sér té si nyil ván tar tá si rend szer rõl szó ló 2012. évi II. tör -

vény 206. § (1) be kez dé sé ben fel so rolt cse lek mé nyek el kö ve té se mi nõ sí tett adat biz ton sá gá nak megsértése
szabálysértésnek minõsül;

b) a Bün te tõ Tör vény könyv rõl szó ló 1978. évi IV. tör vény 222/A. § (1) be kez dé se sze rint vissza élés kor lá to zott ter -
jesz té sû mi nõ sí tett adat tal vét sé gé nek mi nõ sí tett bûn cse lek ményt kö ve tek el, ha a „Kor lá to zott ter jesz té sû!” mi nõ sí té si
szintû minõsített adatot:

– jo go su lat la nul meg szer zem, fel hasz ná lom,
– jo go su lat lan sze mély ré szé re hoz zá fér he tõ vé, vagy jo go sult sze mély ré szé re hoz zá fér he tet len né teszem.

Bu da pest,

............................................................................
alá írás 

Ké szült: 1 pél dány ban
Ter je del me: 1 lap
Kap ja: irat tár
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9. füg ge lék

Át adó szerv ne ve: Ok ta tá si Hi va tal

......................................................................
át ve võ gaz dál ko dó szer ve zet neve 

JEGYZÕKÖNYV 
mi nõ sí tett adat át adás-át vé te lé hez

Az át adás idõ pont ja: .......................................................................................................................................................
Az át adás ra okot adó kö rül mény: Érett sé gi fel adat la pok át adá sa …………………………………………… cél já ból

Át adás tár gyát az aláb bi adat hor do zók ké pe zik:

Iktatószám Minõsítési jelölése Példányszám (db) Példány sorszáma Lapterjedelme Tárgy

K. m. f.

……………………………. …………………………………
át adó át ve võ

10. füg ge lék

ELFOGADÓ NYILATKOZAT NYOMDAI DOLGOZÓK RÉSZÉRE

Alul írott ................................................... tu do má sul ve szem, hogy a(z) ....................................... nyil ván tar tá si szá mú 
fel hasz ná lói en ge dély bir to ká ban mi nõ sí tett adat sok szo ro sí tá sát végzem.

A mun ka vég zés ide je alatt az aláb bi kor lá to zó in téz ke dé se ket elfogadom:
1. A sok szo ro sí tás hely szí né ül szol gá ló mun ka te rü let re ti los be vin ni, il let ve ti los bent tar ta ni olyan esz közt, amely al -

kal mas in for má ci ók, ada tok rög zí té sé re és ki jut ta tá sá ra (tás ka, mo bil te le fon, hang, kép vagy írott szöveg rögzítésére
alkalmas eszközök).

2. A biz ton sá gi õrök jo go sul tak min den, a mun ka te rü le ten tar tóz ko dó vagy a mun ka te rü let re be lép ni, ki lép ni szán dé -
ko zó al kal ma zot tat fel tar tóz tat ni, szükség esetén megmotozni.

3. A vál lalt fel adat tel je sí té sé nek idõ tar ta ma alatt a mun ka te rü le ten vi deo ka me ra-rend szer mû kö dik, amely a fel adat
tel je sí té se so rán rög zí ti az ottani eseményeket.

Bu da pest,

Ké szült: 2 pld.-ban
Kap ják:
1. sz. pld. Nyi lat ko zó
2. sz. pld. Irat tár

..........................................................................
alá írás 

Név: ............................................................
Be osz tás: ..................................................
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11. füg ge lék

Nyil ván tar tó könyv az OH Lo gisz ti kai Osz tá lya részére

Sor-

szám
Vizsgatárgy Vizsga- összetevõ Küldõ szerv neve Érkezés idõpontja Azonosító

Bejövõ

feladatlapok száma

Kimenõ

feladatlapok száma

Maradék

feladatlapok száma

12. füg ge lék

Szál lí tó jegy zék

Város Kézbesítési cím

A dobozszintû

átvételre jogosult

jegyzõ neve

Érkezési

plombaszám

Indulási

plombaszám

Átvett dobozok

száma

A jegyzõ vagy

a nevében eljáró

személy átvételt

igazoló olvasható

aláírása

Jegyzõkönyv

készült
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13. füg ge lék

Át adás-át vé te li jegy zék do boz szin tû át adás hoz

Vá ros:

Kéz be sí té si cím:

Átvételre jogosult  jegyzõ
neve:

Végsõ címzett (csak az iskola vagy vizsgaközpont
megnevezése)

Dobozok száma

20...

A do bo zo kat a fen ti szám ban

át ad tam át vet tem

szál lí tó jegy zõ

14. füg ge lék

Jegy zõ könyv do boz szin tû át vé tel kor ta pasz talt rend kí vü li ese mé nyek rõl

Vá ros Kéz be sí té si cím Át vé tel re jo go sult jegy zõ neve
Szál lí tó jegy zék sze rin ti

do boz szám

Ér ke zés kor a plom ba azo no sí tó ja meg egye zett a szál lí tó jegy zé ken sze rep lõ szám mal.    igen/nem

Amennyiben nem egyezett meg:

Szál lí tó jegy zék sze rin ti szám:                  Ér ke zé si szám:

A fen ti lis tá ban sze rep lõ do bo zok kö zül ...... da rab hi ány zik.

A fen ti lis tá ban sze rep lõ do bo zok kö zül ...... da rab sé rül ten érkezett.

A sé rült do bo zok azo no sí tói:

20... év ........hó ... nap

A fen ti e ket iga zo lom:

           szál lí tó                  jegy zõ
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15. füg ge lék

Do boz jegy zék

Il le té kes kor mány hi va tal Me gye: OM azo no sí tó:

Sor szám: Is ko la/vizs ga köz pont  meg ne ve zé se (fel adat lap-át ve võ):

Ir.sz.: Te le pü lés:

Ut ca:

         Meg ne ve zés

Jelentkezõk száma
Vizsgatárgy/

vizsga nyelve

Feladatlap,

hanganyag stb.
Iktatószám Példányszám Átadás/átvétel napja

Tényleges átvételi

idõpont

(óra, perc)

Átvevõ olvasható

aláírása

16. füg ge lék

Nyil ván tar tá si se géd let

Sor-

szám
Átvétel dátuma

Eredeti irat

iktatószáma

A feladatlap

tárgya

(vizsgatárgy/

vizsga nyelve/

feladatlap)

A végsõ címzett

(város / iskola /

vizsga-

központ

megneve-

zése)

Korrekció esetén 

a dobozok

iskolai / vizsga-

központi

ellenõrzése során 

felvett

jegyzõkönyv

iktatószáma

A korrekció

eredménye-

ként bevételezett 

további

példányok száma

A végsõ címzett

részére történõ

átadás idõpontja

(óra, perc

pontossággal)

A fel nem

használt

(a végsõ

címzetteknek át

nem adott)

feladatlapok

száma

A végsõ

címzetteknek át

nem adott

feladatlapok

KH-hoz való

visszaküldé-

sének dátuma és

módja

11. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1665



17. füg ge lék

Jegy zõ könyv a do bo zok is ko lai el len õr zé sé rõl

Vég sõ cím zett (vá ros, is ko la/vizs ga köz pont meg ne ve zé se):

Az el len õr zés ben köz re mû kö dõ jegy zõ:

Az iskolának/vizsgaközpontnak címzett,
sérült dobozok azonosítói1:

Az is ko lá nak/vizs ga köz pont nak cím zett do bo zok ból a do boz jegy zék ben fel tün te tet tek kö zül az aláb bi cso ma gok
hiányoznak:

Tí pus2 Da rab szám

Az is ko lá nak/vizs ga köz pont nak cím zett do bo zok ban a do boz jegy zék ben fel tün te tet te ken kí vül az aláb bi csomagok
találhatók:

Tí pus2 Da rab szám

Az is ko lá nak/vizs ga köz pont nak a vizs ga szer ve zés hez a do boz ban lé võ cso ma gok kö zül az aláb bi ak ra nincs szüksége:

Tí pus2 Da rab szám

Az is ko lá nak/vizs ga köz pont nak a vizs ga szer ve zés hez a do boz ban lé võ cso ma go kon kí vül az aláb bi fel adat la pok ra
van szüksége:

Tí pus2 Da rab szám

20...... év ........................ hó ...... nap

.......................................................... ..........................................................
is ko la/ vizs ga köz pont jegy zõ

1 Csak a do boz szin tû át vé tel kor jegy zõ könyv ben nem rög zí tett sé rü lé sek ese tén kell kitölteni.
2 A cso mag ban ta lál ha tó fel adat lap meg ne ve zé sét (vizs ga tárgy/vizs ga nyel ve, fel adat lap) kell feltüntetni.
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KÖZLEMÉNYEK

Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Egye te mi Ha bi li tá ci ós Bi zott sá gá nak köz le mé nye
a 2012. áp ri lis 17-én ha bi li tált dok to ri cí met szer zet tek rõl

Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Egye te mi Ha bi li tá ci ós Bi zott sá ga tu dat ja, hogy a le foly ta tott ha bi li tá ci ós el já -
rá sok ered mé nye ként ha bi li tált doktori címet nyert el:

Ál lam- és jog tu do má nyok
Ha lász Iván egye te mi do cens (BCE)
Ke reszty Éva Mar git egye te mi do cens (SZTE ÁOK)

Tör té ne lem tu do má nyok
Vi da Ti va dar egye te mi do cens (ELTE)
Feld Ist ván egye te mi do cens (ELTE)

Nyelv tu do má nyok
Kont ra Edit egye te mi do cens (ELTE)
Pé te ri At ti la egye te mi do cens (ELTE)
Pát ro vics Pé ter Zol tán egye te mi ad junk tus (ELTE)
Hor váth Il di kó egye te mi ad junk tus (ELTE)
Sa lát Ger gely egye te mi ad junk tus (ELTE)

Fi lo zó fi ai tu do má nyok
La ut ner Pé ter egye te mi do cens (PPKE)
Mik lós Ta más egye te mi do cens (ELTE)

Föld tu do má nyok
Haszp ra Lász ló ve ze tõ fõ ta ná csos (Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szolgálat)
Bar cza Zol tán egye te mi ad junk tus (ELTE)
Nagy Ba lázs egye te mi ad junk tus (ELTE)
Bott lik Zsolt egye te mi ad junk tus (ELTE)

Ma te ma ti kai tu do má nyok
Si mon Pé ter egye te mi do cens (ELTE)
Ke le ti Ta más egye te mi do cens (ELTE)

Bi o ló gi ai tu do má nyok
Ko vács Gá bor egye te mi ad junk tus (ELTE)

Szo ci o ló gi ai tu do má nyok 
Pet hes né Dá vid Be á ta egye te mi do cens (Sem mel we is Egyetem)
Dup csik Csa ba tu do má nyos fõ mun ka társ (MTA Szo ci o ló gi ai Ku ta tó Intézet)

Ne ve lés tu do má nyok
Ko vács Ju dit egye te mi do cens (ELTE)

Pszi cho ló gi ai tu do má nyok 
Fel vin czi Ka ta lin tu do má nyos fõ mun ka társ (ELTE)

Dr. Ka rá csony And rás s. k.,
rek tor he lyet tes
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Köz le mény az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben a Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó
szak ké pe sí té sek  Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ké rõl

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. § (2) be kez dés g) pont já ban fog lal tak ra te kin tet tel a Nem ze ti Fej -
lesz té si Mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó szak ké pe sí té sek te rü le tén a 2011. de cem ber 6-án meg tar tott bí rá ló bi zott sá -
gi ülé sen el fo ga dott, szak mai vizs ga el nö ki te en dõk el lá tá sá val meg bíz ha tó sze mé lyek jegy zé két a mel lék let tartalmazza.

NFM ügy szám: NFM/8149/   /2012.

Né meth Lász ló né s. k.,
nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter

A bírálóbizottság névsora

Név Szer ve zet

El nök:
Dr. Soly már Ká roly

Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um

Ta gok: 
Bu dai An gé la

Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Ta nács

Tóth Mi hály Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Ta nács

Czi póth Má ria Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra

Mi hál ka Gá bor né,
Ma da rász Erik,
Csil lag Ba lázs

Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet

Tit kár:
Fo dor Krisz ti án 

Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet
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Mel lék let

Név Te le pü lés Szak ma cso port OKJ azo no sí tó OKJ meg ne ve zés Tí pus Ér vé nyes ség

And ro so vics Zol tán Pécs

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-05 Szá mí tó gép rend szer-kar ban tar tó Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-04 Mul ti mé dia fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-04 Szoft ver fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-04 Mû sza ki in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-01
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
-üze mel te tõ

Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-07 Web mes ter Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-03 In ter ne tes al kal ma zás fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 33-523-01-1000-00-00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-03 IT biz ton ság tech ni kus Új

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 54-481-01-0100-31-01 Szá mí tó gé pes mû sza ki raj zo ló Új

 7. In for ma ti ka 54-482-02-0010-54-02 Kö zös sé gi in for ma ti kai szol gál ta tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM in for ma ti kus Új

Ba ra nya Ká roly De recs ke

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-02 In for má ció rend szer-elem zõ és -ter ve zõ Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-03 IT biz ton ság tech ni kus Új

 7. In for ma ti ka 54-482-01-0010-54-01 Adat bá zis ter ve zõ Új

 7. In for ma ti ka 33-523-01-1000-00-00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-04 IT ke res ke dõ Új

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-05 Szá mí tó gép rend szer-kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-482-02-0010-54-02 Kö zös sé gi in for ma ti kai szol gál ta tó Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-03 E-le ar ning tan anyag fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-04 Szoft ver fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-04 Mû sza ki in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-482-02-0010-54-03 Ok ta tá si kom mu ni ká ció tech ni kus Új
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Név Te le pü lés Szak ma cso port OKJ azo no sí tó OKJ meg ne ve zés Tí pus Ér vé nyes ség

Bá rány Ist ván Vár pa lo ta

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-04 Mû sza ki in for ma ti kus Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-07 Web mes ter Új

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

Ben de Im re Szom bat hely
 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-04 Mû sza ki in for ma ti kus Új

2016. de cem ber 16.
 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

Cze it ler Ta más Bu da pest

 7. In for ma ti ka 54-481-01-0100-31-01 Szá mí tó gé pes mû sza ki raj zo ló Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-02 In for ma ti kai mû sze rész Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-05 Szá mí tó gép rend szer-kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-03 In ter ne tes al kal ma zás fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-482-01-0010-54-01 Adat bá zis ter ve zõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-04 Szoft ver fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-04 IT ke res ke dõ Új

 7. In for ma ti ka 54-482-01-0010-54-02 Adat elem zõ Új

 7. In for ma ti ka 55-481-04-0000-00-00 Web-prog ra mo zó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-07 Web mes ter Új

 7. In for ma ti ka 33-523-01-1000-00-00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-03 E-le ar ning tan anyag fej lesz tõ Új

Csaj bók Jó zsef Jász be rény

 7. In for ma ti ka 55-481-04-0000-00-00 Web-prog ra mo zó Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-02 In for ma ti kai mû sze rész Új

 7. In for ma ti ka 54-482-01-0010-54-01 Adat bá zis ter ve zõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-07 Web mes ter Új

 7. In for ma ti ka 54-482-02-0010-54-02 Kö zös sé gi in for ma ti kai szol gál ta tó Új

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-04 Mû sza ki in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új
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Név Te le pü lés Szak ma cso port OKJ azo no sí tó OKJ meg ne ve zés Tí pus Ér vé nyes ség

 7. In for ma ti ka 33-523-01-1000-00-00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-01
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
-üze mel te tõ

Új

Cson tó Bé la Deb re cen

 7. In for ma ti ka 54-482-02-0010-54-03 Ok ta tá si kom mu ni ká ció tech ni kus Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-03 IT biz ton ság tech ni kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-04 IT ke res ke dõ Új

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 33-523-01-1000-00-00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-482-02-0010-54-01 IT men tor Új

 7. In for ma ti ka 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-06 Te le kom mu ni ká ci ós in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-04 Mul ti mé dia fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-07 Web mes ter Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-04 Mû sza ki in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-01
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
-üze mel te tõ

Új

Fé nyes György Ta más Sop ron

 7. In for ma ti ka 54-482-02-0000-00-00 IT kom mu ni ká ci ós szol gál ta tó Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0000-00-00 Mul ti mé dia-al kal ma zás fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0000-00-00 In for ma ti kai al kal ma zás fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 33-523-01-1000-00-00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0000-00-00 In for ma ti kai rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 55-481-03-0000-00-00 Te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens Új

 7. In for ma ti ka 55-481-02-0000-00-00
In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi
ter ve zõ

Új

 7. In for ma ti ka 54-482-01-0000-00-00 Adat bá zis ad mi niszt rá tor Új

 7. In for ma ti ka 55-481-04-0000-00-00 Web-prog ra mo zó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0000-00-00 In for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új
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Név Te le pü lés Szak ma cso port OKJ azo no sí tó OKJ meg ne ve zés Tí pus Ér vé nyes ség

Fé nyes Il di kó Sop ron

 7. In for ma ti ka 33-523-01-1000-00-00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0000-00-00 Mul ti mé dia-al kal ma zás fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-482-01-0000-00-00 Adat bá zis ad mi niszt rá tor Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0000-00-00 In for ma ti kai rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 54-482-02-0000-00-00 IT kom mu ni ká ci ós szol gál ta tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0000-00-00 In for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0000-00-00 In for ma ti kai al kal ma zás fej lesz tõ Új

Ha da rics Kál mán Du na föld vár

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-01 In fo kom mu ni ká ci ós al kal ma zás fej lesz tõ Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-04 Szoft ver fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-02 In for má ció rend szer-elem zõ és -ter ve zõ Új

 7. In for ma ti ka 55-481-03-0000-00-00 Te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-01
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
-üze mel te tõ

Új

 7. In for ma ti ka 54-482-01-0010-54-01 Adat bá zis ter ve zõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-06 Te le kom mu ni ká ci ós in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-03 In ter ne tes al kal ma zás fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 55-481-04-0000-00-00 Web-prog ra mo zó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-03 IT biz ton ság tech ni kus Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-03 E-le ar ning tan anyag fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-07 Web mes ter Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-04 Mû sza ki in for ma ti kus Új

Har man Ti bor Pécs

 7. In for ma ti ka 54-482-02-0010-54-01 IT men tor Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-01
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
-üze mel te tõ

Új

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

 7. In for ma ti ka 55-481-02-0000-00-00
In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi
ter ve zõ

Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-03 E-le ar ning tan anyag fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-05 Szá mí tó gép rend szer-kar ban tar tó Új
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Név Te le pü lés Szak ma cso port OKJ azo no sí tó OKJ meg ne ve zés Tí pus Ér vé nyes ség

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-03 In ter ne tes al kal ma zás fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-05 Tar ta lom me ne dzser Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-07 Web mes ter Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-03 IT biz ton ság tech ni kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-04 IT ke res ke dõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-02 In for má ció rend szer-elem zõ és -ter ve zõ Új

Hirsch Zsu zsan na Bu da pest

7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

2016. de cem ber 16.

7. In for ma ti ka 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM in for ma ti kus Új

7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-01
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
-üze mel te tõ

Új

7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-04 Mul ti mé dia fej lesz tõ Új

7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-04 Mû sza ki in for ma ti kus Új

7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

7. In for ma ti ka 33-523-01-1000-00-00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó Új

7. In for ma ti ka 54-481-01-0100-31-01 Szá mí tó gé pes mû sza ki raj zo ló Új

7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-05 Szá mí tó gép rend szer- kar ban tar tó Új

7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-04 Szoft ver fej lesz tõ Új

7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-05 Táv köz lé si in for ma ti kus Új

7. In for ma ti ka 55-481-03-0000-00-00 Te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens Új

7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-06 Te le kom mu ni ká ci ós in for ma ti kus Új

7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-07 Web mes ter  

Kár pá ti Zsolt Bu da pest

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-01
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
-üze mel te tõ

Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-07 Web mes ter Új

 7. In for ma ti ka 33-523-01-1000-00-00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-03 In ter ne tes al kal ma zás fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-05 Szá mí tó gép rend szer-kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-03 Ipa ri in for ma ti kai tech ni kus Új
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Név Te le pü lés Szak ma cso port OKJ azo no sí tó OKJ meg ne ve zés Tí pus Ér vé nyes ség

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-04 Szoft ver fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-03 IT biz ton ság tech ni kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-05 Táv köz lé si in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-04 Mû sza ki in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-06 Te le kom mu ni ká ci ós in for ma ti kus Új

Ka to na Ist ván Kesz tölc

 7. In for ma ti ka 55-481-02-0000-00-00
In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi
ter ve zõ

Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-05 Szá mí tó gép rend szer-kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-04 Mul ti mé dia fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-04 Szoft ver fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-482-02-0010-54-03 Ok ta tá si kom mu ni ká ció tech ni kus Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-03 E-le ar ning tan anyag fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 55-481-04-0000-00-00 Web-prog ra mo zó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-07 Web mes ter Új

 7. In for ma ti ka 33-523-01-1000-00-00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-01
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
-üze mel te tõ

Új

 7. In for ma ti ka 54-481-01-0100-31-01 Szá mí tó gé pes mû sza ki raj zo ló Új

Kiss Fe renc
Szol nok-
Szan da szõ lõs

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-04 Mû sza ki in for ma ti kus Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-01
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
-üze mel te tõ

Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-05 Szá mí tó gép rend szer-kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-02 In for ma ti kai mû sze rész Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-03 Ipa ri in for ma ti kai tech ni kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-03 IT biz ton ság tech ni kus Új
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Név Te le pü lés Szak ma cso port OKJ azo no sí tó OKJ meg ne ve zés Tí pus Ér vé nyes ség

Kiss Ro land Mis kolc

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-04 Mû sza ki in for ma ti kus Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-01
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
-üze mel te tõ

Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-07 Web mes ter Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-02 In for ma ti kai mû sze rész Új

 7. In for ma ti ka 33-523-01-1000-00-00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-03 In ter ne tes al kal ma zás fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-05 Szá mí tó gép rend szer-kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-03 Ipa ri in for ma ti kai tech ni kus Új

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-06 Te le kom mu ni ká ci ós in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-04 Mul ti mé dia fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-07 Tér in for ma ti kus Új

Kon dor Lász ló Du na új vá ros

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-05 Tar ta lom me ne dzser Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-04 Mul ti mé dia fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-03 E-le ar ning tan anyag fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 55-481-04-0000-00-00 Web-prog ra mo zó Új

 7. In for ma ti ka 54-482-02-0010-54-03 Ok ta tá si kom mu ni ká ció tech ni kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-02 In for má ció rend szer-elem zõ és -ter ve zõ Új

 7. In for ma ti ka 54-482-01-0010-54-01 Adat bá zis ter ve zõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-05 Szá mí tó gép rend szer-kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-01
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
-üze mel te tõ

Új

 7. In for ma ti ka 54-482-01-0010-54-02 Adat elem zõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-04 Szoft ver fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 55-481-02-0000-00-00
In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi
ter ve zõ

Új
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Név Te le pü lés Szak ma cso port OKJ azo no sí tó OKJ meg ne ve zés Tí pus Ér vé nyes ség

Kó nyá né Tóth Má ria Deb re cen

 7. In for ma ti ka 54-482-02-0010-54-01 IT men tor Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-04 Mul ti mé dia fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-03 E-le ar ning tan anyag fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-482-02-0010-54-03 Ok ta tá si kom mu ni ká ció tech ni kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-01 In fo kom mu ni ká ci ós al kal ma zás fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-01
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
-üze mel te tõ

Új

Ko vács Jó zsef Szol nok

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-03 In ter ne tes al kal ma zás fej lesz tõ Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 55-481-03-0000-00-00 Te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-04 Mul ti mé dia fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-04 Mû sza ki in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-01 In fo kom mu ni ká ci ós al kal ma zás fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-482-01-0010-54-01 Adat bá zis ter ve zõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-02 In for má ció rend szer-elem zõ és -ter ve zõ Új

 7. In for ma ti ka 54-482-01-0010-54-02 Adat elem zõ Új

 7. In for ma ti ka 33-523-01-1000-00-00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 55-481-02-0000-00-00
In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi
ter ve zõ

Új

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0000-00-00 In for ma ti kus Új

Mol nár Csa ba Deb re cen

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-01
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
-üze mel te tõ

Új

2016. de cem ber 16.
 7. In for ma ti ka 54-482-02-0010-54-01 IT men tor Új

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-04 Mul ti mé dia fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-03 E-le ar ning tan anyag fej lesz tõ Új
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Név Te le pü lés Szak ma cso port OKJ azo no sí tó OKJ meg ne ve zés Tí pus Ér vé nyes ség

 7. In for ma ti ka 54-482-02-0010-54-03 Ok ta tá si kom mu ni ká ció tech ni kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-01 In fo kom mu ni ká ci ós al kal ma zás fej lesz tõ Új

Nagy Ist ván Mis kolc

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-07 Web mes ter Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-01
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
-üze mel te tõ

Új

 7. In for ma ti ka 33-523-01-1000-00-00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-02 In for ma ti kai mû sze rész Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-05 Szá mí tó gép rend szer-kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-03 In ter ne tes al kal ma zás fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-04 Szoft ver fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-04 Mul ti mé dia fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 55-481-04-0000-00-00 Web-prog ra mo zó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-04 Mû sza ki in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-03 E-le ar ning tan anyag fej lesz tõ Új

Pa mu lá né Bor bély Éva Bu da pest

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-03 IT biz ton ság tech ni kus Új

2016. de cem ber 16.
 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-01
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
-üze mel te tõ

Új

Pet rás Lász ló Szé csény

 7. In for ma ti ka 54-481-01-0100-31-01 Szá mí tó gé pes mû sza ki raj zo ló Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-05 Szá mí tó gép rend szer-kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-04 Mû sza ki in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-482-02-0010-54-03 Ok ta tá si kom mu ni ká ció tech ni kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 33-523-01-1000-00-00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM in for ma ti kus Új
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Név Te le pü lés Szak ma cso port OKJ azo no sí tó OKJ meg ne ve zés Tí pus Ér vé nyes ség

Raj tik Já nos Deb re cen

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-03 In ter ne tes al kal ma zás fej lesz tõ Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 33-523-01-1000-00-00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-03 Ipa ri in for ma ti kai tech ni kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-01-0100-31-01 Szá mí tó gé pes mû sza ki raj zo ló Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-04 Mul ti mé dia fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-01 In fo kom mu ni ká ci ós al kal ma zás fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-05 Szá mí tó gép rend szer-kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-04 Mû sza ki in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-01
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
-üze mel te tõ

Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-04 Szoft ver fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-482-02-0010-54-03 Ok ta tá si kom mu ni ká ció tech ni kus Új

 7. In for ma ti ka 55-481-02-0000-00-00
In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi
ter ve zõ

Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

Sza bó Gá bor Szol nok

 7. In for ma ti ka 54-482-01-0010-54-02 Adat elem zõ Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

 7. In for ma ti ka 55-481-02-0000-00-00
In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi
ter ve zõ

Új

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 33-523-01-1000-00-00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-03 In ter ne tes al kal ma zás fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-04 Szoft ver fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-03 Ipa ri in for ma ti kai tech ni kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-04 Mul ti mé dia fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-01 In fo kom mu ni ká ci ós al kal ma zás fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-482-01-0010-54-01 Adat bá zis ter ve zõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-04 Mû sza ki in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-02 In for má ció rend szer-elem zõ és -ter ve zõ Új
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Sza bó Lász ló Szol nok

 7. In for ma ti ka 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM in for ma ti kus Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-01
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
-üze mel te tõ

Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-02 In for ma ti kai mû sze rész Új

 7. In for ma ti ka 33-523-01-1000-00-00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-05 Szá mí tó gép rend szer-kar ban tar tó Új

Sze ke res né 
Né meth Tün de

Isa szeg

 7. In for ma ti ka 54-482-01-0010-54-01 Adat bá zis ter ve zõ Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-04 Mû sza ki in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-01
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és
-üze mel te tõ

Új

 7. In for ma ti ka 54-482-01-0010-54-02 Adat elem zõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-01-0100-31-01 Szá mí tó gé pes mû sza ki raj zo ló Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-02 In for ma ti kai mû sze rész Új

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-04 Szoft ver fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-02 In fost ruk tú ra me ne dzser Új

 7. In for ma ti ka 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-07 Web mes ter Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-03 In ter ne tes al kal ma zás fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-03 IT biz ton ság tech ni kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-02 In for má ció rend szer-elem zõ és -ter ve zõ Új

Szõ ke Ce cí lia Pécs

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-04 Szoft ver fej lesz tõ Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 55-481-02-0000-00-00
In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi
ter ve zõ

Új

 7. In for ma ti ka 54-482-01-0010-54-01 Adat bá zis ter ve zõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-05 Táv köz lé si in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-03 In ter ne tes al kal ma zás fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

 7. In for ma ti ka 55-481-03-0000-00-00 Te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens Új

 7. In for ma ti ka 54-482-02-0010-54-01 IT men tor Új

 7. In for ma ti ka 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM in for ma ti kus Új
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 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-06 Te le kom mu ni ká ci ós in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 55-481-04-0000-00-00 Web-prog ra mo zó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0010-54-05 Szá mí tó gép rend szer-kar ban tar tó Új

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-02 In for má ció rend szer-elem zõ és -ter ve zõ Új

Tóth Lász ló Pér

 7. In for ma ti ka 54-482-01-0010-54-02 Adat elem zõ Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-02-0010-54-02 In for má ció rend szer-elem zõ és -ter ve zõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 55-481-02-0000-00-00
In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi
ter ve zõ

Új

Végh And rea Vár pa lo ta

 7. In for ma ti ka 55-481-01-0000-00-00 Ál ta lá nos rend szer gaz da Új

2016. de cem ber 16.

 7. In for ma ti ka 54-481-04-0010-54-01 Gaz da sá gi in for ma ti kus Új

 7. In for ma ti ka 54-213-04-0010-54-04 Mul ti mé dia fej lesz tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-481-03-0100-52-01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ Új

 7. In for ma ti ka 54-482-01-0010-54-01 Adat bá zis ter ve zõ Új
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11. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1681 

Pályázati felhívás  

nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői álláshelyeinek betöltésére
1
 

 

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 

előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 

intézmények  működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett 

egyéb jogszabályok tartalmazzák. 

 

Rövidítések: 

ÁEI: állás elfoglalásának ideje 

Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 

Pehi: pályázat elbírálásának határideje 

Pc: pályázat címzése 

ill: illetmény 

p: pótlék 

tp: területi pótlék 

szl: szolgálati lakás 

szgy: szakmai gyakorlat 

v: végzettség 

vgy: vezetői gyakorlat 

étkh: étkezési hozzájárulás 

om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 

b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 

f: felvilágosítás 

ön: önéletrajz 

vp: vezetői pótlék 

vpr: vezetői program 

NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet 

Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. 

(X. 8.) Korm. rendelet 

MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 

Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 

 

 

 

 

Óvodavezető 

 

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

1 2 3 4 

Bana Község  

Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

2944 Bana, 

Jókai Mór u. 18. 

Egységes  

Óvoda-Bölcsőde 

2944 Bana, 

Jókai Mór u. 1. 

 

Főiskola, óvodapedagó-

gus v., pedagógus-

szakvizsga keretében 

szerzett intézményveze-

tői szakképzettség, 

ÁEI: 2012. szept. 1. 

A vezetői megbízás  

2017. júl. 31-ig,  

határozott  

időre szól. 

 
 
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny 

tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll 
módunkban megjelentetni. 
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 Lf: felel az intézmény 

szakszerű és törvényes 

működéséért, takarékos 

gazdálkodásáért, gyako-

rolja a munkáltatói jogo-

kat, dönt az intézmény 

működésével kapcsolat-

ban minden olyan ügy-

ben, amelyet jogszabály 

vagy kollektív szerződés 

nem utal más hatásköré-

be, felel a pedagógiai 

munkáért, az intézmény 

ellenőrzési, mérési, érté-

kelési és minőségirányítá-

si programjának működé-

séért, a gyermek- és ifjú-

ságvédelmi feladatok 

megszervezéséért és ellá-

tásáért, a nevelő és oktató 

munka egészséges és 

biztonságos feltételeinek 

a megteremtéséért,  

tanuló- és gyermekbaleset 

megelőzéséért, gyerme-

kek, tanulók rendszeres 

egészségügyi vizsgálatá-

nak megszervezéséért. 

Felel a Közokt. törvény-

ben meghatározott felada-

tok ellátásáért. 

Óvodapedagógus mun-

kakörben szerzett – leg-

alább öt év feletti szak-

mai tapasztalat, 

vagyonnyilatkozat-tételi 

eljárás lefolytatása, 

nevelési, oktatási intéz-

ményben pedagógus-

munkakörben fennálló, 

határozatlan időre, teljes 

munkaidőre szóló alkal-

mazás, vagy a megbízá-

sával egyidejűleg peda-

gógus-munkakörben 

történő, határozatlan 

időre teljes munkaidőre 

szóló alkalmazás  

vállalása, 

büntetlen előélet, 

cselekvőképesség. 

Előny: 

óvodavezető gyakorlat, 

legalább 3–5 év vezetői 

tapasztalat, 

helyismeret. 

A közalkalmazotti jogvi-

szony időtartama: 

határozatlan idejű közal-

kalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2012. júl. 2. 

Pehi: 2012. aug. 14. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: az intézmé-

nyi véleményezés után a 

szakmai bizottság is meg-

hallgatja a pályázót.  

A bizottság javaslatára  

a tényleges döntést a képvi-

selő-testület hozza meg. 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt., valamint Magyaror-

szág 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. 

évi CLXXXVIII. törvény 

11. melléklet rendelkezései 

az irányadók. 

Szl: nincs. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai helyzetelemzésre 

épülő nevelési program a 

fejlesztési elképzelésekkel, 

jogszabályban meghatáro-

zottak szerinti legalább öt 

év szgy. igazolása, szakmai 

ön., b., om., nyilatkozat arról, 

hogy a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüg-

gő kezeléséhez hozzájárul, 

nyilatkozat arról, hogy nyer-

tes pályázóként a 2007. évi 

CLII. tv. 5. § (1) bek. a) pont-

ja szerinti időben vagyonnyi-

latkozatot tesz, nyilatkozata 

arról, hogy hozzájárul-e 

ahhoz, hogy a pályázatot 

véleményező és elbíráló 

testület a személyét érintő 

ügy tárgyalásakor nyilvános 

ülést tartson. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, a pályá-

zati adatbázisban szereplő 

azonosító számmal: 

(659/1/2012.), valamint a 

munkakör megnevezésével: 

„óvodavezető” ellátva kell 

benyújtani. 
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Pc: Bana Község  

Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

2944 Bana, 

Jókai Mór u. 18. 

Személyesen: Sáhóné  

Horváth Márta, Komárom-

Esztergom megye, 

2944 Bana,  

Jókai Mór u. 18., 

f: Sáhóné Horváth Márta 

polgármester, 

tel.: (34) 468-868. 

A pályázat további megje-

lenésének helye, ideje: 

www.bana.hu 

2012. ápr. 25. 

Bana Község és Egységes 

Óvoda-Bölcsőde  

hirdetőtábláján: 

2012. ápr. 25. 

A munkáltatóval kapcsolat-

ban további információt a 

www.bana.hu honlapon 

szerezhet. 

 

Budapest Főváros  

X. kerület Kőbányai  

Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

1102 Budapest,  

Bánya u. 35. 

Kőbányai Gépmadár 

Óvoda 

1106 Budapest, 

Gépmadár u. 15. 

 

Lf: az óvoda szakszerű  

és törvényes működtetése, 

takarékos gazdálkodás, 

munkáltatói jogok gya-

korlása, döntés az intéz-

mény működésével kap-

csolatban minden olyan 

ügyben, amelyet jogsza-

bály nem utal más hatás-

körébe. 

Felsőfokú iskolai v., 

óvodapedagógus v., 

óvodapedagógus munka-

körben legalább öt év 

szakmai tapasztalat, 

vagyonnyilatkozat-tételi 

eljárás lefolytatása, 

pedagógus-szakvizsga, 

szgy. a Közokt. tv.  

18. §-a szerint, 

magyar állampolgárság, 

büntetlen előélet és cse-

lekvőképesség. 

ÁEI: 2012. szept. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

júl. 31-ig határozott időre 

szól. 

A közalkalmazotti jogvi-

szony időtartama: határo-

zatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2012. júl. 15. 

Pehi: 2012. aug. 31. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: az intézmé-

nyi véleményezés után a 

Kulturális, Oktatási és Sport 

Bizottság személyesen is 

meghallgatja a pályázót.  

A bizottság javaslatára a 

végleges döntést a képvise-

lő-testület hozza meg. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

legalább öt év szgy. igazo-

lása, szakmai ön., b., om., 

nyilatkozat arról, hogy a 

pályázati anyagban foglalt 

személyes adatainak  
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a pályázati eljárással össze-

függő kezeléséhez hozzájá-

rul, nyilatkozat arról, hogy 

nyertes pályázóként a 2007. 

évi CLII. törvény 5. §  

(1) bekezdés a) pontja sze-

rinti időben vagyonnyilat-

kozatot tesz, szakmai hely-

zetelemzésre épülő vpr. a 

fejlesztési elképzelésekkel. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton (egy 

példányban) vagy elektro-

nikus formában a pályázati 

adatbázisban szereplő azo-

nosító számmal: 

(K/29744/2012/II.) vala-

mint a munkakör megneve-

zésével: „óvodavezető” 

ellátva kell benyújtani. 

Pc: Budapest Főváros  

X. kerület Kőbányai Ön-

kormányzat Polgármesteri 

Hivatala Oktatási, Kulturá-

lis és Civil Csoportja 

1102 Budapest,  

Bánya u. 35., illetve  

a kantasivett@kobanya.hu 

e-mail címre, 

f: Dr. Kántásné  

dr. Szabó Ivett,  

tel.: 433-8151. 

A pályázati kiírás további 

közzétételének helye, ideje: 

www.nki.gov.hu 

2012. április 

www.kobanya.hu 

2012. április. 

A munkáltatóval kapcsolat-

ban további információt a 

www.kobanya.hu honlapon 

szerezhet. 

 

Esztergom Város  

Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

2500 Esztergom, 

Széchenyi tér 1. 

Tel.: (33) 542-000 

Aranyhegyi Óvoda,  

Esztergom 

2500 Esztergom, 

Kaán út 5. 

Tel.: (33) 413-282 

 

 

Bánomi Óvoda,  

Esztergom 

2500 Esztergom, 

Bánomi ltp. 37. 

Tel.: (33) 412-216 

Felsőfokú óvodapedagó-

gusi v., 

legalább ötéves óvoda-

pedagógus-munkakörben 

szerzett szgy., 

pedagógus-szakvizsga 

vagy azzal egyenértékű 

v., 

vagyonnyilatkozat-tételi 

eljárás lefolytatása. 

ÁEI: 2012. júl. 15. 

A vezetői megbízás 2017. 

júl. 31-ig, öt évre szól. 

Pbhi: az NKI internetes 

oldalán történő megjelenés-

től számított 30 nap. 

Pehi: a véleményezési ha-

táridő lejártát követő első 

képviselő-testületi ülés. 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 
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Erzsébet Királyné Óvoda, 

Esztergom 

2500 Esztergom, 

Erzsébet Királyné u. 43. 

Tel.: (33) 413-326 

A pályázathoz csatolni kell: 

öt év szgy-ot igazoló szak-

mai ön., szakmai helyzet-

elemzésre épülő vpr., fej-

lesztési elképzelésekkel, 

om., b., nyilatkozat a pályá-

zati anyag kezeléséről az 

adatvédelmi törvény figye-

lembevételével, nyilatkozat 

arra vonatkozóan, hogy a 

pályázat elbírálását nyílt 

vagy zárt ülésen kívánja, 

nyilatkozat arra vonatkozó-

an, hogy kinevezése esetén 

eleget tesz a vagyonnyilat-

kozat-tételi kötelezettségé-

nek. 

A pályázat benyújtásának 

módja: három példányban, 

zárt borítékban „Intéz-

ményvezetői pályázat” 

megjelöléssel ellátva kell 

benyújtani. 

Pc: Esztergom Város Pol-

gármesteri Hivatala 

2500 Esztergom, 

Széchenyi tér 1. 

 

Nagydobos Község  

Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

4823 Nagydobos, 

Fő út 129. 

Napközi Otthonos Óvoda 

4823 Nagydobos, 

Fő út 131. 

felsőfokú szakirányú v., 

legalább öt év szgy., 

pedagógus-munkakörben 

fennálló határozatlan 

időre szóló jogviszony. 

Előny:  

integrált oktatásban szer-

zett tapasztalat, 

pedagógus-szakvizsga. 

ÁEI: 2012. szept. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

aug. 31-ig szól. 

Pbhi: az Oktatási és Kulturá-

lis Közlönyben történő meg-

jelenéstől számított 30 nap. 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

b., om., szakmai ön., vpr., 

adatvédelmi nyilatkozat. 

A pályázat benyújtásának 

módja: zárt borítékban „In-

tézményvezetői pályázat” 

megjelöléssel ellátva kell 

benyújtani. 

Pc., f: Polgármesteri Hivatal 

Fonalka István  

polgármester 

4823 Nagydobos, 

Fő út 129., 

tel.: (44) 452-022 

(70) 315-3674 

e-mail: 

polgarmester@ 

nagydobos.hu. 
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A pályázat további megje-

lenésének helye: 

Kelet-Magyarország  

napilap 

www.nagydobos.hu  

honlapon. 

 

Napkor Község  

Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

4552 Napkor, 

Kossuth u. 23. 

Napsugár Óvoda 

4552 Napkor, 

Kossuth u. 22. 

 

Lf: a Közokt.tv. szerint, 

az óvoda irányítási, ellen-

őrzési, munkáltatói fel-

adatainak ellátása, az 

intézmény szakszerű és 

törvényes működtetése, 

alapító okirat szerinti 

feladatok ellátása, kap-

csolattartás a fenntartóval. 

Felsőfokú  

óvodapedagógusi v., 

pedagógus-szakvizsga, 

legalább öt év szgy., 

vagyonnyilatkozat-tételi 

eljárás lefolytatása, 

magyar állampolgárság, 

büntetlen előélet. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

júl. 31-ig határozott időre, 

öt évre szól. 

Pbhi: 2012. jún. 8. 

Pehi: 2012. júl. 15. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: a képviselő-

testület Kulturális Bizottsá-

gának véleményezése után a 

képviselő-testület dönt. 

A közalkalmazotti jogvi-

szony időtartama:  

határozatlan idejű közal-

kalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt. és a Korm. rendelet 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

legalább öt év szgy-ot iga-

zoló szakmai ön., vpr., a 

szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelés-

sel, om., nyilatkozat arról, 

hogy a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatainak 

a pályázati eljárással össze-

függő kezeléséhez hozzájá-

rul, nyilatkozata, hogy a 

pályázatát a pályázati eljá-

rásban részt vevők megis-

merhessék, b., nyilatkozat, 

hogy a pályázat elbírálására 

vonatkozó előterjesztést  

a képviselő-testület nyilvá-

nos vagy zárt ülésen  

tárgyalja. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton „Napsu-

gár Óvoda óvodavezetői 

pályázat” megjelöléssel 

ellátva kell benyújtani. 

Pc: Napkor Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete 

4552 Napkor, 

Kossuth u. 23. 
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A pályázati kiírás további 

megjelenésének helye: 

NKI internetes honlap, 

Napkor Község Önkor-

mányzat hivatalos honlapja. 

 

Parád Nagyközség  

Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

3240 Parád, 

Kossuth L. út 91. 

 

Bendegúz Óvoda  

Gyermekjóléti  

és Családsegítő Szolgálat 

3240 Parád, 

Kossuth L. út 128. 

 

Lf: a Közokt. tv. szerint 

az intézmény irányítási, 

ellenőrzési, munkáltatói 

feladatainak ellátása, 

alapító okirat szerinti 

feladatok ellátása, kap-

csolattartás a fenntartóval. 

főiskola, óvodapedagó-

gusi v., szakképzettség 

és szakvizsga, 

legalább 10 év óvónői 

szakmai tapasztalat, 

vagyonnyilatkozat-tételi 

eljárás lefolytatása, 

büntetlen előélet. 

Előny: 

szociálpedagógusi szak-

képzettség. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

júl. 31-ig, határozott  

időre szól. 

Pbhi: az Oktatási és Kultu-

rális Közlöny internetes 

közzétételétől számított  

30. nap. 

Pehi: 2012. júl. 31. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: a pályázati 

feltételeknek megfelelő 

pályázók személyes meg-

hallgatását követően a pá-

lyázat elbírálásáról a képvi-

selő-testület dönt. 

A képviselő-testület fenn-

tartja magának a jogot, 

hogy a pályázatot érvényte-

lenné és eredménytelenné 

nyilvánítsa. 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

A Korm. rendelet 5. §  

(8) bekezdése szerint: rész-

letes szakmai ön., vpr.  

a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelés-

sel, om., b., hozzájáruló 

nyilatkozatot arról, hogy az 

elbírálásban részt vevők  

a teljes pályázati anyagba 

betekinthetnek, nyilatkozat 

arról, hogy a pályázatot a 

testület nyílt vagy zárt ülé-

sen tárgyalja meg, nyilatko-

zat vagyonnyilatkozat-tétel 

teljesítéséről. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, három 

példányban, illetve szemé-

lyesen kell benyújtani. 

Pc: Parád Nagyközség Ön-

kormányzata polgármestere 

3240 Parád, 

Kossuth L. út 91., 

f: Varró Gyula jegyző. 
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A pályázat további megje-

lenésének helye, ideje: 

NKI internetes honlap: 

2012. márc. 22., 

tel.: (36) 544-072 

 

Százhalombatta Város 

Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

2440 Százhalombatta, 

Szent István tér 3. 

Pitypangos Óvoda 

2440 Százhalombatta, 

Liszt Ferenc sétány 6. 

 

Lf: óvodavezetői és óvo-

dapedagógusi feladatok 

ellátása, a Közokt. tv.  

54. §-a szerint. Az önálló-

an működő nevelési in-

tézmény szakmai és gaz-

dasági munkájának irá-

nyítása, szervezése, ellen-

őrzése. (Az intézményben 

részben szerb nemzetiségi 

nevelés is folyik.) 

Felsőfokú iskolai v. és 

szakképzettség, a 

Közokt. tv. 17.  

és 18. §-ának megfelelő-

en, legalább ötéves  

pedagógus-munkakörben 

szerzett szgy., 

vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség vállalása, 

büntetlen előélet, 

pedagógus-munkakörben 

fennálló határozatlan 

időre szóló alkalmazás, 

ill. a megbízással egyide-

jűleg pedagógus-

munkakörben történő, 

határozatlan időre szóló 

alkalmazás vállalása, 

vonatkozó jogszabályok-

ban foglalt egyéb  

feltételek. 

Magasabb vezetői beosz-

tás ellátására megbízást 

az kaphat, aki a munkál-

tatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a 

megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munka-

körbe kinevezhető. 

Előny. 

vezetői gyakorlat. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

júl. 31-ig öt évre szól. 

A közalkalmazotti jogvi-

szony időtartama: 

határozatlan idejű közal-

kalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidőben. 

Pbhi: 2012. máj. 21. 

Pehi: a jogszabály adta 

keretek között meghatáro-

zott véleményezési határ-

időt követő harminc  

(25 vagy annál több pályázó 

esetén 60) napon belül, ill.  

a harmincadik (hatvanadik) 

napot követő első képvise-

lő-testületi ülés. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: a beérkezett 

pályázatokról – a jogsza-

bályban előírt vélemények 

kikérése után – a képviselő-

testület Egészségügyi, Ok-

tatási és Szociális Bizottsá-

ga véleményezését  

követően a képviselő-

testület dönt. 

A pályázat kiírója a pályá-

zat eredménytelenné nyil-

vánításának jogát fenntartja. 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

A pályázatnak tartalmaznia 

kell: szakmai életrajz, vpr., 

a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelés-

sel, pedagógus-szakvizsgát 

igazoló okiratok közjegyző 

által hitelesített másolatát, 

b., nyilatkozatot, hogy a 

pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pá-

lyázati eljárással összefüg-

gő kezeléséhez hozzájárul, 

nyilatkozat arról, hogy a 

pályázó kinevezése esetén 
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vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget 

tesz, ötéves szgy-t igazoló 

dokumentum. 

A pályázat benyújtatásának 

módja: postai úton, vagy 

személyesen, zárt boríték-

ban „Pitypangos Óvoda 

óvodavezetői pályázat” 

megjelölésével kell benyúj-

tani. 

Személyesen: Százhalom-

batta Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal „B” 

épület Hatósági és Humán 

Szolgáltatási Irodája I. eme-

let 156-os szoba. 

Pc: Százhalombatta Város 

Önkormányzata  

polgármestere, 

Vezér Mihály PhD 

2440 Százhalombatta, 

Szent István tér 3., 

f: Polgármesteri Hivatal 

Hatósági és Humán Szol-

gáltatási Iroda munkatársa, 

Kém Istvánné 

Százhalombatta, 

Szent István tér 3., 

tel.: (23) 542-179 

 

 

Iskolaigazgató 

 

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

Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

9630 Balatonboglár, 

Erzsébet u. 11. 

Tel.: (20) 555-5544 

Boglári  

Általános Iskola  

Alapfokú  

Művészetoktatási  

Intézmény és Óvoda 

(többcélú, közös igazga-

tású és fenntartású  

intézmény) 

Felsőfokú szakirányú v. 

a Közokt. tv. 18. §-a 

szerint, 

pedagógus-munkakörben 

szerzett legalább öt év 

szgy. 

Előny: közoktatási  

vezetői v. 

ÁEI: 2012. aug. 15. 

A vezetői megbízás 2017. 

aug. 14-ig, öt évre szól. 

A közalkalmazotti jogvi-

szony időtartama: 

határozatlan idejű  

közalkalmazotti jogviszony. 

Pbhi: az NKI internetes 

oldalán történő  

megjelenéstől számított  

30 nap. 

Pehi: a véleményezési  

eljárást követő képviselő-

testületi ülés. 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt. rendelkezései  

az irányadók, 

szl: nincs. 
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A pályázatnak tartalmaznia 

kell: a megbízás időtarta-

mára szóló vpr. a szakmai 

helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel, 

ön., részletes szakmai ön., 

b., om. 

A pályázathoz csatolni kell: 

nyilatkozat arról, hogy a 

pályázó a személyes adatai-

nak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul, 

nyilatkozat a pályázat tar-

talmának harmadik sze-

méllyel történő közölhető-

ségéről, nyilatkozat arról, 

hogy a pályázó hozzájárul-e 

a személyét érintő napirendi 

pont nyilvános ülésen törté-

nő tárgyalásához. 

A pályázat beadásának 

módja: postai úton, vagy 

személyesen, egy példány-

ban, zárt borítékban „In-

tézményvezetői pályázat” 

megjelöléssel ellátva kell 

benyújtani. 

Pc: Balatonboglár Város 

polgármestere 

8630 Balatonboglár, 

Erzsébet u. 11. 

A pályázat további megje-

lenésének helye, ideje: 

NKI internetes honlap: 

2012. máj. 15. 

www.balatonboglar.hu 

www.ordacsehi.hu 

 

Besnyő Község  

Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

2456 Besnyő, 

Fő u. 35. 

Arany János Általános 

Iskola intézményvezető 

2456 Besnyő, 

Iskola köz 1. 

Főiskola, szakirányú 

pedagógus-munkakör 

betöltéséhez szükséges 

felsőfokú iskolai v., 

pedagógus-szakvizsga, 

a szakképesítésnek meg-

felelő munkakörben 

szerzett öt év szgy., 

vagyonnyilatkozat-tételi 

eljárás lefolytatása, 

büntetlen előélet. 

ÁEI: 2012. aug. 15. 

A vezetői megbízás 2017. 

júl. 31-ig szól. 

Pbhi: 2012. jún. 18. 

Pehi: 2012. aug. 10. 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

A pályázatnak tartalmaznia 

kell: szakmai életrajz, vpr.  

a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelés-

sel, b., om., korábbi  

munkaviszonyokra  

vonatkozó igazolások,  

nyilatkozat arról, hogy a 
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pályázati anyagban foglalt 

személyes adatainak a pá-

lyázati eljárással összefüg-

gő kezeléséhez hozzájárul. 

A pályázat további megje-

lenésének helye, ideje: 

NKI internetes honlap: 

2012. ápr. 25. 

www.besnyo.hu 

 

Dunaharaszti  

Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

2330 Dunaharaszti, 

Fő út 152. 

 

Dunaharaszti Alapfokú 

Művészetoktatási  

Intézmény 

Főiskolán vagy egyete-

men szerzett, zeneművé-

szeti szakirányú tanári 

vagy művészi v. és szak-

képzettség, vagy  

legalább öt év, pedagó-

gus-munkakörben szer-

zett szgy., vagy 

zeneművészi pályán 

eltöltött legalább öt év 

idő, ha a pályázó rendel-

kezik legalább 3 év, 

pedagógus-munkakörben 

szerzett szakmai tapasz-

talattal is, 

pedagógus-szakvizsga, 

pedagógus-munkakörben 

fennálló, határozatlan 

időre szóló alkalmazás, 

illetve a megbízással 

egyidejűleg pedagógus-

munkakörben történő, 

határozatlan időre szóló 

alkalmazás, 

büntetlen előélet, cselek-

vőképesség, 

magyar állampolgárság. 

Előny: vezetői gyakorlat, 

közoktatás-vezetői szak-

képesítés, 

szakmai referencia, 

felhasználói szintű szá-

mítógép-kezelői ismere-

tek, ECDL. 

 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás öt évre 

szól. 

Pbhi: 2012. máj. 29. 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt., ill. fenntartói döntés 

alapján. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szgy-t igazoló szakmai ön., 

hiteles om., a feladatkörrel 

kapcsolatos koncepciót, 

vpr., b., írásos nyilatkozatot 

arra vonatkozóan, hogy a 

pályázati anyagban foglalt 

adatainak a pályázati eljá-

rással összefüggésben szük-

séges kezeléséhez hozzájá-

rul. 

A pályázat benyújtásának 

módja: 

postai úton, vagy személye-

sen lehet benyújtani. 

Pc: Dunaharaszti Város 

polgármestere 

2330 Dunaharaszti, 

Fő út 152. 

e-mail:  

titkarsag@dunaharaszti.hu, 

tel.: (24) 504-450. 

A pályázat benyújtásához 

szükséges információk az 

önkormányzat honlapján is 

megtalálhatók: 

www.dunaharaszti.hu 

 

Dunaszentgyörgy Község 

Önkormányzata 

7135 Dunaszentgyörgy, 

Rákóczi u. 90. 

Csapó Vilmos Óvoda  

és Általános Iskola 

7135 Dunaszentgyörgy, 

Várdomb u. 26. 

pedagógus-munkakör 

betöltéséhez szükséges 

felsőfokú iskolai v. és 

szakképzettség, továbbá 

pedagógus-szakvizsga, 

másodszor és további 

alkalommal történő 

megbízás esetén  

a pedagógus-szakvizsga 

keretében szerzett intéz-

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

aug. 1-ig, öt évre szól. 

Pbhi: az NKI internetes 

oldalán történő  

megjelenéstől számított  

30 nap. 

Pehi: a véleményezési ha-

táridő lejártát követő első 

testületi ülés. 
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ményvezetői szakkép-

zettség, 

legalább öt év pedagó-

gus-munkakörben szer-

zett szgy., 

büntetlen előélet. 

 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

Pc: Hencze Sándor polgár-

mester 

Dunaszentgyörgy Község 

Önkormányzata 

7135 Dunaszentgyörgy, 

Rákóczi u. 90., 

tel.: (75) 536-020 

Kölesd Községi  

Önkormányzat 

7052 Kölesd, 

Kossuth tér 2. 

 

Béri Balogh Ádám  

Általános Iskola 

7052 Kölesd, 

József Attila u. 1. 

 

Lf: a közokt. tv. 54. §-ban 

meghatározott feladatok 

ellátása. Különösen az 

intézmény szakszerű és 

törvényes működésének, 

valamint a takarékos gaz-

dálkodásának biztosítása, 

a munkáltatói jogok gya-

korlása és döntés az in-

tézmény működésével 

kapcsolatban minden 

olyan ügyben, amelyet 

jogszabály nem utal más 

hatáskörébe. 

Főiskola, 

pedagógus-munkakörben 

szerzett legalább öt év 

szakmai tapasztalat, 

büntetlen előélet,  

közalkalmazotti jogvi-

szony. 

ÁEI: 2012. júl. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

jún. 30-ig, határozott időre, 

öt évre szól. 

A közalkalmazotti jogvi-

szony időtartama: 

határozatlan idejű közal-

kalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi. 2012. jún. 1. 

Pehi: 2012. jún. 20. 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt. és a Korm. rendelet 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

részletes szakmai ön., vpr.  

a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelés-

sel, om., b., nyilatkozat 

arról, hogy a pályázati 

anyagában foglalt szemé-

lyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez hoz-

zájárul. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, a mun-

kakör megnevezésével: 

„igazgató” ellátva, vagy 

személyesen kell benyújtani. 

Pc: Kölesd Községi  

Önkormányzat 

7052 Kölesd, 

Kossuth tér 2., 

f: Berényi István, 

tel.: (74) 436-033. 

A pályázat további megje-

lenésének helye, ideje: 

Kölesd Községi Önkor-

mányzat hirdetőtáblája: 

2012. ápr. 12. 

Kistormás Községi Önkor-

mányzat hirdetőtáblája: 

2012. ápr. 12. 
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Udvari Községi Önkor-

mányzat hirdetőtáblája: 

2012. ápr. 12. 

 

Körösladány Város  

Önkormányzat 

5516 Körösladány, 

Dózsa Gy. u. 2. 

 

Körösladányi ÁMK 

5516 Körösladány, 

Wenckheim B. u. 6/4. 

 

Lf: a Körösladányi ÁMK 

(óvoda, általános iskola, 

pedagógiai szakszolgálat, 

alapfokú művészetoktatá-

si, közművelődés) vezetői 

feladatainak ellátása (in-

tézményvezető) a hatá-

lyos jogszabályi előírások 

és szakmai elvárások 

szerint. 

Főiskola,  

vezetői gyak., 

legalább öt év feletti 

szakmai tapasztalat, 

büntetlen előélet. 

Előny: 

közoktatás vezetői szak-

vizsga. 

ÁEI: azonnal 

A közalkalmazotti jogvi-

szony időtartama: 

határozatlan idejű közal-

kalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2012. máj. 23. 

Pehi: 2012. júl. 31. 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

om., szakmai ön., helyzet-

elemzésre épülő vpr., b., 

nyilatkozat arról, hogy hoz-

zájárul a pályázat sokszoro-

sításához, felhasználásához. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, a pályá-

zati adatbázisban szereplő 

azonosító számmal: 

(2084/2012.), valamint a 

beosztás megnevezésével: 

„intézményvezető (maga-

sabb vezető)” ellátva kell 

benyújtani, vagy személye-

sen: Kardos Károly részére 

Békés megye 

5516 Körösladány, 

Dózsa Gy. u. 2. 

Pc: Körösladány Város 

Önkormányzata 

5516 Körösladány, 

Dózsa Gy. u. 2., 

f: Ilyés Lajos, 

tel.: (30) 249-3385. 

A munkáltatóval kapcsola-

tos további információt a 

www.korosladany.hu hon-

lapon szerezhet. 

 

Kunszentmiklós Város 

Önkormányzat  

Képviselőtestülete 

6090 Kunszentmiklós, 

Kálvin tér 12. 

Virágh Gedeon  

Szakközépiskola  

és Szakiskola 

6090 Kunszentmiklós, 

Apostol P. u. 2–6. 

 

Lf: az intézmény szaksze-

rű és törvényes működé-

sének biztosítása, 

Büntetlen előélet, 

cselekvőképesség, 

magyar állampolgárság, 

vagy külön jogszabály 

szerint a szabad mozgás 

és tartózkodás jogával 

rendelkező, ill. bevándo-

rolt vagy letelepedett 

személy, 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

júl. 31-ig, határozott időre 

öt évre szól. 

A közalkalmazotti  

jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű  

közalkalmazotti  

jogviszony. 
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munkáltatói jogkör gya-

korlása, minőségirányítási 

program működtetése, 

költségvetés alapján az 

intézmény működéséhez 

szükséges feltételek biz-

tosítása, ifjúságvédelmi 

feladatok megszervezése, 

civil szervezetekkel kap-

csolattartás, együttműkö-

dés iskolaszékkel, diák-

önkormányzattal, szülői 

szervezetekkel, nevelőtes-

tület vezetése, oktató-

munka irányítása, ellen-

őrzése, képviseli az in-

tézményt. 

egyetemi szintű tanári v., 

pedagógus-munkakörben 

szerzett legalább ötéves 

szgy., 

pedagógus-szakvizsga, 

vagyonnyilatkozat-tételi 

eljárás lefolytatása, 

másodszor és további 

alkalommal történő 

megbízás esetén a peda-

gógus-szakvizsga kere-

tében szerzett intéz-

ményvezetői szakkép-

zettség. 

A foglalkoztatás jellege:  

teljes munkaidős. 

Pbhi: az NKI internetes 

oldalán történő megjelenés-

től számított 20 nap. 

Pehi: a pályázat benyújtási 

határidejét követő 60 napon 

belül. 

A magasabb vezető beosz-

tás ellátására megbízást az 

kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogvi-

szonyban áll, vagy a megbí-

zással egyidejűleg közal-

kalmazotti munkakörbe 

kinevezhető. Nevelési-

oktatási intézményben az 

intézményvezetői megbízás 

feltétele a nevelési-oktatási 

intézményben pedagógus-

munkakörben fennálló, 

határozatlan időre szóló 

alkalmazás, ill. a megbízás-

sal egyidejűleg pedagógus-

munkakörben történő, hatá-

rozatlan időre szóló  

alkalmazás. 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

részletes szakmai életrajz, 

vpr. a szakmai helyzetelem-

zésre épülő fejlesztési el-

képzeléssel, eredeti oklevél, 

vagy hiteles om., b., nyilat-

kozatot, hogy a pályázati 

anyagában foglalt szemé-

lyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez hoz-

zájárul, nyilatkozatot, hogy 

hozzájárul ahhoz, hogy a 

véleményezési és döntésho-

zatali eljárás résztvevői a 

teljes pályázati dokumentá-

cióját megismerhessék, 

nyilatkozatot arra vonatko-

zóan, hogy eleget tesz a 

vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, vagy 

személyesen: Siroki Márta 

személyügyi ügyintéző 
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Kunszentmiklós Város 

Önkormányzat  

Polgármesteri Hivatala 

6090 Kunszentmiklós, 

Kálvin tér 12. lehet beadni. 

Pc: Bődi Szabolcs  

polgármester 

6090 Kunszentmiklós, 

Kálvin tér 12. 

 

Mezőtárkány Községi  

Önkormányzat 

3375 Mezőtárkány, 

Kossuth Lajos út 81. 

 

Általános Művelődési 

Központ 

Mezőtárkány-Egerfarmos 

3375 Mezőtárkány, 

Kossuth L. út 54–56. 

 

Lf: az Általános Művelő-

dési Központ Mezőtár-

kány-Egerfarmos vezeté-

se, tagintézményeinek 

irányítása, az intézmé-

nyek alkalmazottjai felett 

munkáltató jogok gyakor-

lása. 

Főiskola, pedagógus-

szakvizsga, pedagógus-

munkakörben eltöltött – 

legalább öt év feletti 

szakmai tapasztalat, 

vagyonnyilatkozat-tételi 

eljárás lefolytatása,  

magyar állampolgárság, 

vagy külön jogszabály 

szerint a szabad mozgás 

és tartózkodás jogával 

rendelkező, ill. bevándo-

rolt vagy letelepedett 

személy, 

büntetlen előélet, 

cselekvőképesség. 

Előny: 

hasonló munkakörben 

eltöltött vezetői tapaszta-

lat – legalább öt év feletti 

vezetői tapasztalat. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás határo-

zott időre, öt évre szól. 

A közalkalmazotti jogvi-

szony időtartama: 

határozott idejű közalkal-

mazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2012. máj. 27. 

Pehi: 2012. jún. 27. 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, a pályá-

zati adatbázisban szereplő 

azonosító számmal 

(1483/2012.), valamint a 

munkakör megnevezésével: 

„Általános Művelődési 

Központ igazgató” ellátva 

kell benyújtani. 

Pc: Mezőtárkány Községi 

Önkormányzat 

3375 Mezőtárkány, 

Kossuth Lajos út 81., 

f: Tóthné Szabó Anita pol-

gármester, 

tel.: (36) 491-933, 

A pályázat további megje-

lenésének helye, ideje: 

www.mezotarkany.hu 

2012. ápr. 27. 

A munkáltatóval kapcsolat-

ban további információt a  

www.mezotarkany.hu hon-

lapon szerezhet. 

 

Nagydobos Község  

Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

4823 Nagydobos, 

Fő út 129. 

Általános Iskola 

4823 Nagydobos, 

Fő út 134. 

felsőfokú szakirányú v., 

legalább öt év szgy., 

pedagógus-munkakörben 

fennálló határozatlan 

időre szóló  

jogviszony. 

ÁEI: 2012. szept. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

aug. 31-ig szól. 

Pbhi: az Oktatási és Kulturá-

lis Közlönyben történő meg-

jelenéstől számított 30 nap. 
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Előny: 

integrált oktatásban szer-

zett tapasztalat, 

közoktatási vezetői v., 

vagy pedagógus- 

szakvizsga. 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

b., om., szakmai ön., vpr., 

adatvédelmi nyilatkozat. 

A pályázat benyújtásának 

módja: zárt borítékban „In-

tézményvezetői pályázat” 

megjelöléssel ellátva kell 

benyújtani. 

Pc., f: Polgármesteri Hivatal, 

Fonalka István  

polgármester 

4823 Nagydobos, 

Fő út 129., 

tel.: (44) 452-022 

(70) 315-3674 

email: 

polgarmester@nagydobos.hu 

A pályázat további  

megjelenésének helye: 

Kelet-Magyarország napilap 

www.nagydobos.hu 

 

Nyírpazony Község  

Polgármesteri Hivatal 

4531 Nyírpazony, 

Arany János u. 14. 

 

Szini Károly Általános 

Iskola és Könyvtár 

4531 Nyírpazony, 

Vasvári Pál u. 32. 

 

Lf: intézmény szakszerű 

és törvényes működtetése,  

a takarékos gazdálkodás, 

a munkáltatói jogok gya-

korlása és döntéshozatal 

az intézmény működésé-

vel kapcsolatban minden 

olyan ügyben, amelyet 

jogszabály nem utal más 

hatáskörbe. 

Főiskola, 

pedagógus-munkakörben 

szerzett – legalább öt év 

feletti – szakmai  

tapasztalat, 

büntetlen előélet, 

főiskolai vagy egyetemi 

szintű v., szakirányú 

tanári v., 

közoktatás vezetői v., 

szakvizsga, 

legalább öt év pedagógus-

munkakörben szerzett 

szgy. 

Előny: 

iskolaigazgatói gyakorlat 

– legalább 3-5 év vezetői 

tapasztalat. 

 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás határo-

zott időre, öt évre szól. 

A közalkalmazotti  

jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közal-

kalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő: 

Pbhi: 2012. máj. 23. 

Pehi: 2012. jún. 30. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: a pályázat 

elbírálásáról a képviselő-

testület dönt. (A képviselő-

testület nagyszámú beérke-

zett pályázat esetén az elő-

minősítés jogát fenntartja 

magának.) 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt. rendelkezései  

az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

om., b., legalább ötéves 

szakmai tapasztalatot  

igazoló dokumentum, 

szakmai ön., vpr., amely 

tartalmazza a szakmai hely-

zetelemzésre épülő fejlesz-

tési elképzeléseket,  
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nyilatkozat arról, hogy a 

pályázó hozzájárul a teljes 

pályázati anyagának sok-

szorosításához, továbbítá-

sához (harmadik személlyel 

közléshez), a pályázó előze-

tes kötelezettségvállalása 

arra, hogy nyertes pályázó-

ként a 2007. évi CLII. tör-

vény 6. § (2) bekezdése 

szerinti időben vagyonnyi-

latkozatot tesz, nyilatkozat 

arról, hogy a pályázó hozzá-

járul a pályázati anyagában 

foglaltak személyes adatai-

nak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges 

kezeléséhez. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, a pályá-

zati adatbázisban szereplő 

azonosító számmal: 

(2373/2012.), valamint a 

munkakör megnevezésével: 

„Igazgató” ellátva, vagy 

személyesen:  

Dr. Kardos Csaba 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye 

4531 Nyírpazony, 

Arany János utca 14. „Isko-

laigazgatói pályázat” meg-

jelöléssel ellátva kell be-

nyújtani. 

Pc: Nyírpazony Község 

Polgármesteri Hivatal 

4531 Nyírpazony, 

Arany János u. 14., 

f: Dr. Kardos Csaba, 

tel.: (42) 530-030. 

A pályázat további megje-

lenésének helye: 

NKI internetes honlap. 

A munkáltatóval  

kapcsolatban további  

információt  

a www.nyirpazony.hu  

honlapon szerezhet. 

 

Tárkány és Ete Községek 

Önkormányzatának  

Képviselő-testületei 

2945 Tárkány, 

Fő u. 144. 

Tárkány-Ete Közös  

Fenntartású Általános 

Iskola és Óvoda 

2945 Tárkány, 

Fő u. 98. 

felsőfokú szakirányú v. 

és pedagógus-

szakképzettség, 

intézményvezetői vagy 

közoktatási szakvizsga, 

legalább öt év szgy. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

júl. 31-ig, határozott időre, 

öt évre szól. 

Pbhi: 2012. máj. 17. 

Pehi: 2012. júl. 25. 
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Illetmény, juttatás: 

a Kjt. rendelkezései  

az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön., hiteles om., b., 

vpr. a szakmai helyzetelem-

zésre épülő fejlesztési el-

képzeléssel, különös tekin-

tettel a tanulólétszám meg-

tartására, illetőleg növelésé-

re vonatkozó terveket,  

javaslatokat. 

Pc: Tárkány Község  

polgármestere 

2945 Tárkány, 

Fő u. 144. 

 

 

 

Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshelyek betöltésére
1
 

 

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 

előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 

intézmények  működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett 

egyéb jogszabályok tartalmazzák. 

 

Rövidítések: 

ÁEI: állás elfoglalásának ideje 

Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 

Pehi: pályázat elbírálásának határideje 

Pc: pályázat címzése 

ill: illetmény 

p: pótlék 

tp: területi pótlék 

szl: szolgálati lakás 

szgy: szakmai gyakorlat 

v: végzettség 

étkh: étkezési hozzájárulás 

om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 

b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 

f: felvilágosítás 

ön: önéletrajz 

NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet 

Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. 

(X. 8.) Korm. rendelet 

MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 

Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok  

 
 
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny 

tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll 
módunkban megjelentetni. 
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Óvodapedagógus 

 

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

1 2 3 4 

Almamellék-

Somogyhárságy Óvodája, 

Általános Iskolája 

és Kollégiuma 

7934 Almamellék, 

Petőfi tér 1. 

Német nemzetiségi  

óvodapedagógus 

Szakirányú főiskolai v. ÁEI: 2012. szept. 1. 

Pbhi: 2012. jún. 15. 

Pehi: 2012. júl. 15. 

Próbaidő: 3 hónap 

Pc: Szubotics Miklós  

igazgató 

7934 Almamellék, 

Petőfi tér 1. 

 

Tapolcai Óvoda 

8300 Tapolca, 

Dobó tér 5. 

Tel: (87) 510-907 

Tel./fax: (87) 510-908 

Tapolca Óvoda 

Szivárvány  

Tagintézménye 

8300 Tapolca, 

Alkotmány u. 9. 

 

2 fő óvodapedagógus 

(határozott időre 1-2 év) 

 

Lf: óvodapedagógusi 

teendők ellátása. 

Főiskolai v. ÁEI: 2012. aug. 15. 

Pbhi: 2012. jún. 15. 

Pehi: 2012. júl. 1. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön., om, b. 

Pc: Frang Lászlóné  

óvodavezető 

8300 Tapolca, 

Dobó tér 5. 

 

Landorhegyi  

Integrált Óvoda 

8900 Zalaegerszeg, 

Űrhajós u. 2. 

Tel./fax: (92) 598-725 

Landorhegyi 

Integrált Óvoda  

Űrhajós utcai  

Székhelyóvoda 

8900 Zalaegerszeg, 

Űrhajós u. 2. 

 

óvodapedagógus 

Szakirányú főiskolai v. ÁEI: 2012. aug. 27. 

Pbhi: 2012. jún. 15. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön., om, b. 

A pályázat benyújtásának 

módja: egy példányban, 

postai úton vagy személye-

sen kell benyújtani. 

Pc: Zajzon Zsuzsanna  

Integrált Óvoda vezetője 

Landorhegyi 

Integrált Óvoda 

8900 Zalaegerszeg, 

Űrhajós u. 2. 

 

 

 

 

Tanító, tanár 
 

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

1 2 3 4 

Vak Bottyán János  

Katolikus Műszaki  

és Közgazdasági  

Középiskola és Kollégium 

3200 Gyöngyös, 

Than K. u. 1. 

Gépészmérnök  

vagy mérnöktanár, 

 

villamosmérnök  

vagy mérnöktanár, 

 

Szakirányú felsőfokú v. ÁEI: 2012. aug. 25. 

Pbhi: 2012. jún. 30. 

Pehi: 2012. aug. 1. 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt. rendelkezései  

az irányadók. 
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1 2 3 4 

Tel.: (37) 505-100 

Fax: (37) 505-108 

e-mail: 

vbj@vbjnet.sulinet.hu 

 

mérnök informatikus vagy 

informatika szakos közép-

iskolai tanár 

A pályázathoz csatolni kell: 

ön., b., om. és plébánosi 

ajánlás. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton,  

vagy személyesen  

az iskola titkárságán. 

Pc: Váradi István igazgató 

Vak Bottyán János  

Katolikus Műszaki  

és Közgazdasági  

Középiskola és Kollégium 

3200 Gyöngyös, 

Than K. u. 1. 

 

Farkas László  

Általános Iskola 

6423 Kelebia, 

Ady Endre u. 110. 

Matematika–kémia–fizika 

szakos tanár 

(határozott időre) 

Főiskolai v.,  

legalább három év szak-

mai tapasztalat 

ÁEI: 2012. szept. 1. 

Pbhi: 2012. aug. 1. 

Pehi: 2012. aug. 15. 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön., om., b., szgy. 

igazolása. 

A pályázat benyújtásának 

módja: az adatbázisban 

szereplő azonosító  

számmal: (II-103/2012.), 

valamint a munkakör  

megnevezésével: „matema-

tika–kémia–fizika állás” 

megjelöléssel ellátva kell  

benyújtani. 

Pc., f: Farkas László  

iskolaigazgató, 

Általános Iskola 

6423 Kelebia, 

Ady Endre u. 110., 

tel.: (77) 454-219 

 

Fekete László  

Zeneiskola – Alapfokú  

Művészetoktatási  

Intézmény 

5350 Tiszafüred, 

Piac tér 4. 

Ütőtanár 

(határozatlan időre  

részmunkaidőben) 

Főiskolai v., 

magyar állampolgárság, 

büntetlen előélet, 

cselekvőképesség. 

ÁEI: 2012. szept. 1. 

A foglalkoztatás jellege: 

részmunkaidő,  

heti 11 óra. 

Pbhi: 2012. jún. 22. 

Pehi: 2012. júl. 17. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók, 

útiköltség-térítés, Erzsébet 

utalvány. 

A pályázathoz csatolni kell: 

om., szakmai ön., b. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, vagy 

személyesen: időpont-
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1 2 3 4 

egyeztetéssel Szőkéné 

Csorba Erzsébet igazgató-

nál az 5350 Tiszafüred,  

Piac tér 4. szám alatt. 

Pc: Fekete László 

Zeneiskola – Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 

5350 Tiszafüred, 

Piac tér 4., 

f: Szőkéné Csorba Erzsébet 

intézményvezető 

Tel.: (59) 511-275 

 

Váczi Gyula Alapfokú 

Művészetoktatási  

Intézmény 

3100 Salgótarján, 

József Attila út 2/A 

Tel.: (32) 511-455 

Fax: (32) 511-456 

E-mail: 

igazgato_vaczi@starjan.hu 

 

Hegedű szakos tanár, 

félállásban 

(határozatlan idejű  

kinevezés) 

Hegedűtanári, vagy mű-

vésztanári v. 

ÁEI: 2012. szept. 1. 

Pbhi: 2012. jún. 1. 

Pehi: 2012. jún. 15. 

Illetmény, juttatás:  

a Kjt. rendelkezései  

az irányadók. 

A pályázat benyújtásának 

módja: 

írásban, egy példányban 

kell benyújtani: 

Pc., f: Tóth Tibor igazgató 

 

 

 

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői álláshelyének betöltésére
1
 

 

A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 

előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza. 

 

Rövidítések: 

av: (adatvédelem): a pályázat tartalmát a megbízón és a bírálóbizottság tagjain kívül – a pályázó engedélyének 

hiányában – más személlyel nem közlik. 

ÁEI: állás elfoglalásának ideje 

b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

be: büntetlen előélet 
étkh: étkezési hozzájárulás 
f: felvilágosítás 
ff: felsőfokú 
ill: illetmény 
k: képzettség 
má: magyar állampolgárság 
mszv: munkaköri szakvizsga 
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat 
ön: önéletrajz 
p: pótlék 
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 

 
 
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus 

közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunk-
ban megjelentetni. 
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Pc: pályázat címzése 
Pehi: pályázat elbírálásának határideje 
pr: program 
sz: szakmai 
szev: szakirányú egyetemi végzettség 
szfv: szakirányú felsőfokú végzettség 
szgy: szakmai gyakorlat 
szl: szolgálati lakás 
szv: szakvizsga 
tt: tudományos tevékenység 
v: végzettség 
vgy: vezetői gyakorlat 
vp: vezetői pótlék 
vpr: vezetési program 
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet 
 

 

Kultúra 
 

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

1 2 3 4 

Téglány Városi  

Önkormányzat  

polgármestere 

4243 Téglás, 

Kossuth u. 61. 

Városi Könyvtár  

és Közművelődési  

Intézmény 

4243 Téglás, 

Kossuth u. 66. 

intézményvezető 

büntetlen előélet,  

az intézmény alaptevé-

kenységének megfelelő, 

jogszabályban előírt 

szintű szakirányú v.  

és képesítés megléte, 

legalább ötéves szgy., 

továbbá 

kiemelkedő szakmai 

vagy tudományos 

tevékenység. 

Előny: 

középfokú németnyelv-

ismeret  

és vezetői gyakorlat. 

ÁEI: 2012. okt. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

szept. 30-ig, határozott 

időre, öt évre szól. 

Pbhi: az NKI internetes 

oldalán történő megjelenést 

követő 30 nap. 

Pehi: a benyújtási határidőt 

követő 30 nap. 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt. rendelkezései  

az irányadók, vp.  

mértéke: 225%. 

A pályázatnak tartalmaznia 

kell: b., szakmai on., hiteles 

om., valamint az eddig 

végzett szakmai, tudomá-

nyos tevékenység  

bemutatása. 

A pályázat benyújtásának 

módja: zárt borítékban, 

„Könyvtár és közművelődési 

intézmény – vezetői  

pályázat” megjelöléssel 

ellátva kell benyújtani. 

Pc: Téglány Városi Önkor-

mányzat polgármestere 

4243 Téglás, 

Kossuth u. 61., 

f: Czibere Béla  

polgármester, 

Vanai Imréné jegyző, 

tel.: (52) 384-312 
 
 

 



A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak köz le mé nyei

I.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa „Em ber Ju dit 2012” né ven há rom sza ka szos nyílt be adá sú há -
rom for du lós pá lyá za ti el já rást hir det meg do ku men tum fil mek gyár tá sá nak tá mo ga tá sá ra 300 000 000 fo rint ke ret -
összeg ben.

A pá lyá za ti el já rás rész le te i rõl a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap Tá mo ga tá si te rü le te hon lap ján
(http://ta mo ga tas.mtva.hu/) nyújt tá jé koz ta tást, va la mint ugyan in nen a pá lyá za ti fel hí vás és a kap cso ló dó do ku men tu -
mok le tölt he tõ ek.

II.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa „Kol lá nyi Ágos ton 2012” né ven há rom sza ka szos nyílt be adá -
sú há rom for du lós pá lyá za ti el já rást hir det meg is me ret ter jesz tõ fil mek gyár tá sá nak tá mo ga tá sá ra 225 000 000 fo rint
ke ret összeg ben.

A pá lyá za ti el já rás rész le te i rõl a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap Tá mo ga tá si te rü le te hon lap ján
(http://ta mo ga tas.mtva.hu/) nyújt tá jé koz ta tást, va la mint ugyan in nen a pá lyá za ti fel hí vás és a kap cso ló dó do ku men tu -
mok le tölt he tõ ek.

III.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa
„Macs kás sy Gyu la 2012” né ven há rom sza ka szos nyílt be adá sú há rom for du lós pá lyá za ti el já rást hir det meg animá -

ciós fil mek gyár tá sá nak tá mo ga tá sá ra 120 000 000 fo rint ke ret összeg ben.
A pá lyá za ti el já rás rész le te i rõl a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap Tá mo ga tá si te rü le te hon lap ján

(http://ta mo ga tas.mtva.hu/) nyújt tá jé koz ta tást, va la mint ugyan in nen a pá lyá za ti fel hí vás és a kap cso ló dó do ku men tu -
mok le tölt he tõ ek.

dr. Né der Sa rol ta s. k.,
ve zér igaz ga tó-he lyet tes

Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap

Pá lyá za ti fel hí vás felsõok ta tá si in téz mé nyek vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel – így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és 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.

Az em ber i erõ for rá sok mi nisz te re a fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 96. §-ának (6) be kez dé se, to -
váb bá a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 23. §-a alap ján pályázatot hirdet a 

KÁROLY RÓBERT FÕISKOLA
(3200 Gyön gyös, Mát rai út 36.)
rek to ri  meg bí za tá sá nak el lá tá sá ra

A meg bí zás 2013. ja nu ár 1-jé tõl 2016. de cem ber 31-ig szó l.

A meg bí zás fel té te lei, a pá lyá zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
– egye te mi szin tû vég zett ség és a fõ is ko la kép zé si pro fil já nak meg fe le lõ szak irá nyú szakképzettség,
– ha tá ro zat lan idõ re szóló, tel jes mun ka ide jû egye te mi ta ná ri, egye te mi do cen si vagy fõ is ko lai ta ná ri, tu do má nyos ta -

nács adói, ku ta tó pro fesszo ri vagy tu do má nyos fõ mun ka tár si ki ne ve zés,
– fel sõ ok ta tá si tör vény sze rin ti tu do má nyos fo ko zat,
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– ki emel ke dõ ve ze té si, szer ve zé si, gaz dál ko dá si is me ret és leg alább 15 éves fel sõ ok ta tá si ve ze tõi gya kor lat,
– ál la mi lag el is mert, leg alább kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal egyen ér té kû ide gen nyelv-is me ret.

A rek tor fel ada ta a ha tá lyos jog sza bá lyok, va la mint az in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta alap ján a fõ is ko -
la irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa, kü lö nö sen:

– a fõ is ko la kép zé si, tu do má nyos ku ta tá si, igaz ga tá si és gaz da sá gi te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa,
– a ka rok, az ok ta tá si, tu do má nyos ku ta tá si és más szer ve ze ti egy sé gek mun ká já nak össze han go lá sa,
– a fõ is ko la kép vi se le té nek el lá tá sa,
– a hu mán po li ti kai mun ka irá nyí tá sa,
– az in téz mény ren del ke zé sé re ál ló költ ség ve té si elõ irány za tok, va gyon és más for rá sok fe let ti – jog sza bá lyok sze -

rinti – ren del ke zés,
– az in téz mény fej lesz té sé re és kor sze rû sí té sé re vo nat ko zó kon cep ci ók ki ala kí tá sa, az er re irá nyuló mun ka szer ve zé -

se össze fo gá sa,
– mind azon fel ada tok, ame lye ket a Ká roly Ró bert Fõ is ko la Szer ve ze ti és Mû kö dé si Rend je a rek tor szá má ra elõ ír.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó
– mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, a pá lyá zó be osz tá sát, mun ka kö ri be so ro lá sát,
– tu do má nyos fo ko za tát, szak mai és egyéb dí ja it, ide gen nyelv-tu dá sát,
– szak mai, il le tõ leg ok ta tá si, tu do má nyos ku ta tá si mun ká ját, ed di gi ve ze tõi te vé keny sé gét,
– ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos, il le tõ leg szak mai szer ve ze tek ben vég zett mun ká ját, a nem zet kö zi tu do má nyos

élet ben va ló rész vé te lét,
– a fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze té sé vel kap cso la tos ter ve it és azok meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé se it, to váb bi 

min den olyan ira tot, ame lyet a pá lyá zó fon tos nak tar t.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a vég zett sé get és szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, egye te mi ta ná ri vagy egye te mi do cen si, fõ is ko lai ta ná ri,

tu do má nyos ta nács adói, ku ta tó pro fesszo ri vagy tu do má nyos fõ mun ka tár si ki ne ve zést, az ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó
ok ira tok hi te les má so la tát,

– fon to sabb pub li ká ci ók, tu do má nyos és mû vé sze ti al ko tá sok, dí jak jegy zé két,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,
– nyi lat ko za tot a pá lyá zó hoz zá já ru lá sá ról, hogy a pá lyá za ti anya gát, sze mé lyes ada ta it a vo nat ko zó jog sza bá lyok és

a fõ is ko la szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta sze rint er re jo go sult bi zott sá gok és tes tü le tek meg is mer he tik,
– nyi lat ko za tát ar ról, hogy el kezd te a va gyon nyi lat ko zat-té tel kö te le zett ség gel kap cso la tos el já rást vagy ar ról, hogy

a va gyonnyi lat ko za ta a fõ is ko lán sza bály sze rû en le adás ra ke rült,
– amennyi ben a pá lyá zó nem a Ká roly Ró bert Fõ is ko la köz al kal ma zott ja, nyi lat ko za tot ar ról, a pá lyá zat nyer tes sé ge

ese tén a fõ is ko lá val tör té nõ köz al kal ma zot ti jog vi szony lé te sí té sé hez hoz zá já rul.

Il let mény és jut ta tás:
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 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény és a

nem ze ti fel sõ ok ta tás ról szóló 2011. évi CCIV. tör vény 36. §-ának rendelkezései az irányadók.

A pá lyá za tot a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ján (http://www.nki.gov.hu) 2012. má jus 25-én tör tént meg je le -
nést kö ve tõ en 2012. jú ni us 29-éig kell aján lott kül de mény ként be nyúj ta ni pa pír ala pon, egy ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, az Em ber i Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma, Fel sõ ok ta tá sért és Tu do mány po li ti ká ért Fe le lõs He lyet tes Ál lam tit kár -
ság címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.)

A pá lyá zat ról bõ vebb fel vi lá go sí tást az in téz mény ben dr. Var ga Zsolt jog ta ná csos, hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si cso -
port ve ze tõ ad. Cím: 3200 Gyön gyös, Mát rai út. 36. Te le fon: +36 (37) 518-378.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: 2012. jú ni us 29.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2012. no vem ber 15.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat a Ká roly Ró bert Fõ is ko la rek to ri meg bí za tá sá ra”.

Ba log Zol tán s. k.,
em ber i erõ for rá sok mi nisz te re
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Az em ber i erõ for rá sok mi nisz te re a fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 96. §-ának (6) be kez dé se és a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 23. § (2) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det a

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 
(9400 Sop ron, Baj csy-Zsi linsz ky u. 4.)
rek to ri meg bí za tá sá nak el lá tá sá ra.

a meg bí zás 2013. ja nu ár hó 1. nap já tól 2017. de cem ber hó 31. nap já ig, 5 éves idõ tar tam ra szó l.

A rek to ri meg bí zás fel té te lei, a pá lyá zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
– ha tá ro zat lan idõ re szóló, tel jes mun ka ide jû köz al kal ma zot ti jog vi szony egye te mi ta ná ri mun ka kör ben [Ftv. 29. §

(7) be kez dés],
– az egye tem ok ta tá si, kép zé si pro fil já ba tar to zó egye te mi szin tû vég zett ség és szak kép zett ség,
– fel sõ ok ta tá si tör vény sze rin ti tu do má nyos fo ko zat,

– több éves fel sõ ok ta tá si ma ga sabb ve ze tõi gya kor lat,
– ál la mi lag el is mert, leg alább kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal egyen ér té kû ide gen nyelv-is me ret,
– ve ze té si, szer ve zé si, gaz dál ko dá si is me re tek és gya kor lat, 
– min d a tu do má nyos élet ben, min d pe dig a tu do mány te rü le tén ki emel ke dõ ered mé nyek, to váb bá ha zai és nem zet kö -

zi el is mert ség.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõny ben ré sze sül az a pá lyá zó, aki nek 
– ha tá ro zott el kép ze lé se van az egye tem fej lesz té sé re, me ne dzse lé sé re, is mert sé gé nek és ha gyo má nya i nak meg õr zé -

sé re, ezek to váb bi el mé lyí té sé re, az egye tem gaz dál ko dá sá ban a ha té kony ság és a gaz da sá gos ság kö ve tel mé nye i nek ér -
vé nye sí té sé re.

A rek tor fel ada ta a ha tá lyos jog sza bá lyok, va la mint az in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta alap ján az egye -
tem irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa, kü lö nö sen:

– az egye tem szak sze rû és tör vé nyes mû kö dé sé nek biz to sí tá sa,
– az egye tem kép zé si, tu do má nyos, ku ta tá si, in no vá ci ós, igaz ga tá si, gaz da sá gi és szol gál ta tó te vé keny sé gé nek irá -

nyí tá sa,
– a ka rok, és a ka rok hoz nem tar to zó szer ve ze ti egy sé gek ok ta tá si, tu do má nyos ku ta tá si és más szer ve ze ti egy sé gek

mun ká já nak össze han go lá sa,
– az egye tem kép vi se le té nek el lá tá sa,
– a hu mán po li ti kai mun ka irá nyí tá sa, 
– az in téz mény ren del ke zé sé re ál ló költ ség ve té si elõ irány za tok, va gyon és más for rá sok fe let ti – jog sza bá lyok sze -

rinti – ren del ke zés,
– ha zai és nem zet kö zi ok ta tá si és tu do má nyos kap cso la tok ápo lá sa és bõ ví té se.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:
– mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, be osz tá sát, mun ka kö ri be so ro lá sát,
– tu do má nyos fo ko za tát, szak mai és egyéb dí ja it, ide gen nyelv-tu dá sát,
– ok ta tá si, tu do má nyos ku ta tá si szak mai mun ká ját, ed di gi ve ze tõi te vé keny sé gét,
– ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos, il le tõ leg szak mai szer ve ze tek ben vég zett mun ká ját, a nem zet kö zi tu do má nyos

élet ben va ló rész vé te lét,
– az in téz mény ve ze té sé vel kap cso la tos ter ve it és azok meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé se it, kon cep ci ó ját (rek -

to ri prog ram),
– min den olyan ira tot, ame lyet a pá lyá zó fon tos nak tar t.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a vég zett sé get és szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, egye te mi ta ná ri ki ne ve zést, az ide gen nyelv-tu dást ta nú -

sí tó ok ira tok hi te les má so la tát,
– a fon to sabb pub li ká ci ók, tu do má nyos és mû vé sze ti al ko tá sok jegy zé két, to váb bá az azok ra tör té nõ hi vat ko zá sok és

idé zett ség jegy zé két, 
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,
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– nyi lat ko za tot a pá lyá zó hoz zá já ru lá sá ról, hogy pá lyá za ti anya gát, sze mé lyes ada ta it a vo nat ko zó jog sza bály és az
egye tem szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta sze rint er re jo go sult bi zott sá gok és tes tü le tek meg is mer he tik,

– va gyon nyi lat ko zat-té te li el já rás ról nyi lat ko zat.

Il let mény és jut ta tás:
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 szóló 1992. év XXXIII. tör vény és a

nem ze ti fel sõ ok ta tás ról szóló 2011. évi CCIV. tör vény 36.§-ának rendelkezései az irányadók.

A pá lyá za tot a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ján (http://www.nki.gov.hu) 2012. jú ni us 15-én tör tént meg je le -
nést kö ve tõ en 2012. jú li us 20-áig kell aján lott kül de mény ként be nyúj ta ni pa pír ala pon, egy ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, az Em ber i Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma, Fel sõ ok ta tá sért és Tu do mány po li ti ká ért Fe le lõs He lyet tes Ál lam tit kár -
sá ga címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.).

A pá lyá zat ról bõ vebb fel vi lá go sí tást az in téz mény ben dr. Me ré nyi Má ria fõ tit kár ad. Cím: 9400 Sop ron, Bajcsy-
 Zsilinszky  u. 4.;  te le fon: +36 (99) 518-128.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: 2012. jú li us 20.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2012. no vem ber 15.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem rek to ri meg bí za tá sá ra”.

Ba log Zol tán s. k.,
em ber i erõ for rá sok mi nisz te re

A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYOK TANSZÉKRE
egye te mi ta ná ri ál lás ra

A ki ne ve zen dõ egye te mi ta nár fel ada ta: 
Vi sel ke dé si gaz da ság tan, az in for má ció köz gaz da ság ta na és ha la dó mik ro öko nó mia tan tár gyak ok ta tá sa an gol nyel -

ven, tan anyag fej lesz tés, rész vé tel a PhD-kép zés ben, va la mint rész vé tel a fen ti té mák kal kapcsolatos nem zet kö zi ku ta tá -
sok ban.

A mun ka kör be töl té sé nek fel té te lei:
A pá lyá zó ren del kez zék tíz éves ok ta tói gya kor lat tal a fen ti tárgy te rü le te ken, ma gas szín vo na lú ku ta tá si te vé keny ség -

gel és szé les kör ben hi vat ko zott szakirányú publikációkkal.
Ezen túl me nõ en a pá lyá zat nak meg kell fe lel nie a Fel sõ ok ta tá si tör vény ben va la mint az Em ber i Erõ for rá sok Mi nisz té -

ri u ma ren de le te i ben tá masz tott kö ve tel mé nyek nek, a MAB egye te mi ta ná ri ki ne ve zé sek vé le mé nye zé sé hez ki dol go zott
szem pont rend sze ré ben fog lal tak nak, illetve a Kö zép-eu ró pai Egye tem ok ta tói kö ve tel mény rend sze ré ben elõírt, az
egyetemi tanári állás elnyeréséhez szükséges elvárásoknak.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó: 
– szak mai ön élet rajz, 
– a leg ma ga sabb tu do má nyos vég zett sé get iga zo ló ok irat má so la ta, az ere de ti ok irat be mu ta tá sa mel lett,
– a tu do má nyos mun kák jegy zé ke.

A pá lyá zó a tu do má nyos pub li ká ci ó i ra vo nat ko zó ada to kat te gye hoz zá fér he tõ vé a Ma gyar Tu do má nyos Mû vek
Tárában (www.mtmt.hu).

A sza bá lyo san fel sze relt pá lyá za to kat a Kö zép-eu ró pai Egye tem Hu mán po li ti kai Osz tá lyá ra (1051 Bu da pest, Ná dor
u. 9.) a köz zé té tel tõl szá mí tott 30 napon belül kell benyújtani.

John Shat tuck s. k.,
el nök-rek tor 
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Pályázati felhívás  

nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői álláshelyeinek betöltésére
1
 

 

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 

előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 

intézmények  működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett 

egyéb jogszabályok tartalmazzák. 

 

Rövidítések: 

ÁEI: állás elfoglalásának ideje 

Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 

Pehi: pályázat elbírálásának határideje 

Pc: pályázat címzése 

ill: illetmény 

p: pótlék 

tp: területi pótlék 

szl: szolgálati lakás 

szgy: szakmai gyakorlat 

v: végzettség 

vgy: vezetői gyakorlat 

étkh: étkezési hozzájárulás 

om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 

b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 

f: felvilágosítás 

ön: önéletrajz 

vp: vezetői pótlék 

vpr: vezetői program 

adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüg-

gő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez 

NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet 

Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. 

(X. 8.) Korm. rendelet 

MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 

Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 

 

 

 

Óvodavezető 

 

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

1 2 3 4 

Abaújszántó Város  

Képviselő-testülete 

3881 Abaújszántó, 

Béke u. 51.  

Abaújszántói Óvoda  

és Egységes Óvoda-

Bölcsőde 

3881 Abaújszántó, 

Jászay tér 10. 

A Közokt.tv. 18. § 

(1) bekezdése és 128. § 

(22) bekezdése, valamint 

a Pedagógus-

továbbképzésről, a peda-

ÁEI: 2012. aug. 16. 

A vezetői megbízás 2017. 

júl. 31-éig, öt évre szól. 

Pbhi: 2012. júl. 10. 

Pehi: 2012. aug. 15. 

 
 
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny 

tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll 
módunkban megjelentetni. 
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gógus-szakvizsgáról, 

valamint 

a továbbképzésben részt 

vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről szóló 

277/1997. (XII. 22.) 

Korm. rendelet 

20. §-ának (2) és 

(5) bekezdése alapján, 

az oktatási-nevelési in-

tézményben pedagógus-

munkakör betöltéséhez 

szükséges felsőfokú 

iskolai v. és szakképzett-

ség, legalább öt év peda-

gógus-munkakörben 

szerzett szgy, vagyonnyi-

latkozat-tételi eljárás 

lefolytatása, magyar 

állampolgárság, büntet-

len előélet, cselekvőké-

pesség. 

Előny: pedagógus-szak-

vizsga, (közoktatási ve-

zetői oklevél) 

Illetmény, juttatás: a Kjt. és 

a Korm. rendelet rendelke-

zései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön, vpr a szakmai 

helyzetelemzésre és gazdál-

kodásra épülő fejlesztési 

elképzeléssel, az elfogadott 

nevelési/pedagógiai prog-

ramot alapul vevő szakmai 

és vpr, eredeti okmányokat, 

vagy azok hiteles másolatát, 

b, nyilatkozatot, melyben 

hozzájárul, hogy pályázati 

anyagát a pályázati elbírá-

lásban részt vevők, vala-

mint a képviselő-testület 

megismerhesse, ill. abba 

betekinthessen, nyilatkozata 

arról, hogy a pályázati 

anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljá-

rással összefüggő kezelésé-

hez hozzájárul. 

A pályázat benyújtásának 

módja: három példányban 

kell benyújtani. 

Pc: Abaújszántó Város 

polgármestere 

3881 Abaújszántó, 

Béke u. 51.  

f: tel.: (47) 330-018. 

 

Alsóörs Község  

Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

8226 Alsóörs, 

Ady E. u. 7. 

Napközi Otthonos Óvoda 

8226 Alsóörs, 

Óvoda u. 4. 

Főiskola, óvodapedagó-

gus-szakképzettség és 

közoktatás-vezetői vagy 

tanügy-igazgatási 

szakértői pedagógus-

szakvizsga, 

vagyonnyilatkozat-tételi 

eljárás lefolytatása, 

legalább öt év vezetői 

tapasztalat. 

ÁEI: 2012. aug. 15. 

A vezetői megbízás öt évre 

szól. 

Pbhi: 2012. jún. 29. 

Pehi: 2012. aug. 1. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön, vpr, szakmai 

helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelések, 

om, b, nyilatkozatok a sze-

mélyes adatainak szükséges 

kezeléséről a pályázati eljá-

rás során, pályázatának 

tárgyalási módjáról, benyúj-

tott pályázata tartalmával 

harmadik személlyel való 

közölhetőségéről. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton kell 

benyújtani. 
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Pc: Alsóörs Község  

Önkormányzata 

8226 Alsóörs, 

Ady E. u. 7. 

f: Báró Béla jegyző. 

Tel.: (87) 447-192. 

 

Dör Község  

Önkormányzata 

9147 Dör, 

Petőfi u. 1. 

Napközi Otthonos Óvoda  

Dör 

 

Lf: vezetői beosztással 

összefüggő feladatok 

ellátása, óvodapedagógusi 

feladatok ellátása. 

Főiskola, óvodapedagó-

gus-szakképzettség, 

pedagógus-szakvizsga, 

óvodapedagógus-munka-

körben szerzett legalább 

öt év feletti szakmai ta-

pasztalat, vagyonnyilat-

kozat-tételi eljárás le-

folytatása, magyar ál-

lampolgárság, büntetlen  

előélet. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

júl. 31-éig határozott időre 

szól. 

A közalkalmazotti jogvi-

szony időtartama: határo-

zatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2012. jún. 25. 

Pehi: 2012. júl. 30. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

végzettséget, szakképzett-

séget és szakvizsgát igazoló 

hiteles om, szakmai ön, b, 

vpr a szakmai helyzetelem-

zésre épülő fejlesztési el-

képzeléssel, nyilatkozat 

arról, hogy a pályázó a 

személyes adatainak szük-

séges kezeléséhez hozzájá-

rul, pályázatát az eljárásban 

részt vevők megismerhetik, 

nyilatkozat arról, hogy a 

beadott pályázat nyilvános 

képviselő-testületi ülésen 

tárgyalásához hozzájárul-e 

a pályázó. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, a pályá-

zati adatbázisban szereplő 

azonosítószámmal 

(213/2012), valamint a 

munkakör megnevezésével: 

„óvodavezető” ellátva kell 

benyújtani. 

Pc: Dör Község  

Önkormányzata 

9147 Dör, 

Petőfi Sándor u. 3. 

f: Dóczy Géza  

polgármester. 

Tel.: (96) 263-206. 
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A pályázat további megje-

lenésének helye: 

Dör, Acsalag, Barbacs köz-

ségek hirdetőtábláin  

honlapjain: 

www.dor.hu 

www.acsalag.hu 

www.barbacs.hu 

 

Kenézlő–Viss–Zalkod  

Községi Önkormányzatok 

Képviselő-testületei 

3955 Kenézlő, 

Aradi út 49. 

Tel.: (47) 344-330 

Fax: (47) 544-000 

Napközi Otthonos Óvoda 

Kenézlő 

(Intézményfenntartó  

Társulás) 

3955 Kenézlő, 

Rózsa F. út 1. 

A Közokt.tv. 16–18. §-a 

szerinti képesítés. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 

A vezetői megbízás 2017. 

aug. 15-éig szól. 

Pbhi: 2012. jún. 14. 

Pehi: a pályáztatási eljárás 

lefolytatását követően Ke-

nézlő Községi Önkormány-

zat Képviselő-testületének 

augusztus hónapban tartan-

dó testületi ülésén kerül sor. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései, illetve fenn-

tartói döntés alapján. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön., szakmai vpr, 

fejlesztési elképzelés, om, 

b, hozzájáruló nyilatkozat 

arról, hogy az elbírálásban 

részt vevők a teljes pályá-

zati anyagba betekinthet-

nek, nyilatkozatot arról, 

hogy a pályázatot a testület 

nyílt vagy zárt ülésen tár-

gyalja meg, nyilatkozat 

vagyonnyilatkozat-tétel  

teljesítéséről. 

A pályázat benyújtásának 

módja: zárt borítékban 

„Óvodavezetői pályázat” 

azonosítószám: 622/2012. 

megjelöléssel ellátva kell  

benyújtani. 

Pc : Kenézlő Községi  

Önkormányzat 

3955 Kenézlő, 

Aradi út 49. 

f: Hunyadi Tibor  

polgármester. 

Tel.: (47) 344-330. 

A pályázat további megje-

lenésének helye, ideje: 

NKI internetes honlap: 

2012. május 15. 
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Lesenceistvánd Község 

Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

8319 Lesenceistvánd, 

Kossuth u. 145. 

Százholdas Pagony  

Közös Fenntartású  

Napközi Otthonos Óvoda 

8319 Lesenceistvánd, 

Zrínyi u. 10. 

 

Lf: irányítja, összehangol-

ja az óvoda működését, 

ellenőrzi a jogszabályok-

ban, az intézmény belső 

szabályzataiban, a mun-

kaköri leírásban foglalt 

követelmények betartását. 

Óvodapedagógus főisko-

lai v, óvodavezetői szak-

vizsga, legalább ötéves 

szakmai, vezetői gyak.,  

büntetlen előélet, cselek-

vőképesség, kiváló szin-

tű döntési képesség, 

kommunikációs és tár-

gyalóképesség, szakma 

iránti elkötelezettség, 

felhasználói szintű szá-

mítógépes ismeretek, 

„B” kategóriás  

jogosítvány. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

júl. 31-éig határozott időre 

szól. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2012. jún. 25. 

Pehi: 2012. jún. 30. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók.  

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön, b, om, vpr, a 

szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelé-

sek, nyilatkozata a szemé-

lyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő keze-

léséhez való hozzájárulás-

ról, nyilatkozata arról, hogy 

az eljárásban részt vevők 

megismerhetik a pályázó 

anyagát, nyilatkozat arról, 

hogy kívánja-e a pályázatot 

elbíráló testületi ülésen a 

zárt ülés tartását, nyilatko-

zatot arról, hogy az 

1997. évi XXXI. törvény 

15. § (8) bekezdése szerinti 

kizáró ok vele szemben 

nem áll fenn. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton vagy 

személyesen kell benyújtani 

„Óvodavezető” megjelölés-

sel ellátva. 

Pc., személyesen:  

Tóth Csaba  

polgármester  

Lesenceistvánd Község 

Önkormányzata 

8319 Lesenceistvánd, 

Kossuth u. 145. 

A pályázat további közzété-

telének helye, ideje: 

az intézményfenntartó tár-

sulás gesztor önkormányza-

tának (Lesenceistvánd) 

hirdetőtáblája: 

2012. június 25-éig, 

az intézményfenntartó ön-

kormányzatok (Uzsa) hirde-

tőtáblája:  

2012. június 25-éig, 

Lesenceistvánd honlapja. 
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Magyarszentmiklós,  

Magyarszerdahely Községi 

Önkormányzatok  

Óvodafenntartó Társulása 

8776 Magyarszerdahely, 

Petőfi út 5. 

 

Magyarszerdahelyi Nap-

közi Otthonos Óvoda 

8776 Magyarszerdahely, 

Petőfi út 5.  

Felsőfokú óvodapedagó-

gus v, pedagógus-szak-

vizsga vagy intézmény-

vezető szakképzettség, 

legalább öt év óvodape-

dagógus-munkakörben 

szerzett gyak. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás  

2017. júl. 31-éig szól. 

Pbhi: a közzétételtől számí-

tott 30 nap. 

Pehi: 2012. júl. 25. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön, om, 30 napnál 

nem régebbi b., vpr. 

Pc: Magyarszerdahely, 

Petőfi út 1. 

f: polgármester. 

Tel.: (93) 356-001. 

 

Mezőkeresztes Város  

Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

3441 Mezőkeresztes, 

Dózsa György u. 30. 

Mezőkeresztes–

Borsodgeszt–Csincse–

Mezőnyárád–Sály–Vatta 

Napközi Otthonos Óvodai 

Közoktatási  

Intézményfenntartó  

Társulás 

3441 Mezőkeresztes, 

József A. u. 3–7. 

 

Lf: az óvoda irányítási, 

ellenőrzési, munkáltatói 

feladatainak ellátása, 

alapító okirat szerinti 

feladatok ellátása, kap-

csolattartás a fenntartóval, 

különös tekintettel a 

Közokt.tv., a nevelési-

oktatási intézmények 

működéséről szóló 

11/1994. (VI. 8.) MKM 

rendeletben, valamint az 

államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. tör-

vényben és annak végre-

hajtási rendeletében  

foglaltakra.  

Főiskola, a Közokt.tv. 

17–18. §-a szerinti szak-

irányú v, legalább öt év 

pedagógus-munkakörben 

szerzett szgy, pedagó-

gus-szakvizsga, másod-

szor és további alka-

lommal történő megbízás 

esetén intézményvezetői 

szakképzettség, magyar 

állampolgárság, büntet-

len előélet, az intéz-

ményben fennálló hatá-

rozatlan idejű közalkal-

mazotti jogviszony vagy 

a megbízással egyidejű-

leg közalkalmazotti jog-

viszonyban történő, hatá-

rozatlan időre szóló al-

kalmazás feltételeinek 

teljesülése. 

Előny: vezetői, maga-

sabb vezetői tapasztalat. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

júl. 31-éig, határozott időre 

szól. 

A közalkalmazotti jogvi-

szony időtartama: határo-

zatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2012. júl. 15. 

Pehi: 2012. júl. 31. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: a jogsza-

bályban rögzítettek szerinti 

intézményi véleményezést 

és bizottsági meghallgatást 

követően a döntést a képvi-

selő-testület hozza meg. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön, hiteles om, vpr, 

szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelé-

sek, b, nyilatkozat arról, 

hogy a pályázati anyagot az 

eljárásban részt vevők  

megismerhetik.  

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton vagy 

személyesen „Óvodavezetői 

pályázat” megjelöléssel 

ellátva kell benyújtani. 

Pc: Mezőkeresztes Város 

Önkormányzata 

3441 Mezőkeresztes, 

Dózsa Gy. u. 30., 
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személyesen:  

dr. Dózsa György  

polgármester 

f: tel.: (49) 530-100. 

A pályázat további megje-

lenésének helye: Mező-

keresztes Város honlapja, 

NKI internetes honlapja. 

 

Miskolc  

Megyei Jogú Város 

Közgyűlése 

3525 Miskolc, 

Városház tér 8. 

 

József úti Óvoda 

3531 Miskolc, 

József u. 2. 

 

Lf: az intézmény vezeté-

séhez, irányításához kap-

csolódó tevékenységek 

ellátása során gyakorolja 

a jogszabályokban és az 

intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatában 

számára biztosított jogkö-

röket. 

 

 

 

Százszorszép Óvoda 

3530 Miskolc, 

Serház u. 1. 

 

Lf: az intézmény vezeté-

séhez, irányításához kap-

csolódó tevékenységek 

ellátása során gyakorolja 

a jogszabályokban és az 

intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatában 

számára biztosított jogkö-

röket. 

 

 

 

Napraforgó Óvoda 

3529 Miskolc, 

Gesztenyés u. 18. 

 

Lf: Az intézmény vezeté-

séhez, irányításához kap-

csolódó tevékenységek 

ellátása során gyakorolja 

a jogszabályokban és az 

intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatában 

számára biztosított jogkö-

röket. 

 

A Közokt.tv. 17. § 

(1) bekezdés a) pontja, 

18. § (1) bekezdése és 

128. § (22) bekezdése, 

valamint a Pedagógus-

továbbképzésről, a peda-

gógus-szakvizsgáról, 

valamint a továbbkép-

zésben részt vevők jutta-

tásairól és kedvezmé-

nyeiről szóló 277/1997. 

(XII. 22.) Korm. rendelet 

20. §-ának (2) és 

(5) bekezdése alapján: 

az adott nevelési-oktatási 

intézményben pedagó-

gus-munkakör betöltésé-

hez szükséges felsőfokú 

iskolai v. és szakképzett-

ség, továbbá pedagógus-

szakvizsga, másodszor és 

további alkalommal 

történő megbízás esetén 

a pedagógus-szakvizsga 

keretében szerzett intéz-

ményvezetői szakkép-

zettség, legalább öt év  

– a (6) bekezdésében 

meghatározott kivétel-

lel – pedagógus-

munkakörben szerzett 

szgy, a nevelési-oktatási 

intézményben pedagó-

gus-munkakörben fenn-

álló, határozatlan időre 

szóló alkalmazás, ill. a 

megbízással egyidejűleg 

pedagógus-munkakörben 

történő, határozatlan 

időre szóló alkalmazás. 

Előny: pedagógus-szak-

vizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szak-

képzettség, intézmény-

vezetői gyak. 

ÁEI: 2012. okt. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

júl. 31-éig, határozott időre 

szól. 

Pbhi: az NKI internetes 

oldalán történő megjelenést 

követő 30 napon belül. 

Az intézmény fenntartói 

döntésen alapuló átszerve-

zése esetén a pályázati ki-

írás visszavonható. 

A magasabb vezető beosz-

tás ellátásra megbízást az 

kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogvi-

szonyban áll, vagy a megbí-

zással egyidejűleg közal-

kalmazotti munkakörbe 

kinevezhető. A magasabb 

vezetői megbízás feltétele, 

hogy a közalkalmazott  

– a kinevezés szerinti mun-

kaköre mellett – látja el a 

magasabb vezetői beosztás-

ból eredő feladatait.  

A közalkalmazott által be-

töltendő munkakör:  

óvodapedagógus. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. és 

a Korm. rendelet rendelke-

zései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön, vpr a szakmai 

helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel, 

végzettséget igazoló eredeti 

okmányokat vagy azok 

közjegyző által hitelesített 

másolatát, b, nyilatkozatot, 

melyben hozzájárul, hogy 

pályázati anyagát a pályázat 

elbírálásában részt vevők, 

valamint a képviselő testü-

let megismerhesse, ill. abba 

betekinthessen, vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettség 
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Szinva-Népkerti Óvoda 

3530 Miskolc, 

Hadirokkantak u. 14. 

 

Lf: az intézmény vezeté-

séhez, irányításához kap-

csolódó tevékenységek 

ellátása során gyakorolja 

a jogszabályokban és az 

intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatában 

számára biztosított jogkö-

röket. 

 

teljesítésére vonatkozó 

szándéknyilatkozatot, a 

pályázó nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy vele 

szemben az 1992. évi 

XXXIII. tv. 41. § (2) be-

kezdése szerinti összeférhe-

tetlenség nem áll fenn. 

A pályázat benyújtásának 

módja: két egyező példány-

ban, „Intézményvezetői 

pályázat” megjelöléssel, 

illetve elektronikus adat-

hordozón kell benyújtani. 

Pc: Miskolc  

Megyei Jogú Város  

polgármestere 

3525 Miskolc, 

Városház tér 8. 

f: tel.: (46) 512-778. 

A pályázat további megje-

lenésének helye: 

NKI internetes honlap. 

 

Rozsály Község  

Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

4971 Rozsály, 

Kossuth u. 21/A 

 

Napközi Otthonos Óvoda 

 

Lf: az intézmény szaksze-

rű és törvényes működte-

tése, vezetői feladatok 

ellátása. 

Az adott nevelési-okta-

tási intézményben peda-

gógus-munkakör betölté-

séhez szükséges  

– a Közokt.tv. 17. §  

(1)–(2) bekezdésben 

felsorolt felsőfokú isko-

lai v. és szakképzettség, 

továbbá pedagógus-

szakvizsga, másodszor és 

további alkalommal tör-

ténő megbízás esetén a 

pedagógus-szakvizsga 

keretében szerzett intéz-

ményvezetői szakkép-

zettség, legalább öt év 

 – a Közokt.tv. 18. § 

(6) bekezdésben megha-

tározott kivétellel – pe-

dagógus-munkakörben 

szerzett szgy, a nevelési-

oktatási intézményben 

pedagógus-munkakörben 

fennálló, határozatlan 

időre szóló alkalmazás, 

ill. a megbízással egyide-

jűleg pedagógus-munka-

körben történő, határo-

zatlan időre szóló alkal-

mazás, büntetlen előélet, 

cselekvőképesség. 

ÁEI: 2012. szept. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

aug. 15-éig, öt évre szól. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

Pbhi: az NKI internetes 

oldalán történő megjelenés-

től számított 30 napon 

belül. 

Pehi: a véleményezési ha-

táridő leteltét követő képvi-

selő-testületi ülés. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön, vpr a szakmai 

helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel, 

om, b, nyilatkozatot arról, 

hogy a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatainak 

a pályázati eljárással össze-

függő kezeléséhez hozzájá-

rul, nyilatkozat arról, hogy 

a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevők megis-

merhetik, nyilatkozatot, 

hogy kívánja-e a pályázatot 

elbíráló testületi ülésen a 

zárt ülés tartását, nyilatko-

zatot, hogy nem áll cselek-
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vőképességet kizáró vagy 

korlátozó gondnokság alatt. 

A pályázat benyújtásának 

módja: személyesen vagy 

postai úton, a pályázati 

adatbázisban szereplő azo-

nosítószámmal, valamint a 

munkakör megnevezésével: 

„óvodavezető” ellátva kell 

benyújtani. 

Pc: Rozsály Község  

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

4971 Rozsály, 

Kossuth u. 21/A 

f: dr. Uray Erik körjegyző. 

Tel.: (44) 368-136. 

A pályázat további megje-

lenésének helye: 

NKI internetes honlap. 

 

Sajókeresztúr Község  

Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

3791 Sajókeresztúr, 

Rákóczi út 40. 

Csoda-vár  

Egységes  

Óvoda-Bölcsőde 

3791 Sajókeresztúr, 

Petőfi út 25. 

A Közokt.tv. 17. § 

(1) bekezdésében előírt 

felsőfokú v, pedagógus-

munkakörben szerzett  

öt év szgy, büntetlen  

előélet, pedagógus-

szakvizsga. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 

A vezetői megbízás 2017. 

aug. 15-éig szól. 

Pbhi: 2012. jún. 30. 

Pehi: 2012. aug. 10. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön, om, b, az in-

tézmény vezetésére vonat-

kozó szakmai programot. 

A pályázat benyújtásának 

módja: két példányban, 

személyesen vagy postai 

úton ajánlott küldemény-

ként kell benyújtani. 

Pc: Sajókeresztúr Község 

Önkormányzat  

polgármestere 

3791 Sajókeresztúr, 

Rákóczi út 40. 

A pályázat további megje-

lenésének helye: 

NKI internetes honlap, 

www.sajokeresztur.hu 

 

Szalaszend Község  

Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

3863 Szalaszend, 

Jókai u. 37. 

Napközi Otthonos Óvoda 

3863 Szalaszend, 

Óvoda u. 35. 

Főiskolai v, ötéves szgy. 

Előny: vezetői gya-

korlat, ill. pedagógus-

szakvizsga. 

ÁEI: 2012. júl. 1. 

A vezetői megbízás  

öt évre szól. 

Pbhi: az Oktatási és Kultu-

rális Közlönyben való meg-

jelenéstől számított 30 na-

pon belül. 
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Pehi: a benyújtás határidejé-

től számított 15 napon belül. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz mellékelni 

kell: b, szakmai ön, vpr. 

Pc: Szalaszend  

Községi Önkormányzat 

jegyzője 

3863 Szalaszend, 

Jókai u. 37. 

 

Szederkény Község  
Önkormányzata 
7751 Szederkény, 
Kossuth L. u. 1. 
 

Szederkényi Óvoda 
7751 Szederkény, 
Pécsi út 38. 

Főiskola, óvodapedagó-
gus-, pedagógus-szak-
vizsga, pedagógus-mun-
kakörben szerzett öt év 
feletti szakmai tapaszta-
lat, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 
Előny: közoktatási veze-
tő, vezető óvodapedagó-
gus-szakvizsga, „B” ka-
tegóriás jogosítvány,  
németnyelv-ismeret. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás öt évre 
szól. 
Pbhi: 2012. jún. 12. 
Pehi: 2012. júl. 12. 
A pályázathoz csatolni kell: 
b, om, vpr, szakmai ön., 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: zárt borítékban, a 
pályázati adatbázisban sze-
replő azonosítószámmal 
(575/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„Óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Szederkény Község 
polgármestere 
7751 Szederkény, 
Kossuth L. u. 1. 
f: Hergenrőder János 
polgármester. 
Tel.: (20) 433-5710. 
 

Szentkirályszabadja  
Község  
Önkormányzata 
8225 Szentkirályszabadja, 
Petőfi Sándor u. 12. 
 

Szivárvány Óvoda 
8225 Szentkirályszabadja, 
József Attila u. 8. 
 
Lf: az intézmény törvé-
nyes működésének bizto-
sítása, a pedagógiai mun-
ka szakmai irányítása, a 
pedagógiai program meg-
valósulásának biztosítása, 
az intézményi költségve-
tés betartása, munkáltatói, 
vezetői jogok gyakorlása, 
személyügyi és gazdasági 
feladatok ellátása. 

Főiskola, legalább öt év 
feletti szakmai tapaszta-
lat, vagyonnyilatkozat,  
pedagógus-szakvizsga, 
büntetlen előélet. 
Előny: legalább 1–3 év 
vezetői tapasztalat,  
MS Office ismeretek. 
Elvárt kompetenciák: 
kiváló szintű határozott, 
a szakmai munka terén 
igényes, precíz, pontos, 
problémamegoldó. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, határozott  
időre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történt közzétételtől 
számított 30 nap, 2012. 
jún. 11. (benyújtási határ-
időnek nem a postára adás 
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dátuma, hanem a pályázat 
tényleges beérkezésének 
dátuma számít). 
Pehi: 2012. júl. 19. vagy az 
ezt követő testületi ülés. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, szakmai-veze-
tői program, om, b, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázat 
elbírálásában közreműkö-
dők a pályázatba  
betekinthetnek.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal, vala-
mint a munkakör megneve-
zésével: „Óvodavezető” 
ellátva kell benyújtani vagy 
személyesen: Iványi András 
polgármesternél. 
Pc: Szentkirályszabadja 
Község Önkormányzata 
8225 Szentkirályszabadja, 
Petőfi Sándor u. 12. 
f: Iványi András 
polgármester. 
Tel.: (88) 599-310. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: NKI inter-
netes honlap, www. 
szentkiralyszabadja.hu 
Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata fenntartja 
magának a pályázat ered-
ménytelenné nyilvánításá-
nak jogát. 

 

 

Iskolaigazgató 

 

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

1 2 3 4 

Abaújszántó Város  

Képviselő-testülete 

3881 Abaújszántó, 

Béke u. 51. 

Ilosvai Selymes Péter 

Általános Iskola  

és Alapfokú  

Művészetoktatási  

Intézmény 

3881 Abaújszántó, 

Béke út 15. 

A Közokt.tv. 18. § 

(1) bekezdése és 128. § 

(22) bekezdése, valamint 

a Pedagógus-továbbkép-

zésről, a pedagógus  

szakvizsgáról, valamint  

a továbbképzésben  

részt vevők juttatá- 

sairól és kedvezmé-

nyeiről szóló 

ÁEI: 2012. aug. 16. 

A megbízás 2017.  

júl. 31-éig, öt évre szól. 

Pbhi: 2012. júl. 10. 

Pehi: 2012. aug. 15. 

Illetmény, juttatás: a Kjt., 

valamint a Korm. rendelet 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön, vpr a szakmai 
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277/1997. (XII. 22.) 

Korm. rendelet 20. §-ának 

(2) és (5) bekezdése 

alapján, az oktatási-

nevelési intézményben 

pedagógus-munkakör 

betöltéséhez szükséges 

felsőfokú iskolai v és 

szakképzettség, legalább 

öt év pedagógus-munka-

körben szerzett szgy, 

vagyonnyilatkozat-tételi 

eljárás lefolytatása,  

magyar állampolgárság, 

büntetlen előélet, cselek-

vőképesség. 

Előny: pedagógus-szak-

vizsga (közoktatási  

vezetői oklevél). 

helyzetelemzésre és gazdál-

kodásra épülő fejlesztési 

elképzelését, az elfogadott 

nevelési/pedagógiai prog-

ramot alapul vevő szakmai 

és vezetői programot, vég-

zettséget igazoló eredeti 

okmányokat vagy azok 

hiteles másolatát, b, nyilat-

kozatot, melyben hozzájá-

rul, hogy pályázati anyagát 

a pályázat elbírálásában 

részt vevők, valamint a 

képviselő-testület megis-

merhesse, ill. abba belete-

kinthessen, nyilatkozatot 

arról, hogy a pályázati 

anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljá-

rással összefüggő kezelésé-

hez hozzájárul. 

A pályázat benyújtásának 

módja: három példányban 

kell benyújtani. 

Pc: Abaújszántó Város 

polgármestere 

3881 Abaújszántó, 

Béke u. 51. 

f: tel.: (47) 330-018. 

 

Balmazújvárosi Kistérség 

Többcélú Társulásának 

Társulási Tanácsa 

4060 Balmazújváros, 

Kossuth tér 4–5. 

Petőfi Sándor Kistérségi 

Általános Iskola,  

Kollégium  

és Nevelési Tanácsadó 

4071 Hortobágy, 

József A. u. 1. 

 

Lf: minden feladat, ame-

lyet jogszabály, vagy a 

munkáltató az intézmény-

vezető feladatkörébe 

sorol. 

Felsőfokú (egyetem, 

főiskola) szakirányú v, 

pedagógus-szakvizsga, 

legalább öt év pedagó-

gus-munkakörben szer-

zett szakmai tapasztalat, 

a vezetői megbízással 

egyidejűleg felsőfokú 

végzettséget igénylő 

munkakörben történő 

határozatlan időre szóló 

kinevezést kap a pályázat 

nyertese. 

ÁEI: 2012. júl. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

jún. 30-éig, öt évre szól. 

Pbhi: a közzétételtől számí-

tott 30 nap. 

Pehi: közzétételtől számított 

60 napon belül. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázatnak tartalmaznia 

kell: szakmai életrajz, vpr a 

szakmai helyzetelem-

zésre épülő fejlesztési  

elképzeléssel. 

A pályázathoz mellékelni 

kell: om, b, nyilatkozat arra 

vonatkozóan, hogy a pályá-

zat anyagát az eljárásban 

részt vevők (különösen az 

intézmény alkalmazottai, az 

esetleges szakértők, a kép-

viselő-testület, a társulási 

tanács stb.) megismerhetik, 

a pályázatot nyilvánosan 

tárgyalhatják. 
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A pályázat benyújtásának 

módja: két példányban, zárt 

borítékban kell benyújtani. 

Pc: Balmazújvárosi  

Kistérség  

Többcélú Társulása 

Társulási Tanácsának  

elnöke 

4060 Balmazújváros, 

Kossuth tér 4–5. 

 

Biatorbágy Város  

Önkormányzata 

2051 Biatorbágy, 

Baross Gábor u. 2/A 

 

Biatorbágyi 

Általános Iskola 

2051 Biatorbágy, 

Szentháromság tér 6. 

Karinthy Frigyes u. 4. 

Kálvin tér 4. 

 

Lf: az iskola irányítási, 

ellenőrzési, munkáltatói 

feladatainak ellátása, 

alapító okirat szerinti 

feladatok ellátása, kap-

csolattartás a fenntartóval. 

 

 

 

Ritsmann Pál  

Német Nemzetiségi  

Általános Iskola  

Biatorbágy 

2051 Biatorbágy, 

Karinthy Frigyes u. 4. 

 

Lf: az iskola irányítási, 

ellenőrzési, munkáltatói 

feladatainak ellátása, 

alapító okirat szerinti 

feladatok ellátása, kap-

csolattartás a fenntartóval. 

 

Főiskola, szakmai gya-

korlat – legalább öt év 

feletti szakmai tapaszta-

lat, legalább öt év maga-

sabb vezetői gyakorlat, 

pedagógus-szakvizsga, 

közoktatás-vezetői szak-

vizsga, vagyonnyilatko-

zat-tételi eljárás lefolyta-

tása, büntetlen előélet, 

cselekvőképesség. 

 

 

 

 

 

Főiskola, német nemzeti-

ségi v, szgy, legalább öt 

év feletti szakmai tapasz-

talat, pedagógus-szak-

vizsga, vagyonnyilatko-

zat-tételi eljárás lefolyta-

tása, büntetlen előélet, 

cselekvőképesség. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

júl. 31-éig, öt évre szól. 

A közalkalmazotti jogvi-

szony időtartama: határo-

zatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2012. jún. 12. 

Pehi: 2012. júl. 20. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. és 

a Korm. rendelet, valamint 

Biatorbágy Város  

Képviselő-testületének 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

vpr, szakmai ön, om, b, 

nyilatkozat arról, hogy a 

pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevők  

megismerhetik. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postán vagy szemé-

lyesen lehet benyújtani 

Pc: Biatorbágy Város  

Önkormányzata 

2051 Biatorbágy, 

Baross Gábor u. 2/A 

f: Ihászné Pálfi Katalin. 

Tel.: (23) 310-174/119 

mellék. 

A pályázat további megje-

lenésének helye, ideje: 

Biatorbágy Város Önkor-

mányzat honlapja: 

2012. május 8. 

NKI internetes honlap: 

2012. május 12. 

A munkáltatóval kapcsolat-

ban további információt a 

www.biatorbagy.hu honla-

pon szerezhet. 
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Bucsa Község 
Önkormányzata  
és Kertészsziget Község 
Önkormányzata 
5527 Bucsa, 
Kossuth tér 6. 
 

Bucsa Község  
II. Rákóczi Ferenc  
Általános Iskola  
és Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény és Óvoda 
5527 Bucsa, 
Kossuth u. 61. 
 
Lf: az alapító okiratnak és 
a Szervezeti és Működési 
Szabályzatnak megfele-
lően vezeti és irányítja 
Bucsa Község II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény és Óvo-
dát, felel az intézmény 
szakszerű, hatékony és 
törvényes működéséért, a 
takarékos gazdálkodásért, 
biztosítja az intézmény 
működéséhez szükséges 
személyi és tárgyi feltéte-
leket, feladata az intéz-
ményirányítási, ellenőrzé-
si és munkáltatói felada-
tainak ellátása. 

Főiskola, közoktatás ve-
zetői szakvizsga, peda-
gógus-munkakörben 
szerzett szgy – legalább 
öt év szakmai tapasztalat, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, ma-
gyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 
Előny: közoktatási veze-
tői gyak., legalább öt év 
vezetői tapasztalat. 

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
jún. 30-áig, határozott idő-
re, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zott idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 8. 
Pehi: 2012. jún. 29. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az elbírálásra 
a Közokt.tv., a Korm. ren-
delet és a 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendelet vonatkozó 
szabályai szerint kerül sor. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
30 napnál nem régebbi b, 
hiteles om, szakmai ön., vpr 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
sek, személyes adatok keze-
léséhez hozzájáruló nyilat-
kozat, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagot az 
elbíráló véleményező szer-
vek megismerhetik, nyilat-
kozat arról, hogy nyílt vagy 
zárt képviselő-testületi ülé-
sen kéri pályázatának  
elbírálását. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton vagy 
személyesen „Igazgatói 
állás pályázat” megjelölés-
sel ellátva kell benyújtani. 
Személyesen: Bucsa  
Község Önkormányzata, 
Kláricz János polgármester, 
Békés megye, 5527 Bucsa, 
Kossuth tér 6. 
Pc: Bucsa Község  
Önkormányzat 
5527 Bucsa, 
Kossuth tér 6. 
 

Budapest Főváros Önkor-

mányzata  

1052 Budapest, 

Bárczy u. 1–3. 

Budapesti Szolgáltató- 

és Kézművesipari  

Szakképző Iskola 

1082 Budapest, 

Práter u. 31. 

Egyetemi szintű tanári v 

és szakképzettség, peda-

gógus-szakvizsga, folya-

matban lévő tanulmá-

nyok esetén a felsőokta-

ÁEI: 2012. okt. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

aug. 15-éig, öt évre szól. 

Pehi: 2012. szept. 30. 

Pbhi: 2012. jún. 15.  
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Lf: az irányadó jogsza-

bályokban és a munkaköri 

leírásban meghatározott 

feladatok ellátása, a fenn-

tartó felügyelete és ellen-

őrzése mellett önállóan 

vezeti és képviseli a költ-

ségvetési szervet, ellátja 

az alapító okirat szerinti 

tevékenységeket, felel az 

intézmény ingyenes hasz-

nálatába adott vagyon 

rendeltetésszerű használa-

táért és hasznosításáért, 

valamint a költségvetési 

szervben folyó szakmai 

munkáért. 

 

 

 

Szász Ferenc  

Kereskedelmi  

Szakközépiskola  

és Szakiskola 

1087 Budapest, 

Szörény u. 2–4. 

 

Lf: az irányadó jogsza-

bályokban és a munkaköri 

leírásban meghatározott 

feladatok ellátása, a fenn-

tartó felügyelete és ellen-

őrzése mellett önállóan 

vezeti és képviseli a költ-

ségvetési szervet, ellátja 

az alapító okirat szerinti 

tevékenységeket, felel az 

intézmény ingyenes hasz-

nálatába adott vagyon 

rendeltetésszerű használa-

táért és hasznosításáért, 

valamint a költségvetési 

szervben folyó szakmai 

munkáért. 

 

tási intézmény igazolása 

a tanulmányok várható 

befejezéséről, ez esetben 

szükséges a képesítés 

megszerzésének igazolá-

sa a pályázatokról tör-

ténő testületi döntés 

előtt, legalább öt év pe-

dagógus-munkakörben 

szerzett szgy. 

Előny: legalább három-

éves közoktatási intéz-

ményvezetői gyakorlat, 

idegennyelv-tudás (ezt 

igazoló dokumentum). 

Illetmény, juttatás: a Kjt. és 

az azonos intézménytípus 

igazgatóinak illetményével 

összhangban kerül megálla-

pításra. Megbízást az kap-

hat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogvi-

szonyban áll, vagy a megbí-

zással egyidejűleg közal-

kalmazotti munkakörbe 

kinevezhető. 

A pályázathoz csatolni kell: 

legalább öt év szgy-ot iga-

zoló szakmai ön, vpr, amely 

tartalmazza a szakmai hely-

zetelemzésre épülő és a 

fenntartói stratégiai célok 

megvalósulását célzó fej-

lesztési elképzeléseket, om, 

illetve folyamatban lévő 

tanulmányok esetén a felső-

oktatási intézmény igazolá-

sa a tanulmányok várható 

befejezéséről, ez esetben 

szükséges a képesítés meg-

szerzésének igazolása a 

pályázatokról történő testü-

leti döntés előtt, b, nyilat-

kozat (a pályázónak a 2011. 

évi CXII., az információs 

önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

szóló törvény alapján nyi-

latkoznia kell arról, hogy 

hozzájárul-e teljes pályázati 

anyagának a véleményezők 

és döntéshozók részére 

történő sokszorosításához, 

továbbításához). 

A pályázat benyújtásának 

módja: írásban, kettő azo-

nos szövegű és mellékletű 

példányban, zárt borítékban 

(egy példányt nem kérünk 

összefűzni) „Pályázat” 

megjelöléssel ellátva kell 

benyújtani. 

Pc: Budapest Főváros 

Önkormányzata  

Főpolgármesteri Hivatal 

Központi  

Ügyfélszolgálati Iroda 

1052 Budapest, 

Bárczy u. 1–3. 
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f: dr. Kígyóssyné  

Privitzer Györgyi  

és Égerer Orsolya humán 

referensek. 

Tel.: 327-1570, 999-9023 

A pályázat további megje-

lenésének helye, ideje: 

NKI internetes honlap: 

2012. május 4. 

 

Csákánydoroszló Község 

Önkormányzata 

9919 Csákánydoroszló, 

Fő u. 39. 

 

Csákánydoroszlói  

Csaba József ÁMK  

és Rábagyarmati  

Ivánci tagintézményei 

 

A munkavégzés helye: 

Vas megye 

 

9919 Csákánydoroszló,  

Vasút u. 31. 

 

 

 

Vas megye 

9919 Csákánydoroszló,  

Vasút u. 19. 

 

 

 

Vas megye 

9919 Csákánydoroszló,  

József Attila u. 6. 

 

 

 

Vas megye 

9919 Csákánydoroszló,  

Vasút u. 4. 

 

 

 

Vas megye 

9931 Ivánc,  

Petőfi Sándor u. 6. 

 

 

 

Vas megye 

9961 Rábagyarmat, 

Város u. 1. 

 

Lf: Csákánydoroszlói 

székhellyel, Rábagyarmat 

és Ivánc községekben 

működő tagintézmények-

Felsőfokú képesítés, in-

tézményvezetői szak-

vizsga, pedagógus szak-

mai tapasztalat – leg-

alább öt év feletti szak-

mai tapasztalat, vagyon-

nyilatkozat-tételi eljárás 

lefolytatása, magyar 

állampolgárság vagy 

külön jogszabály szerint 

a szabad mozgás és tar-

tózkodás jogával rendel-

kező, illetve bevándorolt 

vagy letelepedett státus, 

cselekvőképesség, bün-

tetlen előélet. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás  

2017. júl. 31-éig, határozott 

időre szól. 

A közalkalmazotti jogvi-

szony időtartama: határo-

zott idejű öt évig tartó köz-

alkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2012. jún. 25. 

Pehi: 2012. júl. 31. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: a jogsza-

bályokban előírt vélemé-

nyezési eljárásokat köve-

tően Csákánydoroszló, 

Ivánc, Hegyhátszentmárton, 

Felsőmarác, Rábagyarmat, 

Rátót és Kemestaródfa 

önkormányzatai által létre-

hozott Társulási Tanács 

által. A megbízás elnyeré-

séhez a Társulási Tanács 

valamennyi leadható szava-

zatának 80%-os többsége, 

de legalább 10 szavazat 

szükséges.  

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön, om, b, vagy a 

megkérést igazoló kérelem 

másolata, vpr, a szakmai 

helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelések, 

nyilatkozat arra vonatko-

zóan, hogy a pályázatban 

foglalt személyes adatainak 

a szükséges mértékű keze-

léséhez a pályázat elbírálása 

érdekében hozzájárul. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, a pályá-

zati adatbázisban szereplő 
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kel a Csákánydoroszló 

Csaba József Általános 

Művelődési Központ 

intézményben folyó neve-

lési-oktatási-közműve-

lődési tevékenység irányí-

tása, a jogszerű működés 

biztosítása. 

azonosítószámmal 

(112/1/2012.), valamint a 

munkakör megnevezésével: 

„Csákánydoroszlói Csaba 

József Általános Művelődé-

si Központ Igazgató” meg-

nevezéssel ellátva kell  

benyújtani. 

Pc: Csákánydoroszló  

Község Önkormányzata 

9919 Csákánydoroszló, 

Fő u. 39. 

f: Császár Róbert. 

Tel.: (94) 542-002. 

A pályázat további megje-

lenésének helye, ideje: 

NKI internetes honlap, 

Csákánydoroszló, Ivánc, 

Felsőmarác, Hegyhátszent-

márton, Rábagyarmat, Rátót 

és Kemestaródfa községek 

hirdetőtáblája:  

2012. május 21. 

 

Harkány Város 

Önkormányzata 

7815 Harkány, 

Petőfi S. u. 2–4. 

 

Kitaibel Pál  

Általános Iskola,  

Gimnázium  

és Alapfokú  

Művészetoktatási  

Intézmény 

7815 Harkány, 

Arany J. u. 16. 

 

Lf: az intézmény szaksze-

rű és törvényes működte-

tése, takarékos gazdálko-

dás, a szakmai munka 

megszervezése, irányítása 

és ellenőrzése, a műkö-

déshez a személyi  

és tárgyi feltételek  

biztosítása. 

Egyetem, a Közokt.tv. 

17. § (1) bekezdése és 

18. § (1) bekezdése sze-

rinti v. és szakképzett-

ség, legalább öt év, a 

Közokt.tv. 18. §  

(5)–(6) bekezdésében 

meghatározott szgy, 

vagyonnyilatkozat-tételi 

eljárás lefolytatása, bün-

tetlen előélet, cselekvő-

képesség, nyilatkozat a 

vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség teljesítésé-

nek vállalásáról, nyilat-

kozat arról, hogy a pá-

lyázó a pályázati anya-

gában foglalt személyes 

adatainak a pályázati 

eljárással összefüggés-

ben szükséges kezelésé-

hez hozzájárul. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás  

2017. júl. 31-éig, határozott 

időre szól. 

A közalkalmazotti jogvi-

szony időtartama: határo-

zatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2012. jún. 22. 

Pehi: 2012. júl. 27. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: a megbízás-

ról Harkány Város Képvise-

lő-testülete a Korm. rende-

let 5. § (13) bekezdése sze-

rint, a véleményezési határ-

idő lejártát követő első 

rendes ülésen dönt. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

részletes szakmai ön, om, b, 

vpr a szakmai helyzetelem-

zésre épülő fejlesztési el-

képzeléssel, szgy-ot igazoló 

dokumentumok, nyilatkozat 

arról, hogy a pályázó a 

pályázatának tárgyalását 

nyílt vagy zárt ülésen kéri. 
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A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, a pályá-

zati adatbázisban szereplő 

azonosítószámmal (381-

14/2012.), valamint a mun-

kakör megnevezésével: 

„igazgató” ellátva kell be-

nyújtani. 

Pc: Harkány Város  

Önkormányzata 

7815 Harkány, 

Petőfi S. u. 2–4. 

f: dr. Bíró Károly címzetes 

főjegyző. 

Tel.: (72) 480-100. 

A fenntartó a pályázati 

eljárásban biztosítja, hogy a 

pályázat iránt érdeklődők a 

pályázathoz szükséges tájé-

koztatást megkapják. 

A pályázati feltételek a Kjt. 

és a Korm. rendelet szerint 

kerültek kialakításra. 

A pályázat további megje-

lenésének helye, ideje: 

NKI internetes honlap: 

2012. május 21. 

 

Kimle Község 

Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

9181 Kimle, 

Fő út 114. 

 

Ásványráró Közoktatási 

Intézménye 

9181 Kimle, 

Fő út 102.  

 

Telephelyek:  

9181 Kimle, 

Cseregle u. 5. 

 

 

 

9181 Kimle,  

48-as tér 3. 

 

 

 

9177 Ásványráró, 

Rákóczi u. 13. 

 

 

 

9177 Ásványráró, 

Óvoda u. 1. 

 

Lf: A Közokt.tv. 54. § 

(1)–(2) bekezdésében 

Büntetlen előélet, ma-

gyar állampolgárság 

vagy külön jogszabály 

szerint a szabad mozgás 

és tartózkodás jogával 

rendelkezés, ill. beván-

dorolt vagy letelepedett 

státus, a nevelési-oktatási 

intézményben pedagó-

gus-munkakörben fenn-

álló, határozatlan időre 

szóló alkalmazás, főisko-

la, az adott nevelési-

oktatási intézményben 

pedagógus-munkakör 

betöltéséhez szükséges 

felsőfokú iskolai v. és 

szakképzettség, továbbá 

pedagógus-szakvizsga, 

legalább öt év feletti 

pedagógus-munkakörben 

szerzett szakmai tapasz-

talat, legalább 1–3 év 

vezetői tapasztalat, va-

gyonnyilatkozat-tételi 

eljárás lefolytatása.  

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás 

2017. júl. 31-éig, határozott 

időre szól. 

A közalkalmazotti jogvi-

szony időtartama: határo-

zatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2012. jún. 14. 

Pehi: 2012. júl. 20. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: az intézmé-

nyen belüli véleményezést 

követően a képviselő-

testületek együttes ülésen 

döntenek. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön, vpr a szakmai 

helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel, 

om, b, nyilatkozat arról, 

hogy a pályázatnak zárt 
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meghatározott feladatok 

ellátása, a közoktatási 

intézmény vezetése,  

irányítás. 

vagy nyílt ülésen történő 

tárgyalását kéri, hozzájáruló 

nyilatkozat a személyes 

adatok pályázati eljárással 

kapcsolatos kezeléséhez. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, a pályá-

zati adatbázisban szereplő 

azonosítószámmal 

(723/2012.), valamint a 

munkakör megnevezésével: 

„intézményvezető” ellátva, 

kell benyújtani. 

Elektronikus úton: Balsay 

Zsuzsanna polgármester 

részére a  

polgarmester@kimle.hu 

címre, személyesen: Balsay 

Zsuzsanna polgármester 

részére, Győr-Moson-

Sopron megye, 9181 Kimle, 

Fő út 114. 

Pc: Kimle Község  

Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

9181 Kimle, 

Fő út 114. 

f: Balsay Zsuzsanna  

polgármester. 

Tel.: (30) 247-8182. 

A pályázat további megje-

lenésének helye, ideje: 

Kimle Község Önkormány-

zat hirdetőtáblája: 

www.kimle.hu 

2012. május 14. 

Ásványráró Község Ön-

kormányzat hirdetőtáblája, 

www.asvanyraro.hu 

2012. május 14., 

Károlyháza Község Ön-

kormányzat hirdetőtáblája, 

www.karolyhaza.hu 

2012. május 14. 

 

Kiskunmajsa Város  

Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

6120 Kiskunmajsa, 

Fő u. 82. 

 

Dózsa György  

Gimnázium,  

Szakközépiskola  

és Kollégium 

6120 Kiskunmajsa, 

Kálvária u. 6. 

 

Lf: az intézmény egysze-

mélyi felelős vezetőjeként 

A Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. tör-

vény 20. § (2) bekezdé-

sében foglaltak, 

a Közokt.tv. 18. §-ában 

meghatározott v, szak-

vizsga, szgy és szakkép-

zettség, figyelemmel a 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás  

2017. júl. 31-éig szól. 

Pbhi: az NKI internetes 

oldalán történő közzététel-

től számított 30 nap. 

Pehi: a szakértői bizottság 

írásbeli véleményének, 

valamint a Közalkalmazot-
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biztosítja az intézmény 

rendeltetésszerű működé-

sét, felelős az intézmény 

ésszerű és takarékos gaz-

dálkodásáért, a költségve-

tési előirányzat betartásá-

ért, gyakorolja az intéz-

ményben foglalkoztatot-

takkal kapcsolatos mun-

káltatói jogokat – képvi-

seli az intézményt a fenn-

tartó önkormányzat, va-

lamint a hatóságok előtt. 

17. § (1)–(2) bekezdésére 

és a pedagógus-tovább-

képzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésen részt 

vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről szóló 

277/1997. (XII. 22.) 

Korm. rendelet 20. § 

(5) bekezdésére, a mun-

káltatóval közalkalma-

zotti jogviszonyban áll, 

vagy a megbízással egy-

idejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhe-

tő, az intézményvezető 

közalkalmazotti munka-

köre: pedagógus. 

takról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehaj-

tásáról a közoktatási intéz-

ményekben szóló 138/1992. 

(X. 8.) Korm. rendeletben 

felsorolt, egyéb véleménye-

zésre jogosultak vélemé-

nyezési határidejének lejár-

ta után a 30. napot követő 

első testületi ülés. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

valamint a Korm. rendelet 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázatnak tartalmaznia 

kell: szakmai életrajz, vpr 

a szakmai helyzetelemzésre 

épül fejlesztési elképzelés-

sel, iskolai és szakmai vég-

zettséget igazoló om, b, az 

illetmény megállapításához 

szükséges korábbi jogvi-

szonyokról, munkaviszo-

nyokról kiadott munkáltatói 

igazolást, nyilatkozatot 

arról, hogy a pályázati 

anyagában foglalt szemé-

lyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez hoz-

zájárul, nyilatkozatot arra 

vonatkozóan, hogy a pályá-

zó hozzájárul-e a személyét 

érintő ügy nyilvános ülésen 

történő tárgyalásához, nyi-

latkozatot arra vonatkozóan, 

hogy intézményvezetői 

megbízása esetén vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezett-

ségének eleget tesz, nyilat-

kozatot a Kt. 55. § (5) be-

kezdésében, valamint a Kjt. 

41. §-ában meghatározott 

összeférhetetlenségi okokra. 

A pályázat kiírója hiány-

pótlásra lehetőséget  

nem biztosít. 

A pályázat benyújtásának 

módja: zárt borítékban  

„Pályázat a Dózsa György 

Gimnázium, Szakközépis-

kola és Kollégium intéz-

ményvezetői beosztására” 

megjelöléssel ellátva egy 

példányban kell benyújtani. 
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Pc: Kiskunmajsa Város 

Polgármesteri Hivatal 

Polgármesteri Titkárság 

6120 Kiskunmajsa, 

Fő u. 82. 

f: dr. Égető Annamária,  

az Önkormányzati és Szer-

vezési Osztály vezetője. 

6120 Kiskunmajsa, 

Fő u. 82. 

Tel.: (77) 481-144/113. 

 

Miskolc  

Megyei Jogú Város  

Közgyűlése 

3525 Miskolc, 

Városház tér 8. 

 

Arany János  

Általános Iskola  

és Alapfokú  

Művészetoktatási  

Intézmény 

3528 Miskolc, 

Csele u. 14. 

 

Lf: az intézmény vezeté-

séhez, irányításához kap-

csolódó tevékenysége el-

látása során gyakorolja a 

jogszabályokban és az in-

tézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatában 

számára biztosított jogkö-

röket.  

A közalkalmazott által 

betöltendő munkakör: 

tanár. 

 

 

 

Bulgárföldi Általános és 

Magyar–Angol  

Két Tanítási Nyelvű  

Iskola 

3534 Miskolc, 

Fazola Henrik u. 2. 

 

Lf: az intézmény vezeté-

séhez, irányításához kap-

csolódó tevékenysége el-

látása során gyakorolja a 

jogszabályokban és az in-

tézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatában 

számára biztosított jogkö-

röket.  

A közalkalmazott által 

betöltendő munkakör: 

pedagógus. 

 

A Közokt.tv. 17. § 

(1) bekezdés a) pontja, 

18. § (1) bekezdése és 

128. § (22) bekezdése, 

valamint a Pedagógus-to-

vábbképzésről, a peda-

gógus-szakvizsgáról, 

valamint a továbbkép-

zésben részt vevők jutta-

tásairól és kedvezmé-

nyeiről szóló 277/1997. 

(XII. 22.) Korm. rendelet 

20. §-ának (2) és (5) be-

kezdése alapján: az adott 

nevelési-oktatási intéz-

ményben pedagógus-

munkakör betöltéséhez 

szükséges felsőfokú is-

kolai v. és szakképzett-

ség, továbbá pedagógus-

szakvizsga, középiskolá-

ban – ha e törvény más-

ként nem rendelkezik – 

egyetemi szintű tanári v 

és szakképzettség, továb-

bá pedagógus-szakvizs-

ga, másodszor és további 

alkalommal történő meg-

bízás esetén a pedagó-

gus-szakvizsga keretében 

szerzett intézményveze-

tői szakképzettség, leg-

alább öt év – a (6) be-

kezdésben meghatározott 

kivétellel – pedagógus-

munkakörben szerzett 

szgy, a nevelési-oktatási 

intézményben pedagó-

gus-munkakörben fenn-

álló, határozatlan időre 

szóló alkalmazás, illetve 

a megbízással egyidejűleg 

pedagógus-munkakörben 

ÁEI: 2012. okt. 1. 

A vezetői megbízás  

2017. júl. 31-éig, határozott 

időre szól. 

Pbhi: az NKI internetes 

oldalán történő megjelenést 

követő 30 napon belül. 

Pehi: 2012. szept. 30. 

Az intézmény fenntartói 

döntésen alapuló átszerve-

zése esetén a pályázati ki-

írás visszavonható. A ma-

gasabb vezető beosztás 

ellátására megbízást az 

kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogvi-

szonyban áll vagy a megbí-

zással egyidejűleg közal-

kalmazotti munkakörbe 

kinevezhető. A magasabb 

vezetői megbízás feltétele, 

hogy a közalkalmazott  

– a kinevezés szerinti mun-

kaköre mellett – látja el a 

magasabb vezetői beosztás-

ból eredő feladatait.  

Illetmény, juttatás: a Kjt. és 

a Korm. rendelet rendelke-

zései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön., vpr a szakmai 

helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel, 

végzettséget igazoló eredeti 

okmányok vagy azok köz-

jegyző által hitelesített má-

solatát, b, nyilatkozatot, 

melyben hozzájárul, hogy a 

pályázati anyagát a pályázat 

elbírálásában részt vevők, 

valamint a képviselő testü-

let megismerhesse, ill. abba 

betekinthessen, vagyon-
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 történő, határozatlan 

időre szóló alkalmazás. 

A megbízás vagyon-

nyilatkozat-tételi eljárás 

lefolytatásához kötött. 

Előny: pedagógus-

szakvizsga keretében 

szerzett intézményveze-

tői szakképzettség, 

intézményvezetői gyak. 

nyilatkozat-tételi kötelezett-

ség teljesítésére vonatkozó 

szándéknyilatkozatot, nyi-

latkozat arra vonatkozóan, 

hogy vele szemben az 

1992. évi XXXIII. tv. 41. § 

(2) bekezdése szerinti  

összeférhetetlenség  

nem áll fenn. 

A pályázat benyújtásának 

módja: két egyező példány-

ban, „intézményvezetői 

pályázat” megjelöléssel 

ellátva, illetve elektronikus 

adathordozón kell  

benyújtani. 

Pc: Miskolc  

Megyei Jogú Város  

polgármestere 

3525 Miskolc, 

Városház tér 8. 

f: tel.: (46) 512-778. 

 

Nagymaros Város  

Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

2626 Nagymaros, 

Fő tér 5.  

 

Kittenberger Kálmán 

Általános  

és Művészeti Iskola 

 

Lf: a Közokt.tv.-ben 

meghatározott intéz-

ményvezetői feladatok. 

Az intézményben peda-

gógus-munkakör betölté-

séhez szükséges felsőfo-

kú iskolai v. és szakkép-

zettség, pedagógus-szak-

vizsga, legalább öt év, 

pedagógus-munkakörben 

szerzett szgy, az intéz-

ményben pedagógus-

munkakörben fennálló, 

határozatlan időre szóló 

alkalmazás, ill. a megbí-

zással egyidejűleg peda-

gógus-munkakörben tör-

ténő, határozatlan időre 

szóló alkalmazás, ma-

gyar állampolgárság 

vagy külön jogszabály 

szerint a szabad mozgás 

és tartózkodás jogával 

rendelkező, ill. bevándo-

rolt vagy letelepedett 

státus, büntetlen előélet, 

cselekvőképesség. 

Előny: intézményvezetői 

gyak., azonos feltételek 

esetén előnyt élvez a 

helyismerettel rendelke-

ző lakos pályázata, 

azonos feltételek esetén 

előnyt élvez az intéz-

ményben jogviszonnyal 

ÁEI: 2012. aug.1. 

A vezetői megbízás határo-

zott időre, öt évre szól. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadó. 

Az önkormányzat szl-t biz-

tosítani nem tud.  

Pbhi: az NKI internetes 

oldalán történő megjelenés-

től számított 30 nap. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: a benyújtott 

pályázatokról a képviselő-

testület a közoktatási tör-

vényben előírt véleménye-

zési határidő lejártát köve-

tően, rendkívüli ülésen 

dönt. 

A pályázatnak tartalmaznia 

kell: vpr, részletes szakmai 

ön, om, b vagy a kérelem 

feladását igazoló bizonylat 

másolatát, adatkezelési 

nyilatkozatot arról, hogy a 

pályázati anyagot a pályázat 

elbírálásában részt vevők 

megismerhetik, nyilatkoza-

tot a vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettség teljesíté-

sének vállalásáról, ill. arról, 

hogy nem áll fenn vele 

szemben a 2007. évi 
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rendelkező pedagógus 

pályázata, azonos feltéte-

lek esetén előnyt élvez az 

a pályázó, akinek további 

munkavégzésre irányuló 

jogviszonya nincs. 

CLII. törvény 9. §-ában 

meghatározott kizáró ok, 

nyilatkozat arról, hogy pá-

lyázatának nyilvános ülésen 

történő elbírálásához hozzá-

járul-e vagy kéri zárt ülés 

tartását. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, lezárt 

borítékban „Iskolaigazgatói 

pályázat” megjelöléssel 

ellátva kell benyújtani. 

Pc: Petrovics László 

Nagymaros Város  

Önkormányzatának  

polgármestere 

2626 Nagymaros, 

Fő tér 5.  

 

Nyirád Község 

Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

8454 Nyirád, 

Szabadság u. 3. 

Halimba–Nyirád–Szőc 

Intézményfenntartó  

Társulás  

Általános Iskolája,  

Óvodája és Egységes 

Óvoda-Bölcsődéje 

Nyirád, 

Szabadság u. 1. 

 

Az igazgató egyben ellát-

ja a székhely intézmény-

vezetői teendőit is.  

A Közokt.tv. 18. §-a 

szerint. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

júl. 31-éig, öt évre szól. 

Pbhi: a pályázat közzététe-

létől számított 30 napon 

belül. 

Pehi: 2012. júl. 30. 

A megbízás 2012. aug. 31. 

napjától az átszervezéssel 

létrehozni tervezett Halim-

ba, Nyirád, Szőc Intéz-

ményfenntartó Társulás 

Általános Iskolája iskola-

igazgatói teendőinek ellátá-

sára vonatkozik az óvodai 

tagintézmény és az egysé-

ges óvoda-bölcsődei telep-

hely kiválása miatt. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. és 

a Korm. rendelet rendelke-

zései az irányadók. Cafeté-

ria juttatás, utazásiköltség-

térítés. 

A pályázatnak tartalmaznia 

kell: szakmai életrajz, vpr 

a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelés-

sel, om, b. 

A pályázat benyújtásának 

módja: írásban kell  

benyújtani. 

Pc: Sarkadi-Nagy András 

polgármester 

8454 Nyirád, 

Szabadság u. 3. 

 



 

1730 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 11. szám 

1 2 3 4 

Pilismarót Község  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
2028 Pilismarót, 
Rákóczi F. út 15. 
Tel.: (33) 508-170 

Bozóky Mihály  
Általános Iskola 
2028 Pilismarót, 
Rákóczi F. út 14.  

Az általános iskolában 
pedagógus-munkakör 
betöltéséhez szükséges 
egyetemi vagy felső-
fokú iskolai v. és szak-
képzettség, tanügyi-
irányítási munkakörben 
eltöltött legalább ötéves 
gyak., értékelés, tervezés 
és változások menedzse-
lése a közoktatásban 
képesítés, IPR light – 
hatékony együttnevelés 
az iskolában képesítés, 
az intézményvezetés fel-
adatai az új oktatásszer-
vezési feladatok intéz-
ményi tervezésében, az 
új tanulásszervezési eljá-
rások bevezetésében 
képesítés, pedagógus-
szakvizsga, legalább 
öt év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 
Elvárt készségek, kom-
petenciák: kompetencia 
alapú oktatás ismerete, 
fenntartása, elkötelezett-
ség a működtetésben, 
oktatásirányítás, minő-
ségirányítási tapasztalat, 
projektvezetési tapaszta-
lat, jártasság az SNI-s 
tanulók együttnevelésé-
nek, fejlesztésének meg-
szervezésében, működte-
tésében, képes az intéz-
ményi jó gyakorlatok 
menedzselésére. 

ÁEI: 202. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
Pbhi: 2012. jún. 20. 
Pehi: 2012. júl. 25. 
A pályázat elbírálásának 
módja: Pilismarót Község 
Önkormányzat Képviselő-
testülete dönt, a benyújtási 
határidőt követő, első zárt 
ülés keretében. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
b, szakmai ön, legalább 
öt év szgy igazolása, om, 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő szakmai és pedagó-
giai program, nyilatkozat, 
hogy a magasabb vezetői 
megbízás elnyerése esetén a 
pályázóval szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, nyilatkozat 
arról, hogy nyertes pályá-
zóként a 2007. évi CLII. 
törvény 5. § (1) bekezdésé-
nek a) pontja szerint va-
gyonnyilatkozatot tesz, nyi-
latkozatot, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozatot arról, 
hogy a pályázó nyílt vagy 
zárt ülésen kéri a pályázat 
megtárgyalását. 
A pályázat benyújtásának 
módja: papíralapon, három 
eredeti példányban, zárt bo-
rítékban „Intézményvezetői 
pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani pos-
tai úton vagy személyesen. 
Pc: 2028 Pilismarót, 
Rákóczi F. út 15. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap, 
Pilismarót Község Önkor-
mányzat hivatalos honlapja: 
www.pilismarot.hu 
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24 óra (KEM-i napilap) 
f: Pergel István polgár-
mester. 
Tel.: (33) 508-170. 
 

Rácalmás Város  

Önkormányzata 

2459 Rácalmás, 

Szigetfő u. 11–13. 

Jankovich Miklós  

Általános Iskola  

és Alapfokú Művészeti 

Oktatási Intézmény 

2459 Rácalmás, 

Szigetfő u. 24. 

 

Lf: a Közokt.tv.  

54. §-ában és 55. § 

(2) bekezdésében megha-

tározott feladatok, ill. az 

irányadó végrehajtási 

rendelet szerint. 

Főiskola vagy egyetemi 

v., az intézményben 

pedagógus-munkakör 

betöltésére jogosító 

szakképzettség, pedagó-

gus-szakvizsga – leg-

alább öt év feletti szak-

mai tapasztalat, büntetlen 

előélet, a Közokt.tv. 

18. § (1) bekezdése, 

vagyonnyilatkozat-tételi 

eljárás lefolytatása, ma-

gasabb vezetői megbízást 

az kaphat, aki a munkál-

tatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll vagy a 

megbízással egyidejűleg 

pedagógus-munkakörben 

kinevezhető. 

Előny: vezetői tapaszta-

lat – legalább 1–3 év 

vezetői tapasztalat. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 

A vezetői megbízás  

2017. aug. 15-éig, határo-

zott időre szól. 

A közalkalmazotti jogvi-

szony időtartama: határo-

zatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2012. jún. 25. 

Pehi: 2012. júl. 30. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: a Kjt. és a 

Korm. rendelet rendelkezé-

sei az irányadók. A pályá-

zat kiírója fenntartja  

a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek  

nyilváníthassa.  

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

részletes szakmai ön., vpr 

a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelé-

sekkel, hiteles om, b, nyi-

latkozat arról, hogy – pá-

lyázatával kapcsolatban – 

testületi ülés keretében 

kívánja-e zárt ülés megtar-

tását, nyilatkozat/hozzájá-

rulás ahhoz, hogy a pályázó 

személyes anyagát a pályá-

zati eljárásban részt vevők 

megismerhessék, kezel-

hessék (adatvédelmi  

nyilatkozat). 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, egy 

eredeti és egy másolati 

példányban, zárt boríték-

ban, a pályázati adatbázis-

ban szereplő azonosító-

számmal (1566/2012.) va-

lamint a munkakör megne-

vezésével: „iskolaigazgató” 

ellátva kell benyújtani. 
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Pc: Rácalmás Város  

Önkormányzata 

2459 Rácalmás, 

Szigetfő u. 11–13. 

f: Schrick István polgár-

mester. 

Tel.: (25) 517-855. 

A munkáltatóval kapcsolat-

ban további információt a 

www.racalmas.hu honlapon 

szerezhet. 

 

Sajókeresztúr Község  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
3791 Sajókeresztúr, 
Rákóczi út 40. 

Eötvös József  
Általános Iskola 
3791 Sajókeresztúr, 
Dózsa György út 2. 

A Közokt.tv. 17. § 
(1) bekezdésében előírt 
felsőfokú v, pedagógus-
munkakörben szerzett 
öt év szgy, büntetlen 
előélet, pedagógus-
szakvizsga. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-éig szól. 
Pbhi: 2012. jún. 30. 
Pehi: 2012. aug. 10. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, om, b, szakmai 
program. 
A pályázat benyújtásának 
módja: két példányban, 
személyesen vagy postán, 
ajánlott küldeményként kell 
benyújtani. 
Pc: Sajókeresztúr Község 
Önkormányzat  
polgármestere 
3791 Sajókeresztúr, 
Rákóczi út 40. 
 

Szakcs, Kocsola, Nak, 
Lápafő, Várong Községek 
Közoktatási Intézményi 
Társulás Társulási  
Tanácsa – Szakcs 
7213 Szakcs, 
Kossuth L. u. 4. 
 

Szakcsi Általános  
Művelődési Központ 
7213 Szakcs, 
Vörösmarty u. 32. 
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, a takarékos gazdál-
kodás, a munkáltatói 
jogok gyakorlása, döntés-
hozatal az intézmény mű-
ködésével kapcsolatban 
minden olyan ügyben, 
amelyet jogszabály nem 
utal más hatáskörbe, az 
intézmény irányítása és 
képviselete, ellenőrzési 
feladatok ellátása, az ala-
pító okirat szerinti felada-
tok ellátásának vezetői 
irányítása, kapcsolattartás 
a fenntartóval. 

Felsőfokú pedagógus-
képesítés, pedagógus-
szakvizsga, legalább 
öt év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy, va-
gyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, ma-
gyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, megbízást 
az kaphat, aki a munkál-
tatóval pedagógus-mun-
kakörben fennálló hatá-
rozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll vagy a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörbe határozatlan 
időre kinevezhető, má-
sodszor és további alka-
lommal történő megbízás 
esetén pedagógus-szak-

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás  
2017. aug. 15-éig, határo-
zott időre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 30. 
Pehi: 2012. aug. 10. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az igazgató 
megbízásáról a Közoktatási 
Intézményi Társulás Társu-
lási Tanácsa dönt. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om, b, nyilatkozatok (hoz-
zájárulás a pályázati anyag-
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vizsga keretében szerzett 
intézményvezetői  
szakképzettség. 
Előny: legalább öt év ve-
zetői tapasztalat. 

ban foglalt személyes ada-
tok pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez, pályázati 
anyaggal összefüggésben a 
személyes adatok megisme-
réséhez, pályázati anyag 
nyílt vagy zárt ülésen való 
tárgyalásáról, a Kjt. 41. § 
szerinti összeférhetetlenség-
ről, nem áll cselekvőképes-
séget kizáró vagy korlátozó 
gondnokság alatt, vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezett-
ség teljesítéséről), szakmai 
ön, vpr a szakmai helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléssel. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(7213/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„igazgató” ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Szakcs, Kocsola, Nak, 
Lápafő, Várong Községek 
Közoktatási Intézményi 
Társulás Társulási Tanácsa 
7213 Szakcs, 
Kossuth L. u. 4. 
Személyesen: Tolna megye, 
7213 Szakcs,  
Kossuth L. u. 4. 
f: Braun Attila, a Társulási 
Tanács elnöke és Horváth 
Sándor körjegyző 
(74) 485-215 vagy  
(74) 585-005. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
NKI internetes honlap: 
2012. május 19. 
Szakcs község honlapja 
www.szakcs.hu 
2012. május 21. 
Helyi hirdetőtáblák: 
2012. május 22. 
 

Szalaszend Község Ön-

kormányzatának 

Képviselő-testülete 

3863 Szalaszend, 

Jókai u. 37. 

Körzeti Általános Iskola 

3863 Szalaszend, 

József Attila u. 7/A 

Főiskolai v, ötéves szgy. 

Előny: vezetői gyakorlat, 

ill. pedagógus-

szakvizsga. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás öt évre 

szól. 

Pbhi: a közlönyben való 

megjelenéstől számított 

30 napon belül. 
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Pehi: a benyújtás határidejé-

től számított 15 napon  

belül. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz mellékelni 

kell: b, szakmai ön, vpr. 

Pc: Községi Önkormányzat 

3863 Szalaszend, 

Jókai u. 37. 

 

Szeleste–Ölbő–Pósfa  

Községi Önkormányzatok 

9622 Szeleste, 

Berzsenyi Dániel u. 46. 

 

Általános Iskola és Óvoda 

9622 Szeleste, 

Fenyő u. 1. 

 

Lf: többcélú oktatási in-

tézmény (1–8 osztály, 

óvoda) szakmai irányítá-

sa, kötelező óraszámok 

leadása, vezetői feladatok 

ellátása, azok adminiszt-

rálása, irányítása alá be-

osztott alkalmazottak 

tevékenységének figye-

lemmel kísérése, a Kjt. 

szerinti előírt vezetői 

kötelezettségek ellátása. 

Felsőfokú képesítés, 

pedagógus-szakvizsga, 

intézményvezetői szak-

képzettség, felsőfokú 

óvónő és pedagógus v, 

pedagógus-munkakörben 

szerzett szakmai tapasz-

talat – legalább öt év fe-

letti szakmai tapasztalat, 

felhasználói szintű 

MS Office (irodai alkal-

mazások), vagyonnyilat-

kozat-tételi eljárás le-

folytatása, magyar ál-

lampolgárság, büntetlen 

előélet, cselekvőképes-

ség, Közokt.tv. 17. § 

(3) bekezdésében megha-

tározott feltételek. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás  

2017. aug. 15-éig, határo-

zott időre szól. 

A közalkalmazotti jogvi-

szony időtartama: határo-

zott idejű közalkalmazotti 

jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2012. jún. 30. 

Pehi: 2012. júl. 28. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: Szeleste, 

Ölbő, Pósfa községek kép-

viselő-testületei a pályázat 

benyújtását követően együt-

tes testületi ülésen tekintik 

át a beérkezett pályázatok 

és annak mellékleteire vo-

natkozó fentiekben előírt 

feltételek teljesítését. Az 

állás elbírálásához a képvi-

selő-testületek minősített 

többséggel való határozata 

szükséges. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön, om, szgy iga-

zolása, vpr, b, a pályázati 

eljárással összefüggő sze-

mélyes nyilatkozat a szemé-

lyi adatokról, nyilatkozat a 

pályázat nyílt vagy zárt ülé-

sen kerüljön elbírálásra, tár-

gyalásra. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, „Intéz-

ményvezetői pályázat” 

megjelöléssel ellátva kell 

benyújtani. 
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Pc: Szeleste Községi 

Önkormányzat 

9622 Szeleste, 

Berzsenyi Dániel u. 46. 

Elektronikus úton: dr. Ga-

lántai György polgármester 

részére a  

szeleste@pr.hu címre. 

Személyesen: dr. Galántai 

György polgármester,  

9622 Szeleste,  

Berzsenyi D. u. 46. 

F: dr. Galántai György 

polgármester. 

Tel.: (95) 365-002. 

A munkáltatóval kapcsolat-

ban további információt a 

www.szeleste.hu honlapon 

szerezhet. 

A pályázat további megje-

lenésének helye: 

NKI internetes honlap. 

 

Szentgál Község  

Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

8444 Szentgál, 

Fő u. 11. 

Lőrincze Lajos  

Általános Iskola  

és Óvoda 

8444 Szentgál, 

Hársfa u. 14. 

 

Lf: az intézmény szaksze-

rű, törvényes működteté-

se, takarékos gazdálko-

dás, a munkáltatói jogok 

gyakorlása. Dönt az intéz-

mény működésével kap-

csolatban minden olyan 

ügyben, amelyet jogsza-

bály vagy kollektív szer-

ződés nem utal más ha-

táskörébe.  

Magyar állampolgárság, 

büntetlen előélet, egye-

temi vagy főiskolai v és 

szakképzettség 

a Közokt.tv. 17. §  

(1)–(2) bekezdéseiben és 

18. § (1) bekezdésében 

meghatározottak alapján, 

továbbá pedagógus-szak-

vizsga, ötéves szgy, má-

sodszor és további alka-

lommal történő megbízás 

esetén a pedagógus-szak-

vizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szak-

képzettség, a magasabb 

vezető beosztás ellátásá-

ra megbízást az kaphat, 

aki a munkáltatóval köz-

alkalmazotti jogviszony-

ban áll vagy a megbízás-

sal egyidejűleg közal-

kalmazotti munkakörbe 

kinevezhető. 

Előny: közoktatás-veze-

tői szakképesítés, öt év 

vezetői gyakorlat. 

ÁEI: azonnal. 

A vezetői megbízás  

öt évre szól. 

A közalkalmazotti jogvi-

szony: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2012. jún. 18. 

Pehi: 2012. aug. 21. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: a pályázat 

benyújtását követően véle-

ményezési jogkörrel ren-

delkezők véleményének  

ismeretében a képviselő-

testület hozza meg a döntést 

– a véleményezési határidő 

lejártától számított  

30. nap után. 

Illetmény, juttatás: a Kjt, a 

Korm. rendelet 14/C. § 

(1) bekezdés b) pontjában 

foglaltak alapján 230%.  

Szl. nem biztosított. 

A pályázatnak tartalmaznia 

kell: szakmai ön, vpr, 

a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelé-

seket, b, közjegyző által 
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hitelesített om, nyilatkoza-

tot arra vonatkozóan, hogy 

a pályázati anyagot a pályá-

zati eljárásban részt vevők 

megismerhetik, ill. a pályá-

zati anyagában foglalt sze-

mélyes adatainak a pályáza-

ti eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez hoz-

zájárul, a pályázó beleegye-

ző nyilatkozatait arról, hogy 

a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget 

tesz, nyilatkozatát arra vo-

natkozóan, hogy a képvise-

lő-testület a pályázat elbírá-

lását nyílt vagy zárt ülés 

keretében tárgyalja. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton vagy 

személyesen, a munkakör 

megnevezésével: „igazgató” 

ellátva kell benyújtani. 

Pc: Istvánfalvi Sándor  

polgármester 

Szentgál Község  

Önkormányzata 

8444 Szentgál, 

Fő u. 11. 

A pályázat további megje-

lenésének helye: 

NKI internetes honlap: 

www.kozigallas.hu 

az önkormányzat 

www.szentgal.hu 

honlapján. 

A munkáltatóval kapcsola-

tos egyéb lényegyes infor-

mációk: a fenntartó a pályá-

zati eljárásban biztosítja, 

hogy a pályázat iránt érdek-

lődők a pályázathoz szük-

séges tájékoztatást megkap-

ják, továbbá az intézményt 

és annak dokumentumait 

megismerhessék. A Lőrin-

cze Lajos Általános iskola 

és Óvoda többcélú közös 

igazgatású közoktatási in-

tézményként működik 

2012. augusztus 31-éig. 

2012. szeptember 1-jétől 

Lőrincze Lajos Általános 

Iskolaként működik tovább 
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– figyelemmel arra, hogy 

2013. január 1-jétől az álta-

lános iskola állami fenntar-

tásba kerül. 

 

Szilvásvárad Község  

Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

3348 Szilvásvárad, 

Miskolci út 7. 

 

Jókai Mór  

Összevont Általános  

Művelődési Központ 

3348 Szilvásvárad, 

Egri út 8. 

 

Lf: az intézmény irányítá-

sa, képviselete a vonatko-

zó jogszabályok, belső 

szabályzatok, az alapítók 

és fenntartók, továbbá az 

egyéb szakmai szabályok 

rendelkezései szerint, az 

intézmény alaptevékeny-

ségébe tartozó feladatok 

vezetői ellátása, az intéz-

mény alkalmazottai feletti 

munkáltatói jogok gya-

korlása. 

Főiskola, pedagógus-

munkakör betöltéséhez 

szükséges felsőfokú v és 

szakképzettség, pedagó-

gus-szakvizsga, nevelési-

oktatási intézményben 

pedagógus-munkakörben 

fennálló, határozatlan 

időre szóló alkalmazás, 

másodszor és további al-

kalommal történő megbí-

zás esetén pedagógus-

szakvizsga keretében 

szerzett intézményveze-

tői szakképzettség, peda-

gógus-munkakörben 

szerzett – legalább öt év 

feletti szakmai tapaszta-

lat, vagyonnyilatkozat-

tételi eljárás lefolytatása, 

magyar állampolgárság, 

büntetlen előélet, cselek-

vőképesség. 

ÁEI: 2012. aug. 9. 

A vezetői megbízás határo-

zott időre, öt évre szól. 

A közalkalmazotti jogvi-

szony időtartama: határo-

zatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2012. jún. 25. 

16 óráig. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: a Kjt. vala-

mint a Korm. rendelet 5. § 

(13) bekezdésében foglaltak 

szerint megtartott együttes 

ülése, legkésőbb 2012. 

aug. 3. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai életrajz, vpr 

a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelé-

sek, b, iskolai végzettséget 

igazoló okiratok eredeti, 

vagy közjegyző által hitele-

sített másolata, szgy igazo-

lása, munkáltatói, közal-

kalmazotti igazolás, nyilat-

kozat arra vonatkozóan, 

hogy a pályázatában foglalt 

személyes adatok pályázati 

eljárással összefüggésben 

történő kezeléséhez  

hozzájárul. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, a pályá-

zati adatbázisban szereplő 

azonosítószámmal 

(994/1/2012.), valamint a 

beosztás megnevezésével: 

„iskolaigazgató” ellátva kell 

benyújtani. 

Személyesen: Dobosné 

dr. Kvesztár Henrietta kör-

jegyző, Heves megye, 3348 

Szilvásvárad, Miskolci út 7. 
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Pc: Szilvásvárad Község 

Önkormányzata 

3348 Szilvásvárad, 

Miskolci út 7. 

f: Dobosné dr. Kvesztár 

Henrietta körjegyző. 

Tel.: (30) 824-8956. 

A pályázat további megje-

lenésének helye: 

www.szilvasvarad.hu 

A munkáltatóval kapcsolat-

ban további információt a  

www.szilvasvarad.hu hon-

lapon szerezhet. 

 

Tarnalelesz Községi  
Önkormányzat 
3258 Tarnalelesz, 
Fedémesi út 8. 

Általános  
Művelődési Központ 
3258 Tarnalelesz, 
Fedémesi út 10. 
 
Lf: ÁMK igazgató, aki 
egyidejűleg ellátja az 
ÁMK Utassy József Álta-
lános Iskola intézmény-
egység-igazgatói  
feladatokat is. 

Főiskola, pedagógus-
szakvizsga, pedagógus-
munkakörben szerzett  
legalább öt év feletti 
szakmai tapasztalat, 
intézményvezető mun-
kakörben – legalább 
3–5 év vezetői tapaszta-
lat, magyar állampolgár-
ság, büntetlen előélet. 
Előny: főiskola, tanügyi 
igazgatási szakértő v. 

ÁEI: azonnal. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 2. 
Pehi: 2012. aug. 7. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(1471/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„ÁMK igazgató” megjelö-
léssel ellátva kell  
benyújtani. 
Elektronikus úton Kovács 
Béla polgármester részére 
polgarmester@ 
tarnaleleszph.t-online.hu 
Személyesen: Kovács Béla, 
Heves megye, 3258 Tarna-
lelesz, Fedémesi út 8. 
Pc: Tarnalelesz  
Községi Önkormányzat 
3258 Tarnalelesz, 
Fedémesi út 8. 
f: Kovács Béla polgár-
mester. 
Tel.: (36) 567-025. 
 

Tiszavasvári Város  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4. 
 

Hankó László Zeneiskola 
Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény 
4440 Tiszavasvári, 
Báthory u. 1. 

Felsőfokú képesítés, az 
adott nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-
munkakör betöltéséhez 
szükséges – a Közokt.tv. 
17. § (1)–(2) bekezdés-

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 
2017. júl. 31-ig, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-



 

11. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1739 

1 2 3 4 

Lf: feladata az intézmény 
rendeltetésszerű működé-
sének biztosítása, a mun-
katervben meghatározott 
feladatok végrehajtásának 
megszervezése, gondos-
kodik az intézményben 
folyó szakmai tevékeny-
ség feltételeiről, koordi-
nálja az intézményben fo-
lyó pedagógiai tevékeny-
séget. Ellenőrzi az intéz-
ményben folyó tevékeny-
ségek, foglalkozások, ren-
dezvények folyamatát, 
színvonalát, felelős az in-
tézmény szakszerű és tör-
vényes működéséért, a 
szabályszerű vagyonkeze-
lésért és a takarékos gaz-
dálkodásért, összeállítja 
és elkészíti a fenntartó 
által meghatározott szem-
pontok és ütemezés sze-
rint a szakmai, tematikai 
és/vagy működési beszá-
molókat, elemzéseket, 
dönt az intézmény műkö-
désével kapcsolatos min-
den olyan ügyben, melyet 
jogszabály hatáskörébe 
utal, tájékozódik az intéz-
mény működésével kap-
csolatos pályázati lehető-
ségekről, részt vesz azok 
megírásában, irányítja és 
ellenőrzi az intézmény 
dolgozóinak munkáját, 
gyakorolja a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban, 
valamint a hatályos jog-
szabályokban biztosított, 
hatáskörébe tartozó mun-
káltatói jogköröket. 

ben felsorolt – felsőfokú 
iskolai v és szakképzett-
ség, továbbá pedagógus-
szakvizsga, másodszor és 
további alkalommal tör-
ténő megbízás esetén a 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, legalább öt év  
– a Közokt.tv. 18. § 
(6) bekezdésében megha-
tározott kivétellel – pe-
dagógus-munkakörben 
szerzett szgy, a nevelési-
oktatási intézményben 
pedagógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
ill. a megbízással egyide-
jűleg pedagógus-munka-
körben történő, határo-
zatlan időre szóló alkal-
mazás, büntetlen előélet, 
megbízás esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása. 
Előny: legalább 1–5 év 
vezetői tapasztalat. 

zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 1. 
Pehi: 2012. júl. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályáztató 
képviselő-testület a beérke-
zett pályázatokat az oktatási 
intézmény nevelőtestülete, 
valamint a Kjt. szerint elő-
írt, szakmai-szakértői bi-
zottság írásbeli véleménye-
zését követő ülésen bírálja 
el. A pályázat kiírója kizárja 
a pályázat elbírálásából, 
tehát azon pályázó pályáza-
ta érvénytelen, aki a pályá-
zat részeként benyújtandó 
dokumentumokat nem csa-
tolja pályázatához hiányta-
lanul vagy aki határidőn túl 
nyújtja be, vagy aki nem a 
kiírásban meghatározott 
módon nyújtja be  
pályázatát. 
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
valamint a képviselő-
testület által az adott mun-
kakörre megállapított hatá-
rozott időre szóló kereset-
kiegészítés rendelkezései az 
irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
hitelesített om, részletes 
szakmai ön, vpr a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
szgy igazolása, b, nyilatko-
zat az egyes vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettségről 
szóló 2007. évi CLII. tör-
vény szerint előírt vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezett-
ség vállalásáról, nyilatkoza-
tot arról, hogy – pályázatá-
val kapcsolatban – testületi 
ülés keretében kívánja-e 
zárt ülés megtartását, nyi-
latkozat/hozzájárulás ahhoz, 
hogy a pályázó személyes 
adatait, pályázati anyagát a 
pályázati eljárásban részt 
vevők megismerhessék, 
kezelhessék.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
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zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal (2021-
8/2012.), valamint a mun-
kakör megnevezésével: 
„intézményvezető” ellátva 
kell benyújtani. 
Pc: Tiszavasvári Város 
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4. 
f: Bundáné Badics Ildikó 
jegyző. 
Tel.: (42) 520-500. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Tiszavasvári város honlap-
ja: 2012. május 2. 
Tiszavasvári Város Önkor-
mányzata Polgármesteri 
Hivatala hirdetőtábla: 2012. 
május 2. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a  
www.tiszavasvári.hu honla-
pon szerezhet. 
A pályázat kiírója fenntartja 
a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvá-
níthassa.  

 

 

 

Egyéb vezető 

 

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

1 2 3 4 

Encsencs–Penészlek–

Nyírvasvári Községek  

Önkormányzatainak  

Képviselő-testületei 

4374 Encsencs, 

Fő út 31. 

4267 Penészlek, 

Szabadság tér 5. 

4341 Nyírvasvári, 

Báthori út 4. 

Közös Fenntartású  

Általános Iskola,  

Óvoda és Könyvtár  

tagintézménye (Óvoda) 

4341 Nyírvasvári, 

Kossuth u. 10. 

 

intézményvezető-

helyettes 

Szakirányú felsőfokú 

óvodapedagógus v, öt év 

óvónői szgy, magyar 

állampolgárság, büntet-

len előélet. 

Előny: közoktatás- 

vezetői v. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

júl. 31-éig szól. 

Pbhi: az Oktatási és Kultu-

rális Közlönyben történő 

megjelenéstől számított 

15 nap. 

Pehi: 2012. júl. 31. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók.  

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön, öt év gyakorlat 

igazolása, om, b, vezetői 

elképzelés, hozzájárulás, 

hogy a véleményezésre 

jogosultak a pályázat tar-

talmát megismerjék. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton „Óvónői 
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pályázat” megjelöléssel 

ellátva kell benyújtani. 

Pc: Encsencs–Penészlek–

Nyírgelese Községek  

körjegyzője 

4374 Encsencs, 

Fő út 31. 

 

Kimle, Ásványráró  

Közoktatási Intézménye  

9181 Kimle, 

Fő út 102. 

Kimle, Ásványráró  

Közoktatási Intézménye 

Nemzetiségi Általános 

Iskola 

tagintézmény-vezető 

 

 

 

Somogyi József  

Általános Iskola és Óvoda 

tagintézmény-vezető 

 

 

 

Kimlei Nemzetiségi  

Óvoda 

tagóvodavezető 

 

A munkavégzés helye: 

Győr-Moson-Sopron 

megye. 

Székhely: 9181 Kimle,  

Fő út 102. 

Telephelyek:  

9177 Ásványráró, 

Rákóczi u. 13. 

9181 Kimle,  

Cseregle u. 5. 

 

Lf: az irányadó jogsza-

bályok szerinti feladatok 

ellátása. A tagintézmény 

szakszerű és jogszabá-

lyoknak megfelelő  

működtetése, a pedagó-

giai munka szakmai  

irányítása.  

Büntetlen előélet, ma-

gyar állampolgárság 

vagy külön jogszabály 

szerint a szabad mozgás 

és tartózkodás jogával 

rendelkezés, illetve be-

vándorolt vagy letelepe-

dett státus, a nevelési-

oktatási intézményben 

pedagógus-munkakörben 

fennálló, határozatlan 

időre szóló alkalmazás, 

illetve a megbízással 

egyidejűleg pedagógus-

munkakörben történő, 

határozatlan időre szóló 

alkalmazás, az adott 

nevelési-oktatási intéz-

ményben pedagógus-

munkakör betöltéséhez 

szükséges felsőfokú 

iskolai v és szakképzett-

ség, legalább öt év peda-

gógus – tagóvoda eseté-

ben óvodapedagógus – 

munkakörben szerzett 

szgy, vagyonnyilatkozat-

tételi eljárás lefolytatása. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

júl. 31-éig,  

határozott időre szól. 

A közalkalmazotti jogvi-

szony időtartama: határo-

zatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2012. aug. 1. 

Pehi: 2012. júl. 20. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: intézményen 

belüli véleményezést köve-

tően a társulásban érintett 

önkormányzat képviselő-

testületének egyetértése 

mellett az intézmény- 

vezető dönt.  

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai ön, az adott tagin-

tézmény vezetésére vonat-

kozó vpr a szakmai helyzet-

elemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléssel, om, b, nyilat-

kozat arról, hogy a pályá-

zatnak zárt vagy nyílt ülé-

sen történő tárgyalását kéri, 

hozzájáruló nyilatkozat a 

személyes adatok pályázati 

eljárással kapcsolatos keze-

léséhez. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, a pályá-

zati adatbázisban szereplő 

azonosítószámmal 

(87/2012., 88/2012., 

89/2012.), valamint a mun-

kakör megnevezésével: 

„tagintézmény-vezető/ 

tagóvoda-vezető”ellátva 

kell benyújtani. 
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Személyesen:  

Nagyné Andirkó Julianna 

intézményvezető részére, 

Győr-Moson-Sopron  

megye,  

9181 Kimle, Fő út 102.  

f: Nagyné Andirkó Julianna 

intézményvezető. 

Tel.: (20) 977-7677. 

A pályázati kiírás további 

megjelenésének helye, ide-

je: NKI internetes honlap: 

2012. május 15. 

Kimle, Ásványráró és Ká-

rolyháza Községek Önkor-

mányzatainak hirdetőtáblái, 

www.kimle.hu 

2012. május 14. 

 

Tiszavasvári Város  

Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4. 

 

Pedagógiai  

Szakszolgálati Központ 

(Nevelési Tanácsadó, 

Logopédiai Intézet 

és Konduktív Pedagógiai 

Intézmény) 

határozott idejű kinevezés 

lejárta miatt megüresedő 

intézményvezető (maga-

sabb vezető) munkakör 

4440 Tiszavasvári, 

Vasvári Pál u. 67/A 

 

Lf: feladata az intézmény 

rendeltetésszerű működé-

sének biztosítása, a mun-

katervben meghatározott 

feladatok végrehajtásának 

megszervezése, gondos-

kodik az intézményben 

folyó szakmai tevékeny-

ség feltételeiről, koordi-

nálja az intézményben 

folyó pedagógiai tevé-

kenységet, ellenőrzi az 

intézményben folyó tevé-

kenységek, foglalkozá-

sok, rendezvények folya-

matát, színvonalát, felelős 

az intézmény szakszerű és 

törvényes működéséért, a 

szabályszerű vagyonkeze-

lésért, és a takarékos gaz-

Az adott pedagógiai 

szakszolgálat intézmé-

nyében pedagógus-mun-

kakör betöltésére jogosí-

tó felsőfokú iskolai v és 

szakképzettség, továbbá 

pedagógus-szakvizsga 

megléte, a szakképesítés-

nek megfelelő pedagó-

gus-munkakörben szer-

zett legalább öt év szgy, 

a pedagógiai szakszolgá-

lat intézményében peda-

gógus-munkakörben 

fennálló, határozatlan 

időre szóló alkalmazás, 

illetve a megbízással 

egyidejűleg pedagógus-

munkakörben történő, 

határozatlan időre szóló 

alkalmazás, ha a vezetői 

megbízást pszichológus 

kapja, klinikai, neuro-

pszichológiai, pedagógiai 

vagy tanácsadói szak-

vizsgával kell rendelkez-

nie, büntetlen előélet, 

megbízás esetén vagyon-

nyilatkozat-tételi eljárás 

lefolytatása. 

Előny: legalább 1–5 év 

vezetői tapasztalat. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 

A vezetői megbízás 2017. 

júl. 31-éig,  

határozott időre szól. 

A közalkalmazotti jogvi-

szony időtartama: határo-

zatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2012. jún. 1. 

Pehi: 2012. júl. 31. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: a pályáztató 

képviselő-testület a beérke-

zett pályázatokat az oktatási 

intézmény nevelőtestülete, 

valamint a Kjt. szerint elő-

írt, szakmai-szakértői bi-

zottság írásbeli véleménye-

zését követő ülésen bírálja 

el. A pályázat kiírója kizárja 

a pályázat elbírálásából, 

tehát azon pályázó pályáza-

ta érvénytelen, aki a pályá-

zat részeként benyújtandó 

dokumentumokat nem csa-

tolja pályázatához hiányta-

lanul vagy aki határidőn túl 

nyújtja be, vagy aki nem a 

kiírásban meghatározott 

módon nyújtja be  

pályázatát. 
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dálkodásért, összeállítja 

és elkészíti a fenntartó 

által meghatározott szem-

pontok és ütemezés sze-

rint a szakmai, tematikai 

és/vagy működési beszá-

molókat, elemzéseket, 

dönt az intézmény műkö-

désével kapcsolatos min-

den olyan ügyben, melyet 

jogszabály hatáskörébe 

utal, tájékozódik az intéz-

mény működésével kap-

csolatos pályázati lehető-

ségekről, részt vesz azok 

megírásában, irányítja és 

ellenőrzi az intézmény 

dolgozóinak munkáját, 

gyakorolja a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban, 

valamint a hatályos jog-

szabályokban biztosított, 

hatáskörébe tartozó mun-

káltatói jogköröket.  

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

valamint a képviselő-testü-

let által az adott munkakör-

re megállapított határozott 

időre szóló keresetkiegészí-

tés rendelkezései az  

irányadók.  

A pályázathoz csatolni kell: 

hitelesített om, részletes 

szakmai ön, vpr a szakmai 

helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel, 

legalább ötéves szgy-t iga-

zoló munkáltatói igazolás, 

b, nyilatkozat az egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségről szóló 

2007. évi CLII. törvény 

szerint előírt vagyonnyilat-

kozat-tételi kötelezettség 

vállalásáról, nyilatkozat 

arról, hogy – pályázatával 

kapcsolatban – testületi ülés 

keretében kívánja-e zárt 

ülés megtartását, nyilatko-

zat/hozzájárulás ahhoz, 

hogy a pályázó személyes 

adatait, pályázati anyagát a 

pályázati eljárásban részt 

vevők megismerhessék, 

kezelhessék. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, a pályá-

zati adatbázisban szereplő 

azonosítószámmal (2021-

9/2012.), valamint a mun-

kakör megnevezésével: 

„intézményvezető” ellátva 

kell benyújtani. 

Pc: Tiszavasvári Város 

Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4. 

f: Bundáné Badics Ildikó 

jegyző. 

Tel.: (42) 520-500. 

A pályázat további megje-

lenésének helye, ideje: 

Tiszavasvári Város Honlap-

ja: 2012. május 2., Tisza-

vasvári Város Önkormány-
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zata Polgármesteri Hivatala 

hirdetőtábla: 2012. május 2. 

A munkáltatóval kapcsolat-

ban további információt a  

www.tiszavasvari.hu honla-

pon szerezhet. 

A pályázat kiírója fenntartja 

a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvá-

níthassa.  

 

 

 

 

Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshelyek betöltésére
1
 

 

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 

előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 

intézmények  működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett 

egyéb jogszabályok tartalmazzák. 

 

Rövidítések: 

ÁEI: állás elfoglalásának ideje 

Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 

Pehi: pályázat elbírálásának határideje 

Pc: pályázat címzése 

ill: illetmény 

p: pótlék 

tp: területi pótlék 

szl: szolgálati lakás 

szgy: szakmai gyakorlat 

v: végzettség 

étkh: étkezési hozzájárulás 

om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 

b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 

f: felvilágosítás 

ön: önéletrajz 

adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez 

NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet 

Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. 

(X. 8.) Korm. rendelet 

MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 

Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok  

 

 
 
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny 

tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll 
módunkban megjelentetni. 
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Tanító, tanár 

 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Bányai Júlia Gimnázium 

6000 Kecskemét, 

Nyíri út 11. 

Biológia–kémia szakos 

középiskolai tanár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom– 

spanyol nyelv  

vagy 

magyar nyelv és irodalom– 

olasz nyelv, 

vagy 

magyar nyelv és irodalom 

szakos középiskolai tanár 

Egyetemi v. ÁEI: 2012. aug. 16. 

Pbhi: 2012. jún. 15. 

Pehi: 2012. júl. 2. 

Az állás jellege: főállású, 

határozatlan idejű  

kinevezés. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

om, b, ön. 

f: dr. Lukács Lajos igazgató. 

Tel.: (76) 481-474. 

 

 

ÁEI: 2012. aug. 16. 

Pbhi: 2012. jún. 15. 

Pehi: 2012. júl. 2. 

Az állás jellege: főállású, 

határozott idejű kinevezés, 

legalább 2013. aug. 15-ig.  

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz csatolni kell: 

om, b, ön. 

f: dr. Lukács Lajos igazgató. 

Tel.: (76) 481-474. 

 

 

 

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére
1
 

 

A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 

előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza. 

 

Rövidítések: 

ÁEI: állás elfoglalásának ideje 

Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 

Pehi: pályázat elbírálásának határideje 
ill: illetmény 
p: pótlék 
vp: vezetői pótlék 
étkh: étkezési hozzájárulás 
szl: szolgálati lakás 
v: végzettség 
szgy: szakmai gyakorlat 
vgy: vezetői gyakorlat 

 
 
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus 

közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunk-
ban megjelentetni. 
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b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régbbi) 
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat 
ön: önéletrajz 
vpr: vezetési program 
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez 
Pc: pályázat címzése 
f: felvilágosítás 
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 

 

 

Kultúra 

 

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

1 2 3 4 

Vidékfejlesztési  
Minisztérium 
1055 Budapest, 
Kossuth Lajos tér 11. 

Országos Mezőgazdasági 
Könyvtár  
és Dokumentációs  
Központ könyvtáros  
szaktájékoztató  
munkakörben, főigazgató 
1012 Budapest, 
Attila u. 93. 
 
Lf: a főigazgató ellátja az 
intézmény alapító okira-
tában meghatározott szak-
mai munka irányítását. 
A főigazgató főbb felada-
tai: a magyar mezőgazda-
sági információ és doku-
mentáció színvonalas el-
látásának biztosítása, a 
könyvtári és dokumentá-
ciós állomány szakszerű 
és tervszerű gondozása, 
gyarapítása és fejlesztése, 
az országos tudományági 
szakkönyvtár és doku-
mentációs központ fej-
lesztési feladatainak ellá-
tása, a kelet-közép-euró-
pai mezőgazdasági kultu-
rális, információs központ 
feladatainak ellátása, 
szakmai munkájának irá-
nyítása, a könyvtár nem-
zetközi kapcsolatainak 
ápolása, az európai uniós 
gyűjtemény fejlesztése, az 
agrár-középfokú szak-
oktatási intézmények-
kel és az agrár-szak-
tanácsadással történő 
szakmai együttmű-
ködés biztosítása, 

Egyetem, szakirányú 
egyetemi (könyvtáros, 
szakinformatikus) v, 
vagy a könyvtár alapte-
vékenységének megfele-
lő (agrár) szakterületen 
szerzett egyetemi v és 
felsőfokú szakirányú 
munkakör szakvizsga, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, leg-
alább öt év könyvtárban, 
információs vagy doku-
mentációs munkakörben 
eltöltött szakmai, 3 év 
vezetői gyak., könyvtár-
ban végzett kiemelkedő 
szakmai munka vagy tu-
dományos tevékenység, 
a vezetői feladatok ered-
ményes ellátásához szük-
séges döntési, szervezői, 
tárgyalási és kapcsolatte-
remtő készség, angol, 
német vagy francia ide-
gen nyelvből legalább 
középfokú (C típusú) 
állami nyelvvizsga, ma-
gyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 
Előny: 
második tárgyalóképes 
idegennyelv-tudás. 

ÁEI: 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
szept. 1-jéig,  
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 28. 
Pehi: 2012. aug. 27. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a magasabb 
vezetői állásra érvényes 
pályamunkát benyújtó pá-
lyázókat a pályázati határ-
idő lejártát követő huszon-
egy napon belül a kinevezé-
si, megbízási jogkör gya-
korlója által létrehozott 
legalább háromtagú, a be-
töltendő munkakör felada-
tait érintően szakértelemmel 
rendelkező bizottság hall-
gatja meg. Ezt követően a 
vidékfejlesztési miniszter a 
bizottság írásba foglalt 
véleményét mérlegelve 
dönt. A döntésről a  
pályázók írásban kapnak  
értesítést.  
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
valamint a 150/1992. 
(XI. 20.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai életutat 
bemutató ön, az eddigi 
munkahelyek, munkakörök 
feltüntetésével, a szakmai 
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Agrár-szakirodalmi Szol-
gáltató Ház, illetve tele-
ház működtetése, a költ-
ségvetési szerv vezetője-
ként felel az intézmény 
tevékenységeinek jogsza-
bályban, költségvetésben 
foglaltaknak megfelelő 
ellátásáért, az intézmény 
gazdaságos és hatékony 
működéséért és gazdálko-
dásáért, valamint belső 
kontrollrendszeréért.  

munka részletes ismerteté-
sével, a pályázó tudomá-
nyos tevékenységét bemuta-
tó publikációs jegyzék, 
egyetemi végzettséget, az 
idegennyelv-tudást igazoló 
okiratok hitelesített másola-
ta, vpr, a szakmai helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési 
elképzelések, b, orvosi 
igazolás, amellyel a pályázó 
a vezetői munkakör ellátá-
sára alkalmas egészségügyi 
állapotát igazolja, nyilatko-
zat, hogy a pályázati anya-
gában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez  
hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(SzIF/520/1/2012.), vala-
mint a beosztás megnevezé-
sével: „könyvtáros szaktá-
jékoztató munkakörben, 
OMgK főigazgató” meg-
jelöléssel ellátva kell  
benyújtani. 
Pc: Vidékfejlesztési  
Minisztérium  
Személyügyi  
és Igazgatási Főosztály 
1055 Budapest, 
Kossuth Lajos tér 11.,  
Pf. 1860 
Elektronikus úton  
Koszna Nóra  
vezető-tanácsos részére a 
nora.koszna@vm.gov.hu 
címre. 
Személyesen: Vidékfejlesz-
tési Minisztérium Személy-
ügyi és Igazgatási Főosztá-
lya, 1055 Budapest, Kos-
suth L. tér 11. II. 229. 
f: Ruzsinszki Ildikó vezető 
tanácsos. 
Tel.: 795-3939. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Kormányzati Portál: 
www.kormany.hu 
2012. május 30., 
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Országos Mezőgazdasági 
Könyvtár és Dokumentá-
ciós Központ honlapja: 
www.omgk.hu 
2012. május 30., 
NKI internetes honlap: 
www.kozigallas.gov.hu 
2012. május 30. 
A munkáltatóval kap-
csolatos egyéb lényeges 
információ: 
Hiánypótlásnak a pályázati 
határidő lejártáig, valamint 
a végzettséget bizonyító 
okiratok tekintetében az 
elbírálásig helye van abban 
az esetben, ha azokat a 
pályázó az elbírálásig meg-
szerzi. A végzettséget iga-
zoló bizonyítványok elbírá-
lásig történő megszerzését 
és hiánypótlás keretében 
történő becsatolását a be-
nyújtott pályázatban szük-
séges jelezni.  
 

Békés Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ 
5600 Békéscsaba, 
Derkovits sor 2. 
 

Békés Megyei  
Múzeumok Igazgatósága 
5600 Békéscsaba, 
Széchenyi u. 7. fszt. 1. 
 
Lf: az intézmény vezető-
jének feladata az intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működtetése, a taka-
rékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe.  

Magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, szak-
irányú egyetemi v és 
szakképzettség, tárgya-
lásszintű idegennyelv-
ismeret, amelynek igazo-
lása történhet különösen 
legalább államilag elis-
mert komplex típusú kö-
zépfokú nyelvvizsgabi-
zonyítvány vagy azzal 
egyenértékű okirat, a 
szakmai gyakorlat kül-
földi teljesítéséről szóló 
igazolás bemutatásával, 
a végzettségnek és szak-
képzettségnek és egyben 
az intézmény alaptevé-
kenységének megfelelő 
jogviszonyban legalább 
ötéves szgy és kiemelke-
dő szakirányú tudomá-
nyos tevékenység. 
Az intézményvezetői 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás határo-
zott időre, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 15. 
Pehi: 2012. júl. 16. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Kjt. , a Kjt. 
végrehajtásáról a művészeti 
a közművelődési és a köz-
gyűjteményi területen fog-
lalkoztatott közalkalmazot-
tak jogviszonyával össze-
függő egyes kérdések ren-
dezéséről szóló 150/1992. 
(XI. 20.) Korm. rendelet és 
a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtárakról 
szóló 1997. évi CXL. tör-
vény alapján. 
Illetmény, juttatás: a Kjt, 
valamint a Kjt. végrehajtá-
sáról a művészeti, a közmű-
velődési és a közgyűjtemé-
nyi területen foglalkoztatott 
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zotti munkakörbe  
kinevezhető. 
Előny: e területen szer-
zett legalább öt év veze-
tői tapasztalat, a muzeá-
lis intézményekről, a 
nyílvános könyvtárakról 
szóló 1997. évi 
CXL. törvény 95/B. § 
(7) bekezdésében megje-
lölt tanfolyam eredmé-
nyes elvégzésének  
igazolása. 

közalkalmazottak jogviszo-
nyával összefüggő egyes 
kérdések rendelkezéséről 
szóló 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet rendelkezé-
sei az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om, idegennyelv-ismeretet 
igazoló okirat vagy igazo-
lás, b, szgy igazolása, 
szakmai ön, vpr vezetői 
elképzelések, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó pályá-
zati anyagban foglalt sze-
mélyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, ajánlott, 
elsőbbségi küldeményként 
„Békés Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, igazgatói 
pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Békés Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ 
5600 Békéscsaba, 
Derkovits sor 2. 
f: Békés Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
intézményfenntartási  
főosztály. 
Tel.: (66) 441-536. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. május 15., 
a fenntartó székhelyén, 
honlapján: 
www.bekesmik.hu 
2012. május 15., 
az intézmény honlapján: 
www.munkácsy.hu 
2012. május. 15. 
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

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 címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás



11. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1751

A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

DR. GECSÉ NYI LAJOS, a tör té net tu do má nyok kan di dá tu sa

és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az ál lam- és jog tu do má nyok kan di dá tu sa

szer kesz té sé ben

SUB CLAUSULA
1920–1947

cí mû köny vét.

A ma gyar nem zet sors for du ló it a XX. szá zad ban négy dá tum rep re zen tál ja. 1920, 1947 a tri a no ni és a pá ri zsi béke-
szerzõdés évei; 1956 a ma gyar for ra da lom vi lág tör té nel mi ese mé nye s 1989 az euró pai in teg rá ci ós fo lya mat kez dõ
eszten deje. Az év szá mok az euró pai tör té ne lem mi kén ti ala ku lá sá nak is meg határozó ter mi nu sai.
A Sub cla u su la so ro zat e kö te te a két bé ke szer zõ dés fõbb nem zet kö zi do ku men tu ma i nak be mu ta tá sá ra vál lal ko -
zott. A je len tõs rész ben el sõ ként nyil vá nos ság ra ke rü lõ for rá sok olyan té nyek, ame lyek kom men tárt nem igé nyel ve
ön magukért be szél nek. Fac ta  loquntur, fa ma vo lat.
A je len ko ri euró pai bé kék éve Ma gyar or szág szá má ra a Tri a non „kis pa lo tá tól” a pá ri zsi Qu ai de Or sa yn fek võ kül ügyi
pa lo tá ig tö ret le nül hú zó dik. Ezt pél dáz zák a köz zé tett do ku men tu mok.

A kö tet 1328 ol dal ter je del mû, ár a 2500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

SUB CLAUSULA
1920–1947

cí mû, 1328 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 2500 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

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 címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

DR. GECSÉ NYI LAJOS, a tör té net tu do má nyok kan di dá tu sa

és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az ál lam- és jog tu do má nyok kan di dá tu sa

szer kesz té sé ben

SUB CLAUSULA
1956

Do ku men tu mok a for ra da lom tör té ne té hez
cí mû köny vét.

Mi és ho gyan tör tént 1956 õszén? Mi ként rop pant meg fo ko za to san a dik ta tú ra az ok tó be rig ve ze tõ hó na pok so rán,
mit tettek és mit akartak a for radalom vezetõi, miközben az ut cákon már a tankok dübörögtek és a fegy verek ro pog-
tak? És mit tettek a nagy hatalmak, me lyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pe dig az együtt ér zõ kívül-
ál lás  paravánja mö gül fi gyel te a pél dát lan bá tor ság gal vál lalt har cot és bu kást. Hi te les vá laszt a kér dé sek lán co la tá ra
alig ha ad hat más, mint a ko ra be li for rá sok ta nú sá ga.
Ez in dí tot ta a kö tet szer kesz tõ it ar ra, hogy az 50. év for du ló elõ es té jén mind ab ból, amit fon tos nak tar ta nak, a for ra -
da lom elõz mé nye it, az odá ig ve ze tõ utat, majd a hõ si küz de lem hát te ré ben fo lyó ha zai és nem zet kö zi tár gya lá so kat,
dön té se ket, ér té ke lé se ket il le tõ en, egy kö tet be gyûjt ve a tör té ne lem tu do mány sza bá lyai sze rint is mét köz zé te -
gyék. Ma gyar, orosz, an gol, ame ri kai, oszt rák le vél tá rak anya gá ból vá lo gat tak, és hasz nál ták az el sõd le ges köz lés he-
lyé nek meg jelölésével az ed di gi pub li ká ci ó kat is. Olyan gyûj te mény jött így lét re, amely, ha nem is hi ány ta la nul, de
meg ha tá ro zó ele me i ben át fog ja 1956 tör té ne tét.

A kö tet 768 ol dal ter je del mû, ár a 1500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

SUB CLAUSULA
1956

Do ku men tu mok a for ra da lom tör té ne té hez

cí mû, 768 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 1500 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

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 címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
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 ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@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 áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

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 címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
12.0893 – Lajosmizse

A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák 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 címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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