
TARTALOM

ol dal ol dal

JOGSZABÁLYOK

2011. évi CLX. tör vény a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ról szó ló
1993. évi XXIII. tör vény mó do sí tá sá ról......................... 34

2011. évi CLXIX. tör vény a moz gó kép rõl szó ló 2004. évi
II. tör vény mó do sí tá sá ról ............................................... 34

258/2011. (XII. 7.) Korm. ren de let a me gyei in téz mény -
fenn tar tó köz pon tok ról, va la mint a me gyei ön kor mány -
za tok kon szo li dá ci ó já val, a me gyei ön kor mány za ti in -
téz mé nyek és a Fõ vá ro si Ön kor mány zat egész ség ügyi
in téz mé nye i nek át vé te lé vel össze füg gõ egyes kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról................................................ 54

65/2011. (XII. 9.) NEFMI ren de let a Nem ze ti Kul tu rá lis
Alap ról szó ló 1993. évi XXIII. tör vény vég re haj tá sá ról
szó ló 9/2006. (V. 9.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról .... 77

116/2011. (XII. 14.) VM ren de let a 2012. évi óvo da-, is ko -
la tej prog ram sza bá lyo zá sá ról........................................ 79

HATÁROZATOK

107/2011. (XII. 14.) ME ha tá ro zat fõ is ko lai ta ná rok ki ne -
ve zé sé rõl ........................................................................ 108

KÖZLEMÉNYEK

A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um köz le mé nye az ala pí tá si,
in dí tá si en ge délyt ka pott le vél tá ri kép zé si prog ra mok ról... 109

A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um köz le mé nye a nyil vá -
nos könyv tá rak jegy zé ké rõl ........................................... 110

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 2011. no vem ber 29-én 
ha bi li tált dok to ri cí met szer zet tek rõl.............................. 111

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.................................. 112

Pá lyá za ti fel hí vás pe da gó gus és egyéb ál lás helyek betölté -
sére................................................................................. 125

A köz löny zá rá sa után ér ke zett köz le mé nyek, pá lyá za ti
fel hí vá sok....................................................................... 127

IV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára:  2415 Ft 2012. JANUÁR 30.



JOGSZABÁLYOK

2011. évi CLX. törvény
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi

XXIII. törvény módosításáról*

1. §

(1) A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII.
törvény (a továbbiakban: Nkatv.) 4. § (1) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) Az Alap bevételi forrásai:

a) az ötöslottó szerencsejáték játékadójának 90 száza-
léka;

b) a kulturális adó teljes összege;

c) központi költségvetési elõirányzatokból átvett pénz-
eszközök;

d) a jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságok és természetes személyek befizetései;

e) költségvetési támogatás;

f) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény alapján felajánlott személyi jövede-
lemadó meghatározott része;

g) a szerzõi jogról szóló törvény alapján a közös jogke-
zelõ szervezetektõl származó befizetések;

h) egyéb bevételek.”

(2) Az Nkatv. 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Az Alap bevétele és év végi maradványa nem von-
ható el. Az év végi maradvány a tárgyévi bevételi terv tel-
jesülése elõtt igénybe vehetõ a kiadási és bevételi elõ-
irányzat egyidejû módosításával. Az Alap költségvetésé-
nek tervezésére, végrehajtására és zárszámadására egye-
bekben az Áht. és az éves költségvetési törvény vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

2. §

Az Nkatv. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § Az állami adóhatóság megbízásából a kincstár a
befolyt ötöslottó szerencsejáték játékadó összegének
90 százalékát havonta átutalja az Alap számlája javára.
A kulturális adó esetében az állami adóhatóság megbízásá-
ból a kincstár a befolyt kulturális adó összegét naponta
utalja át az Alap számlája javára.”

3. §

Az Nkatv. 7/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„7/C. § A miniszter által közvetlenül felhasználható ke-
ret a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevétel
– a 7. § (2) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett –
összegének legfeljebb 25%-a (a továbbiakban: miniszteri
keret). A tárgyévi miniszteri keret pontos mértékét a mi-
niszter a tárgyévet megelõzõ év december 15-éig állapítja
meg.”

4. §

(1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivé-
tellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

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

2011. évi CLXIX. törvény
a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény

módosításáról**

1. §

A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiak-
ban: Mktv.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) E törvény I. fejezetét és II. fejezetének 1., 2. és 4. cí-
mét kell alkalmazni a mozgóképszakmai célok meg-
valósulását szolgáló támogatásokra, ha azok forrása a köz-
ponti költségvetésben, helyi vagy kisebbségi önkormány-
zat költségvetésében meghatározott elõirányzat, vagy ha
a támogatást a Kormány, a helyi vagy kisebbségi önkor-
mányzat által alapított alapítvány vagy közalapítvány
nyújtja, valamint a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott
mozgóképszakmai támogatásokra.”
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* A törvényt az Országgyûlés a 2011. november 28-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2011. november 21-i ülésnapján fogadta el.
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2. §

(1) Az Mktv. 2. § 4. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

(E törvény alkalmazásában)
„4. filmelõállító: az a jogi személy vagy jogi személyi-

séggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki vagy amely
saját nevében kezdeményezi és megszervezi a filmalkotás
megvalósítását, gondoskodva ennek anyagi és egyéb felté-
teleirõl, és rendelkezik a filmalkotás felhasználására és
a felhasználás engedélyezésére vonatkozó jogokkal;”

(2) Az Mktv. 2. § 6–8. pontjai helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában)
„6. nemzetközi koprodukciós filmalkotás: különbözõ

államokban székhellyel rendelkezõ filmelõállítók által ké-
szített filmalkotás, amelyet két- vagy többoldalú nemzet-
közi egyezmény vagy az érintett államok jogszabályai
ilyennek minõsítenek;

6a. koprodukciós filmalkotás: olyan magyar filmelõál-
lítók által közösen készített filmalkotás, amelyben a film-
elõállítók filmalkotásra vonatkozó jogait és kötelezettsé-
geit koprodukciós szerzõdés rögzíti;

7. a) magyar filmalkotás: olyan filmalkotás, amelyben
a magyar részvétel a 3. § szerinti táblázat alapján legalább
75 pontot ér el;

b) magyar részvételû filmalkotás: olyan filmalkotás,
amelyben a magyar részvétel a 3. § szerinti táblázat alap-
ján legalább 30 pontot ér el;

c) egyéb magyar részvételû filmalkotás: olyan filmal-
kotás, amelyben a magyar részvétel a 3. § szerinti táblázat
alapján legalább 15 pontot ér el;

d) egyéb filmalkotás: olyan filmalkotás, amelyben
a magyar részvétel a 3. § szerinti táblázat alapján nem éri el
a 15 pontot;

8. eredetileg magyar nyelven gyártott filmalkotás:
az olyan filmalkotás, amely az alábbi kategóriák valame-
lyikébe tartozik:

a) forgatásának során a szereplõk (az utómunka során
a narrátor) által használt nyelv többségében a magyar,

b) forgatásának során a szereplõk (az utómunka során
a narrátor) által használt nyelv többségében valamely ma-
gyarországi nemzetiség nyelve, ha a filmalkotás tárgya
az adott magyarországi nemzetiség életével, kultúrájával
van összefüggésben;”

(3) Az Mktv. 2. § 10. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

(E törvény alkalmazásában)
„10. közvetett támogatás: mozgóképszakmai célok

megvalósítását szolgáló támogatás, amely után a támogató
jogszabályban megállapított adókedvezményeket vehet
igénybe;”

(4) Az Mktv. 2. § 15. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„15. filmterjesztés: a filmalkotás eredeti példányának
vagy többszörözött példányainak a nyilvánosság számára
történõ hozzáférhetõvé tétele, különösen

a) forgalmazással, illetve az arra történõ felkínálással,
b) moziüzemeltetéssel,
c) filmalkotás bármely adathordozón történõ kiadásá-

val, értékesítésével, bérbeadásával, haszonkölcsönbe adá-
sával;”

(5) Az Mktv. 2. § 20. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

(E törvény alkalmazásában)
„20. filmgyártás: a filmalkotás felvételének megkezdé-

sétõl a filmalkotás elsõ eredeti példányának elõállításáig
vezetõ alkotói, szervezési, gazdasági és mûszaki tevé-
kenységek összessége; az elsõ eredeti példány az elsõ, kö-
zönség elõtti bemutatásra alkalmas végleges kópia;”

(6) Az Mktv. 2. §-a a következõ 20a–20b. pontokkal
egészül ki:

„20a. filmgyártó vállalkozás: az a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság,
amely a film gyártására vonatkozó szerzõdés alapján szer-
vezi a filmalkotás megvalósítását, és ezen tevékenysége
révén az adott film tekintetében nem minõsül filmelõ-
állítónak;

20b. magyar filmgyártó vállalkozás: a 27. § szerinti
nyilvántartásba vett, magyarországi székhellyel rendelke-
zõ filmgyártó vállalkozás, amely vezetõ tisztségviselõinek
többsége valamely EGT-államnak, vagy a Határokon át-
lépõ televíziózásról szóló Európa Tanácsi Egyezményt
aláíró valamely országnak az állampolgára;”

(7) Az Mktv. 2. § 23–25. pontjai helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában)
„23. megrendelésre készülõ filmalkotás: az a filmalko-

tás, amelynek gyártásában az adott film tekintetében ma-
gyar filmgyártónak minõsülõ vállalkozás vesz részt;

24. nem megrendelésre készülõ filmalkotás: az a film-
alkotás, amelynek gyártásában az adott film tekintetében
magyar filmelõállítónak minõsülõ vállalkozás vesz részt;

25. közvetlen filmgyártási költség: az adott filmalkotás
költségvetésében szereplõ, a filmalkotás elõállítója, vagy
megrendelésre készülõ filmalkotás esetében a gyártásában
részt vevõ magyar filmgyártó vállalkozás által pénzügyi-
leg teljesített, bizonylattal igazolt kifizetés, amely meg-
felel az e törvényben meghatározott feltételeknek;”

(8) Az Mktv. 2. § 28–29. pontjai helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában)
„28. kulturális értéket mûfaja alapján létrehozó film-

alkotás: a játékfilm, a kisjátékfilm, a kísérleti film, a do-
kumentumfilm, a tudományos ismeretterjesztõ film,
az animációs film, a rövidfilm, a tv-film és a tv-sorozat,
kivéve az olyan film vagy filmsorozat, amely valós szerep-
lõk és események elsõdlegesen szórakoztató célú nyomon
követésén alapul és kulturális értéket nem hoz létre



(valóságshow), továbbá az olyan fikciós filmsorozat,
amely heti többszöri televíziós bemutatásra készült, több
mint húsz epizódból áll, lezáratlan dramaturgiájából adó-
dóan végtelenül folytatható, és kulturális értéket nem hoz
létre (szappanopera);

29. közvetlen magyar filmgyártási költség: a közvetlen
filmgyártási költségek azon csoportja, amely adó- vagy já-
rulékkötelezettség formájában merül fel, vagy amelynek
felmerülése Magyarországon adó- vagy járulékfizetési kö-
telezettséget keletkeztet és megfelel az e törvényben meg-
határozott követelményeknek.”

3. §

Az Mktv. II. fejezet 2. címe helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„2. cím
Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
8. § (1) A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Non-

profit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a további-
akban: MNF) az e törvényben meghatározott rendelkezé-
sek szerint végzi a mozgóképszakmai célokra elõirányzott
források elosztását.

(2) Az MNF a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
(a továbbiakban: MNV Zrt.) által alapított egyszemélyes
közhasznú nonprofit zártkörûen mûködõ részvénytársa-
ság, amelynek részvénye forgalomképtelen. Az MNF ala-
pító okiratát az MNV Zrt. fogadja el. Az MNF alapító ok-
iratát és annak módosításait a Hivatalos Értesítõben az ala-
pító közzéteszi.

9. § (1) Az MNF vezetõje a vezérigazgató.

(2) Az MNF támogatási feladatait az MNF szervezeté-
ben mûködõ, öttagú Filmszakmai Döntõbizottság az MNF
Támogatási Szabályzatában meghatározott módon látja el.

(3) A Filmszakmai Döntõbizottság tagjai a vezérigazga-
tó és további négy, a mozgóképszakma valamely területén
legalább öt éves szakmai tapasztalattal rendelkezõ magyar
állampolgár. A Filmszakmai Döntõbizottság tagjait a ve-
zérigazgató bízza meg, a tagok a vezérigazgató által meg-
határozott tiszteletdíjban részesülnek. A Filmszakmai
Döntõbizottság tagját a vezérigazgató felmenti, ha a tag
a megbízatásával összefüggésben a kötelezettségét súlyo-
san megsérti.

(4) A Filmszakmai Döntõbizottság döntéseit az összes
tag többségének szavazatával hozza meg.

9/A. § (1) Az MNF bevételi forrásait a központi költség-
vetési támogatás és az MNF egyéb bevételei alkotják.

(2) A hatoslottó szerencsejáték játékadójának 80 száza-
lékát az MNF e törvény szerinti feladatai ellátására kell
fordítani, és ezt a kiadást az állami vagyonnal kapcsolatos

bevételek és kiadások költségvetési fejezetében kell meg-
tervezni.

(3) Az MNF mûködése során keletkezett egyéb bevéte-
leit is az e törvény szerinti mozgóképszakmai célokra for-
dítja.

(4) Az MNF-nek feladatai ellátása során figyelemmel
kell lennie a különbözõ társadalmi igények kiszolgálására,
a magyar filmipar sokszínûségének biztosítására. Így kü-
lönösen lehetõséget kell adnia a különbözõ filmalkotói
nemzedékek, mûhelyek, irányzatok esélyegyenlõségen
alapuló, minél teljesebb körû bemutatkozására, alkotói
céljaik megvalósítására. Ezért az elosztási rendszer kiala-
kítása során meghatározza az egyes részterületek közötti
arányokat, egyensúlyt teremt az alkotói, filmelõállítói, ter-
jesztési és nézõi szempontok, valamint a mûvészeti és gaz-
dasági érdekek között.

9/B. § (1) Az MNF feladatai különösen:
a) a bevételi források elosztása révén a mozgóképszak-

mai támogatási rendszer mûködtetése,
b) pályázati elvek kidolgozása, különös tekintettel

a következõkre:
ba) a pályázók esélyegyenlõsége, a pályázatok egyér-

telmûsége, átláthatósága és összehasonlíthatósága,
bb) a magyar filmmûvészet és filmipar folyamatos

jelenlétének biztosítása a hazai, az európai, valamint
az Európán kívüli filmpiacon,

bc) a magyar és egyetemes filmkultúra magyarországi
terjesztésének elõsegítése,

bd) a pályáztatás folyamatosságának biztosítása,
c) a támogatás odaítélésétõl kezdõdõen a filmalkotások

elkészültének, valamint az egyéb támogatott célok meg-
valósulásának folyamatos felügyelete és a támogatások
felhasználásának ellenõrzése, a filmalkotások nemzetközi
terjesztésének és filmfesztiválokon való jelenlétének elõ-
segítése,

d) a mozgóképszakma nemzetközi képviselete, a nem-
zetközi kapcsolatok ápolása, a nemzetközi mozgókép-
szakmai pályázati rendszerbe való bekapcsolódás elõsegí-
tése,

e) a határon túli magyar filmmûvészet támogatása, fo-
lyamatos jelenlétének elõsegítése a hazai, az európai, vala-
mint az Európán kívüli filmpiacon,

f) az állami támogatással megvalósuló filmalkotásokon
fennálló, szerzõdés alapján megszerzett vagyoni jogok ke-
zelése, hasznosítása az MNF Támogatási Szabályzatában
és a támogatottal kötött szerzõdésben meghatározott ren-
delkezések szerint,

g) az MNF tulajdonában vagy kezelésében lévõ va-
gyontárgyak kezelése, hasznosítása,

h) a mozgóképszakmai állami támogatási rendszer to-
vábbfejlesztésére vonatkozó koncepciók elkészítése,

i) a magyar kultúra terjesztése, illetve Magyarország
nemzetközi megítélése szempontjából kiemelkedõ jelen-
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tõségû, filmforgatásra alkalmas állami és önkormányzati
tulajdonban álló helyszínek nyilvántartása, valamint köz-
remûködés filmgyártási célra történõ hasznosításukban
az azok felett rendelkezésre jogosultakkal kötött megálla-
podás alapján.

(2) Az MNF az e törvényben meghatározott pályázati és
támogatási elvek, illetve feltételek érvényesülését biztosí-
tó, a pályázatokra és a támogatások nyújtására vonatkozó
részletes szabályokat az alapító okiratában, illetve a Tá-
mogatási Szabályzatában állapítja meg. Az MNF a Támo-
gatási Szabályzatot a Hivatalos Értesítõben, valamint hon-
lapján közzéteszi.”

4. §

(1) Az Mktv. 12. § (1)–(2) bekezdései helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(1) A mozgóképszakma közvetlen támogatása szelek-
tív támogatás útján történik.

(2) A szelektív támogatáson belül a támogatást nyújtó
szervezetek visszatérítendõ, illetve vissza nem térítendõ
támogatásokat nyújthatnak. A visszatérítendõ támogatá-
sok esetében a visszatérítés módját és mértékét a támogató
szervezetek határozzák meg.”

(2) Az Mktv. 12. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(E törvény alapján az alábbi mozgóképszakmai tevé-
kenységek céljára nyújtható támogatás:)

„d) filmterjesztés, valamint a filmterjesztést és a film-
értékesítést elõsegítõ marketing tevékenység,”

(3) Az Mktv. 12. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(E törvény alapján az alábbi mozgóképszakmai tevé-
kenységek céljára nyújtható támogatás:)

„g) mozgóképszakmai rendezvényszervezés, illetve
rendezvényen, filmfesztiválon való részvétel,”

(4) Az Mktv. 12. § (5)–(6) bekezdései helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(5) A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ
Alap (a továbbiakban: MTVA) – a Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság Médiatanácsának (a továbbiakban: Mé-
diatanács) elõzetes jóváhagyásával – megállapodást köt-
het az MNF-fel filmalkotások támogatásáról e törvény
rendelkezései szerint.

(6) Az MNF a mozgóképszakmai célok támogatására
rendelkezésre álló állami források elosztásának összehan-
golása érdekében megállapodást köthet más támogató
szervezetekkel a (3) bekezdésben meghatározott egyes
mozgóképszakmai tevékenységek támogatásáról.”

(5) Az Mktv. 12. § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(8) Nem részesülhet az e törvény szerinti támogatásban
olyan tevékenység, amely a 21. § szerinti VI. kategóriába

sorolandó film elõállítására, terjesztésére, archiválására
irányul. Nem részesülhetnek emellett támogatásban
az olyan egyéb televíziós mûsorszámok, amelyek nem mi-
nõsülnek kulturális értéket mûfaja alapján létrehozó film-
alkotásnak.”

5. §

Az Mktv. 13. § (7)–(8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, valamint a 13. § a következõ (9) bekez-
déssel egészül ki:

„(7) A filmgyártás céljára nyújtott közvetlen támogatás
legalább 60%-át a támogatott közvetlen magyar filmgyár-
tási költségekre köteles fordítani. A támogató szervezet
ennél magasabb arányt is elõírhat, de az nem haladhatja
meg a nyújtott támogatás 80%-át. Ha a filmalkotás forga-
tókönyve az eredeti helyszíneken való forgatást teszi szük-
ségessé, a támogató szervezet hozzájárulhat ahhoz, hogy
a nyújtott támogatás legfeljebb 60%-át a támogatott nem
közvetlen magyar filmgyártási költségekre fordítsa.

(8) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, e törvény
alkalmazásában a magyar részvételû filmalkotás és a nem-
zetközi koprodukciós filmalkotás magyar filmelõállítóját
a magyar filmalkotás elõállítójával megegyezõ jogok és
kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.

(9) E törvény szerinti közvetlen támogatásban a magyar
filmalkotás és a magyar részvételû filmalkotás részesít-
hetõ.”

6. §

(1) Az Mktv. 14/A. § (2)–(3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A támogató szervezet támogatásokról döntõ, vagy
a támogatásra javaslatot tevõ tisztségviselõje nem vehet
részt a pályázat vagy a támogatási kérelem elbírálásában,
ha a pályázatban (támogatási kérelemben) érintett filmal-
kotásnak õ, vagy a Ptk. 685. § b) pontjában felsorolt közeli
hozzátartozója az Szjt. szerinti szerzõje, vagy ha a pályá-
zóval (kérelmezõvel) õ vagy a Ptk. 685. § b) pontjában fel-
sorolt közeli hozzátartozója munkaviszonyban, munka-
végzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy a pályázó
számára olyan gazdasági társaságon keresztül nyújt szol-
gáltatást, amelynek tagja vagy részvényese.

(3) A támogató szervezet támogatásokról döntõ, vagy
a támogatásra javaslatot tevõ tisztségviselõje, valamint an-
nak a Ptk. 685. § b) pontjában felsorolt közeli hozzátarto-
zója részére a támogatott filmalkotással kapcsolatos, tiszt-
ségviselõi megbízatása alatt végzett, (2) bekezdésben
meghatározott tevékenysége után nyújtott díjazás a támo-
gatás terhére nem számolható el.”
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(2) Az Mktv. 14/A. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) Ha törvény az adott támogató szervezetre eltérõ
összeférhetetlenségi szabályt állapít meg, a két szabály kö-
zül a szigorúbbat kell alkalmazni. E törvény alkalmazásá-
ban az MNF vezérigazgatója, valamint az MNF Filmszak-
mai Döntõbizottságának tagjai támogatásokról döntõ tiszt-
ségviselõnek minõsülnek.”

7. §

Az Mktv. 15. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A támogató szervezet döntéseit a támogatott alko-
tásokra, illetve a pályázatokra vonatkozó pontos informá-
ciók birtokában, valamennyi körülmény gondos mérlege-
lésével hozza meg. A támogató szervezet köteles a támo-
gatott cél megvalósulását gyártási és pénzügyi ellenõr köz-
remûködésével folyamatosan figyelemmel kísérni és el-
lenõrizni, valamint a jelen törvénnyel összhangban álló
mindazon intézkedéseket megtenni, amelyek biztosítják
a támogatott filmalkotások elõállításának befejezését.”

8. §

Az Mktv. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § Az „art” besorolású mozik üzemeltetésének, va-

lamint az „art” besorolású filmalkotások terjesztésének tá-
mogatására vonatkozó részletes szabályokat a kultúráért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben
állapítja meg.”

9. §

Az Mktv. II. fejezete a következõ 5. címmel egészül ki:
„5. cím
A Nemzet Filmmûvésze
17/A. § (1) A Kormány a miniszter javaslata alapján

a „Nemzet Filmmûvésze” címet és az ezzel járó életjáradé-
kot biztosíthat a magyar mozgóképszakma, mozgóképkul-
túra, filmmûvészet legfeljebb 15, a 65. életévét betöltött,
a díjazás évében már Kossuth-díjjal rendelkezõ kiemelke-
dõ alkotójának, annak egész életmûvét figyelembe véve
megbecsülése és teljesítménye elismerése érdekében.

(2) A „Nemzet Filmmûvésze” cím adományozásának
részletes eljárási szabályait és az életjáradék mértékét
a Kormány rendeletben állapítja meg.

(3) A „Nemzet Filmmûvésze” cím nem adományozható
olyan személy részére, akivel szemben a (8) bekezdés sze-
rinti érdemtelenségi ok vagy az (4) bekezdésében megha-
tározott körülmény áll fenn. Nem adományozható a cím
továbbá annak a személynek, aki olyan filmelõállító tagja

(részvényese), amely korábban kapott állami támogatással
nem számolt el, vagy amely a visszatérítendõ állami támo-
gatást nem térítette vissza a támogató szervezetnek. A mi-
niszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: mi-
nisztérium) az (1) bekezdés szerinti javaslat Kormány elé
terjesztése céljából az érintett írásbeli hozzájárulása esetén
jogosult adatot igényelni a bûnügyi nyilvántartási rend-
szerbõl. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat,
hogy a miniszter által javasolni kívánt személlyel szemben
a (8) bekezdés szerinti érdemtelenségi ok vagy a (4) bekez-
désében meghatározott körülmény fennáll-e. Ha a minisz-
ter által javasolni kívánt személy az adatigényléshez nem
járul hozzá, vagy vele szemben a (8) bekezdés szerinti ér-
demtelenségi ok vagy a (4) bekezdésében meghatározott
körülmény áll fenn, a javaslat nem terjeszthetõ elõ és mi-
niszter más személyre tesz javaslatot. A miniszter és a mi-
nisztérium a Kormány döntéséig tarthatja nyilván és kezel-
heti az adatokat.

(4) Fel kell függeszteni az életjáradék folyósítását an-
nak a „Nemzet Filmmûvésze” címet elnyert személynek,
aki szándékos bûncselekmény elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt büntetõeljárás – ide nem értve a magán-
vád vagy pótmagánvád alapján indult büntetõeljárást – ha-
tálya alatt áll. A járadékra jogosult az alapos gyanú közlé-
sétõl számított 8 napon belül bejelenti a minisztériumnak,
ha ellene büntetõeljárás indult.

(5) A „Nemzet Filmmûvésze” címet elnyert személy
a bíróság jogerõs határozatának közlésétõl számított 8 na-
pon belül bejelenti a minisztériumnak, ha a (8) bekezdés
szerint érdemtelenné vált a járadékra. Érdemtelenség ese-
tén a Kormány a „Nemzet Filmmûvésze” címet és az azzal
járó életjáradékot a miniszter javaslatára visszavonja. Ér-
demtelenség esetén a minisztérium az életjáradék folyósí-
tását megszünteti. A bíróság ítéletének jogerõre emelkedé-
sétõl folyósított életjáradék jogosulatlanul felvett járadék-
nak minõsül, amelyet az errõl való tudomásszerzést vagy
a minisztérium felhívását követõ 60 napon belül a járadék-
ra jogosultnak vissza kell fizetnie. A minisztérium a jára-
dék visszafizetésére vonatkozó igényét a járadék jogosu-
latlan felvételétõl számított 5 éven belül érvényesítheti. Ha
az érdemtelenség már nem áll fenn, ennek megfelelõ iga-
zolásával a jogosult kérheti a járadék ismételt folyósítását.

(6) Ha a „Nemzet Filmmûvésze” címet elnyert személy
igazolja, hogy a vele szemben lefolytatott büntetõeljárás-
ban a nyomozást megszüntették, vagy a büntetõeljárást
jogerõsen befejezték és nem következett be a (8) bekezdés
szerinti érdemtelenségi ok, a minisztérium az igazolástól
számított 30 napon belül – a folyósítás felfüggesztésének
napjától számított jegybanki alapkamattal növelve – egy
összegben folyósítja részére az elmaradt életjáradékot.
Amennyiben a büntetõeljárás jogerõs befejezésével a jo-
gosult érdemtelenné válik, az (4) bekezdés alapján felfüg-
gesztett járadék nem kerül részére folyósításra.
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(7) A minisztérium a (6) bekezdés alapján megismert
személyes adatokat az életjáradék továbbfolyósítására irá-
nyuló eljárás jogerõs befejezéséig kezelheti.

(8) Érdemtelen és nem részesül járadékban az a jogo-
sult, aki:

a) büntetett elõéletû,
b) büntetlen elõéletû, de akit a bíróság bûncselekmény

elkövetése miatt elítélt,
ba) szándékos bûncselekmény miatt végrehajtandó

szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától
számított 5 évig;

bb) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott egyéb
büntetés esetén a mentesítéstõl számított 3 évig;

bc) megrovás alkalmazása esetén a határozat jogerõre
emelkedésétõl számított 3 évig;

bd) próbára bocsátás alkalmazása esetén a próbaidõ,
annak meghosszabbítása esetén a meghosszabbított próba-
idõ elteltétõl számított 3 évig.

(9) A minisztérium a járadékra jogosultság idõtartama
alatt lefolytatott hatósági ellenõrzés keretében ellenõrizhe-
ti azt is, hogy a jogosult nem vált-e érdemtelenné és nem
áll-e büntetõeljárás hatálya alatt. A minisztérium e célból
a jogosult írásbeli hozzájárulása esetén adatot igényelhet
a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl. Az adatigénylés ki-
zárólag azon adatra irányulhat, hogy a jogosult nem ér-
demtelen és nem áll büntetõeljárás hatálya alatt. Ha a jogo-
sult nem járul hozzá az adatigényléshez, akkor az életjára-
dék folyósítását fel kell függeszteni a hozzájárulás meg-
adásának idõpontjáig.

(10) A minisztérium a (9) bekezdésben meghatározott
hatósági ellenõrzést a jogosulttal szemben – annak írásbeli
hozzájárulása esetén – kötelezõen lefolytatja, ha

a) a jogosult a (4) vagy (8) bekezdés szerinti ok vagy
körülmény bekövetkezését bejelenti, és a bejelentéshez
nem csatol hatósági bizonyítványt,

b) megalapozottan feltehetõ, hogy a jogosult érdemte-
lenné vált vagy büntetõeljárás hatálya alatt áll.

(11) A minisztérium annak megállapítása céljából, hogy
a jogosult nem érdemtelen és nem áll büntetõeljárás hatá-
lya alatt – a járadékra való jogosultságról szóló döntés
meghozataláig, a járadék jogosultság megállapítása esetén
a jogosultság megszûnéséig – kezeli a járadékra jogosult
azon személyes adatait, amelyeket a bûnügyi nyilvántartó
szervtõl e § alapján igényelt.

(12) Ha a jogosult a (10) bekezdés szerinti írásbeli hoz-
zájárulást nem adja meg, akkor az életjáradék folyósítását
fel kell függeszteni a hozzájárulás idõpontjáig.”

10. §

Az Mktv. III. fejezete helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„III. FEJEZET
MOZGÓKÉPSZAKMAI HATÓSÁG

1. Cím
A mozgóképszakmai hatóság
18. § (1) A mozgóképszakmai hatóság ellátja a mozgó-

képszakma mûködésével összefüggõ közigazgatási fel-
adatokat.

(2) A mozgóképszakmai hatóság a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal).

(3) Az egyes mozgóképszakmai hatósági feladatok ellá-
tása érdekében a Hivatal mûködteti a Nemzeti Filmirodát.
A Nemzeti Filmiroda szervezetének és feladatainak részle-
tes szabályait a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(a továbbiakban: NMHH) Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzata határozza meg. A Nemzeti Filmiroda élén
az NMHH Elnöke (a továbbiakban: Elnök) által az NMHH
fõigazgatójának (a továbbiakban: fõigazgató) javaslatára
határozatlan idõre kinevezett fõosztályvezetõi besorolású
köztisztviselõ áll, felette a munkáltatói jogokat – a kineve-
zés, felmentés, illetve a visszahívás kivételével – a fõigaz-
gató gyakorolja.

(4) A mozgóképszakmai hatóság a mûködésével össze-
függõ kiadásait központi költségvetési támogatásból és sa-
ját bevételeibõl fedezi.

2. Cím
A mozgóképszakmai hatóság feladat- és hatásköre
19. § (1) A Hivatal hatósági hatáskörében az alábbi fel-

adatokat látja el:
a) a filmalkotásokat a kiskorúak védelme érdekében

e törvény szerint besorolja, valamint a besorolási szabá-
lyok megsértése esetén a törvényben meghatározott szank-
ciót alkalmazza,

b) a mûvészi értékük miatt támogatásra érdemes és
a kulturális követelmények teljesítése alapján támogatásra
jogosult filmalkotásokat, valamint az ilyen filmalkotáso-
kat terjesztõ mozikat és mozitermeket e törvény szerint be-
sorolja,

c) az e törvény szerinti támogatást igénylõ mozgókép-
szakmai szervezetekrõl és természetes személyekrõl, a tá-
mogatásra jogosult, és a támogatásban nem részesülõ film-
alkotásokról, a terjesztésre kerülõ, valamint az „art” beso-
rolású filmalkotásokról, továbbá az „art” mozikról és mo-
zitermekrõl e törvényben, illetve az Elnök rendeletében
meghatározott módon közhitelû, hatósági nyilvántartást
vezet,

d) azokat a filmalkotásokat, amelyek elõállításához
e törvény szerinti támogatást igényelnek, a magyar filmal-
kotás, a magyar részvételû filmalkotás, az egyéb magyar
részvételû filmalkotás vagy az egyéb filmalkotás elneve-
zésû kategóriák szerint besorolja,

e) e törvény szerint ellenõrzi és igazolja a kulturális kö-
vetelményeknek való megfelelés tényét,

f) e törvény szerint ellenõrzi, megállapítja és igazolja
a közvetett és közvetlen állami támogatás igénybevételére
vonatkozó jogosultságot, valamint kiállítja a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti támoga-
tási igazolást,
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g) mozgóképszakmai statisztikai tevékenységet végez,
h) feladat- és hatáskörében hivatalból vagy kérelemre el-

jár az e törvényben, illetve az e törvény felhatalmazása kere-
tében kibocsátott jogszabályban foglalt rendelkezések és
a hatáskörében hozott hatósági döntések betartásának általá-
nos hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárásokban,

i) ellátja az e törvényben vagy e törvény felhatalmazása
alapján más jogszabályban meghatározott egyéb mozgó-
képszakmai feladatokat.

(2) A Hivatal nem hatósági hatásköreiben az alábbi fel-
adatokat látja el:

a) nyilvántartása alapján mozgóképszakmai adatszol-
gáltatási tevékenységet végez,

b) kiadja a nemzetközi egyezményekben meghatáro-
zott koprodukciós igazolásokat az egyezményben megha-
tározott eljárás szerint,

c) ellátja a 33. §-ban meghatározott feladatokat,
d) ellátja az e törvényben vagy e törvény felhatalmazá-

sa alapján más jogszabályban meghatározott egyéb moz-
góképszakmai feladatokat.

(3) A Hivatal által e törvény alapján végzett nyilvántar-
tási, besorolási tevékenységért az Elnök rendeletében
meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

11. §

Az Mktv. a következõ III/A. fejezettel egészül ki:
„III/A. FEJEZET
A MOZGÓKÉPSZAKMAI HATÓSÁG ELJÁRÁSAI

1. Cím
A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai-
nak alkalmazása
19/A. § (1) A Hivatal és az Elnök (a továbbiakban

együtt: Hatóság) az e törvényben foglalt eltérésekkel
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiak-
ban: Ket.) szerint jár el.

(2) A Hivatal e törvény szerinti hatósági döntése ellen
irányuló fellebbezés elbírálására jogosult hatóság
az Elnök.

(3) A Hivatal határozata és önálló fellebbezéssel támad-
ható végzései ellen az egyedi hatósági ügy tárgya szerint
érintett támogató szervezet is jogorvoslati jogosultsággal
rendelkezik.

(4) A Hivatal a hatáskörébe tartozó ügyekben eljárását
hivatalból is megindíthatja, kivéve, ha e törvény szerint
az eljárás kizárólag kérelemre indítható.

(5) Amennyiben a Hivatal eljárása során az egyedi ható-
sági ügy tárgyán kívüli, de azzal szorosan vagy közvetet-
ten összefüggõ jogsértésrõl szerez tudomást, annak vonat-
kozásában – hatósági döntésének meghozatala elõtt – eljá-
rását hivatalból kiterjesztheti. Az eljárás hivatalbóli kiter-
jesztésérõl az ügyfeleket a Ket. vonatkozó rendelkezései
szerint értesíteni kell. Az eljárás hivatalbóli kiterjesztésé-

vel az ügyintézési határidõ az eljárásra irányadó ügyinté-
zési határidõvel meghosszabbodik.

(6) Hatáskör hiányában – a hatáskörrel rendelkezõ ható-
ság vizsgálata, illetve áttétel nélkül – a Hivatal jogosult
a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítani, illetve az el-
járást megszüntetni.

(7) Amennyiben a Hatóság – jelen törvény alapján ha-
táskörébe tartozó hatósági ügyben meghozott – jogerõs ha-
tósági döntése alapjául szolgáló adatokban, illetve tények-
ben változás következik be, az ügyfél azt köteles a válto-
zástól, illetve annak tudomására jutásától számított 15 na-
pon belül a Hivatalnak bejelenteni.

(8) Az (7) bekezdésben foglalt változásbejelentés, vagy
egyéb hivatalos tudomása alapján a Hivatal jogosult hiva-
talból hatósági eljárást indítani annak vizsgálata céljából,
hogy a hatósági döntést, illetve e hatósági döntés megho-
zatalának alapjául szolgáló feltételeket az adatokban, té-
nyekben bekövetkezett változás érdemben érinti-e.
Amennyiben a Hivatal megállapítja, hogy az adatokban,
tényekben bekövetkezett változás érdemben érinti a ható-
sági döntést, azt hivatalból indított hatósági eljárásban –
a változás tartalma szerint – módosítja vagy visszavonja.

(9) Az (7) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség
elmulasztása esetén a Hivatal a filmelõállítót a 19/H. §
(8) bekezdés c) pontja szerinti bírság megfizetésére köte-
lezheti.

2. Cím
Titoktartás
19/B. § (1) A Hatósággal közszolgálati jogviszonyban,

valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
álló, illetve állt személyek – a más szervezet számára jog-
szabályban elõírt adatszolgáltatást kivéve – e jogviszony
fennállása alatt, és annak megszûnését követõen is kötele-
sek megõrizni a Hatóság tevékenységével, annak ellátásá-
val kapcsolatban tudomásukra jutott személyes adatot, mi-
nõsített adatot, illetve üzleti titkot, valamint minden olyan
adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Hatóság nem kö-
teles törvény elõírásai szerint a nyilvánosság számára hoz-
záférhetõvé tenni.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt személyek a feladataik
ellátásával kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat,
tényt vagy körülményt jogosulatlanul nem tehetik közzé,
nem hasznosíthatják, és nem hozhatják harmadik fél tudo-
mására.

Elektronikus kapcsolattartás
19/C. § (1) A Hatóság e törvényben foglalt hatáskörei-

ben az Elnök rendeletben meghatározhatja azon eljárások
körét, amelyben kötelezõ vagy kizárólagos az elektronikus
kapcsolattartás.

(2) A kizárólag jogi személyt vagy jogi személyiség nél-
küli gazdasági társaságot, vagy egyéb szervezetet érintõ
eljárásokban elektronikus kapcsolattartás kizárólagosan
írható elõ.

(3) Természetes személyeket érintõ eljárásokban elekt-
ronikus kapcsolattartás kizárólagosan nem írható elõ.
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Ügyintézési határidõ
19/D. § (1) A Hatóság eljárásainak ügyintézési határide-

je – amennyiben e törvény eltérõ szabályokat nem állapít
meg – negyven nap.

(2) A határidõ indokolt esetben egy alkalommal, leg-
feljebb harminc nappal meghosszabbítható.

A tényállás tisztázása
19/E. § (1) A tényállás tisztázása során a Hatóság

a (2)–(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel a Ket. tényállás
tisztázására és a hatósági ellenõrzésre vonatkozó szabályait
alkalmazza.

(2) A Hatóság jogosult a filmalkotások elõállításával,
gyártásával, állami támogatásával, terjesztésével, archiválá-
sával, illetve a filmterjesztéssel kapcsolatos – akár törvény ál-
tal védett titkot is magában foglaló – adatot tartalmazó vala-
mennyi eszközt, iratot, dokumentumot megtekinteni, meg-
vizsgálni, azokról másolatot, kivonatot készíteni.

(3) A Hatóság az ügyfelet, az eljárás egyéb résztvevõit,
valamint azok megbízottait, alkalmazottait, illetve az ügy-
féllel és az eljárás egyéb résztvevõivel egyéb jogviszony-
ban állókat adatszolgáltatásra, illetve szóban vagy írásban
adatoknak az általa meghatározott, összehasonlításra al-
kalmas formátumban való szolgáltatására, továbbá egyéb
felvilágosítás adására kötelezheti.

(4) A Hatóság különösen indokolt esetben, ha egyéb bi-
zonyítási eszköztõl a tényállás tisztázása nem remélhetõ,
a tényállás tisztázása érdekében az ügyfélen és az eljárás
egyéb résztvevõjén kívül más személyt vagy szervezetet is
adatszolgáltatásra, bizonyítási eszközök átadására köte-
lezhet. E bekezdés szerinti végzés ellen az adatszolgálta-
tásra, bizonyítási eszközök átadására kötelezett a Fõvárosi
Bírósághoz halasztó hatályú jogorvoslattal fordulhat, a bí-
róság az ügyben nyolc napon belül nemperes eljárásban,
soron kívül határoz. A Fõvárosi Bíróság végzése ellen to-
vábbi jogorvoslatnak helye nincs.

(5) Amennyiben a tényállás tisztázása azt szükségessé
teszi, a Hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre kötelezheti,
e kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelõ teljesíté-
se esetében alkalmazható, 19/F. § szerinti jogkövetkezmé-
nyekre történõ figyelmeztetés mellett.

(6) A Hatóság a tényállás tisztázása érdekében, megfe-
lelõ határidõ tûzése és a mulasztás jogkövetkezményeire
történõ figyelmezetés mellett hiánypótlásra kötelezheti
az ügyfelet.

(7) A Hatóság egyedi hatósági eljárásainak iratait, ada-
tait, dokumentumait, illetve egyéb bizonyítási eszközeit,
kivételesen indokolt esetben más eljárásaiban is felhasz-
nálhatja, amennyiben az ügyfelek eljárási terheinek csök-
kentése vagy a megfelelõ, illetve hatékony jogérvényesítés
ezt szükségessé teszi.

Eljárási bírság
19/F. § (1) Az eljárás akadályozásának esetén a Hatóság

eljárási bírságot szabhat ki az ügyféllel, az eljárás egyéb
résztvevõjével, illetve a tényállás tisztázása során közre-

mûködésre kötelezett személlyel szemben, ha az eljárás
során olyan magatartást tanúsít, amely az eljárás elhúzásá-
ra, a valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányul,
vagy azt eredményezheti.

(2) Az eljárási bírság legmagasabb összege ötszázezer
forint, természetes személy ügyfél esetében legfeljebb
százezer forint.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen
az eljárás akadályozása, illetve az adatszolgáltatás nem
vagy nem megfelelõ teljesítése esetén a Hatóság három-
millió forintig terjedõ bírsággal sújthatja – ismételt jogsér-
tés esetén sújtani köteles – a jogsértõ vezetõ tisztségviselõ-
jét is.

(4) Az eljárási bírság kiszabása során a Hatóság mérle-
geli különösen a jogsértõ elõzõ évben elért nettó árbevéte-
lét és a jogsértés ismételtségét.

Adatszolgáltatás
19/G. § (1) A Hivatal az Európai Audiovizuális Obszer-

vatórium (European Audiovisual Observatory) és más eu-
rópai és nemzetközi szervezetek által igényelt, a nyilván-
tartásában szereplõ, mozgóképszakmai területre vonatko-
zó magyarországi adatokról hivatalos igazolást állít ki, és
azokat továbbítja.

(2) A Hivatal felhívhatja az e törvény hatálya alá tarto-
zó személyeket és szervezeteket minden olyan adat szol-
gáltatására, amely a Hivatal e törvényben meghatározott és
hatáskörébe utalt feladatok ellátásához elengedhetetlenül
szükséges, kivételesen abban az esetben is, ha az törvény
által védett titoknak minõsül, ide nem értve a minõsített
adatokat. E felhívás ellen jogorvoslatnak helye nincs,
a felhívás a (3) bekezdésben foglalt esetben kibocsátott ha-
tósági határozat elleni jogorvoslati kérelemben támadható.

(3) Amennyiben a (4) bekezdésben foglalt felhívást
az adatszolgáltatásra felhívott nem vagy nem megfelelõen
teljesíti, úgy a Hivatal hatósági határozatában kötelezheti
a felhívásban foglalt adatok szolgáltatására.

(4) A Hivatal az e törvény hatálya alá tartozó személye-
ket és szervezeteket hatósági határozatában idõszakos
vagy folyamatos adatszolgáltatásra is kötelezheti.

(5) A Hivatal e törvény hatálya alá tartozó személyeket
és szervezeteket hatósági határozatában a helyszínre vagy
a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve folyamatba
épített ellenõrzõ rendszerbõl történõ táv-adatszolgáltatás-
ra kötelezheti.

(6) A Hivatal (3)–(5) bekezdés szerinti határozata ellen
fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát
az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a ható-
sági határozat közlésétõl számított tizenöt napon belül
a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól. A bíróság
az ügyben, szükség esetén a felek meghallgatása alapján,
tizenöt napon belül nemperes eljárásban határoz. A nem-
peres eljárás iránti kérelem benyújtásának a határozat vég-
rehajtására halasztó hatálya van. A bíróság végzése ellen
fellebbezésnek nincs helye.
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(7) Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett
a (3)–(5) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezett-
séget nem vagy nem megfelelõen teljesíti, a Hivatal –
a jogsértõ elõzõ évben elért nettó árbevételét és a jogsértés
ismételtségét figyelembe véve – bírságot szab ki, amely-
nek mértéke legfeljebb ötszázezer forint.

Jogkövetkezmények
19/H. § (1) A Hivatal e törvényben, illetve az e törvény

felhatalmazása keretében kibocsátott jogszabályban fog-
laltak megsértõjével szemben e törvényben meghatározot-
tak szerint jogkövetkezményt alkalmazhat.

(2) A jogkövetkezmény alkalmazása során a Hivatal
az egyenlõ bánásmód elvét követve a fokozatosság és
az arányosság elvére tekintettel jár el; a jogsértés súlyához,
illetve ismétlõdéséhez igazodóan alkalmazza a fokozatos-
ság elvét, valamint az eset összes körülményéhez és a jog-
következmény által elérni kívánt célhoz képest arányos
jogkövetkezményt alkalmaz.

(3) Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételt-
ség nem állapítható meg, a Hivatal – a jogsértés tényének
megállapítása és figyelmeztetés mellett – legfeljebb har-
mincnapos határidõ tûzésével felhívhatja a jogsértõt a jog-
sértõ magatartás megszüntetésére, a jövõbeni jogsértések-
tõl való tartózkodásra, illetve a jogszerû magatartás tanúsí-
tására, és meghatározhatja annak feltételeit.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott felhívás kereté-
ben a (7) bekezdésben meghatározott mérlegelési szem-
pontok nem alkalmazandók.

(5) Amennyiben a felhívás az ügy összes körülményei-
re tekintettel nem alkalmazható, vagy nem lenne a jogsér-
tés megszüntetésére vonatkozó kötelezettség kikényszerí-
tésére hatékony eszköz, a Hivatal – a felhívás mellõzésére
vonatkozó indokolás nélkül – a jogsértõ magatartás tanúsí-
tását megtiltja, az e törvényben foglaltak érvényesítése ke-
retében kötelezettséget állapíthat meg, illetve a (8) bekez-
désben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhat.

(6) Ismételt jogsértés esetén a Hivatal kétmillió forintig
terjedõ bírsággal sújthatja a jogsértõ szervezet vezetõ tiszt-
ségviselõjét a jogsértés súlyához, jellegéhez, illetve
az egyedi ügy sajátosságaihoz mérten.

(7) A Hivatal a jogkövetkezményt, a jogsértés jellegé-
tõl függõen a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére,
folyamatosságára, idõtartamára, a jogsértéssel elért vagyo-
ni elõnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre,
az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek
számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés
piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben érté-
kelhetõ egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg.

(8) A Hivatal a következõ jogkövetkezmények alkal-
mazására jogosult:

a) ha a filmterjesztõ a Hivatal korhatár besorolása nél-
kül terjeszti a filmalkotást, vagy a mozielõzetest, illetve,
ha a Hivatal döntése ellenére a korhatár szerinti jelzés nem
vagy nem megfelelõen kerül feltüntetésre, valamint a ter-

jesztésre kerülõ filmalkotások nyilvántartásában nem sze-
replõ filmalkotás jogellenes terjesztése esetén a Hivatal
a filmterjesztõt, illetve a jogellenes helyzet kialakulásáért
felelõs személyt vagy szervezetet, ideértve a filmalkotást
kereskedelmi forgalomba hozó személyt vagy szervezetet
is, tízezer forinttól hárommillió forintig terjedõ bírság
megfizetésére kötelezheti;

b) a jogsértõt kötelezheti közleménynek a jogsértõ in-
ternetes honlapja nyitóoldalán, sajtótermékben vagy más
megjelölt módon történõ közzétételére a határozatban
meghatározott módon és ideig;

c) amennyiben a jelen törvény vagy e törvény felhatal-
mazása keretében kibocsátott jogszabály alapján adatszol-
gáltatásra vagy bejelentésre kötelezett az adatszolgáltatási
vagy bejelentési kötelezettségét nem vagy késedelmesen
teljesíti, a Hivatal háromezer forinttól százezer forintig ter-
jedõ bírságot szabhat ki;

d) e törvény vagy e törvény felhatalmazása keretében
kibocsátott jogszabály a) és c) pontokban nem szabályo-
zott rendelkezéseinek, valamint a Hatóság hatósági dönté-
sének jelen törvényben és az a) pontban külön nem szabá-
lyozott egyéb megsértése esetén a Hivatal háromezer fo-
rinttól egymillió forintig terjedõ bírságot szabhat ki;

e) e törvényben meghatározott egyéb jogkövetkezmé-
nyeket alkalmazhat.

(9) A (6) és (8) bekezdés alkalmazásában ismételtség-
nek tekintendõ, ha a jogsértõ a jogerõs hatósági határozat-
ban megállapított jogsértõ magatartást ugyanazon jogala-
pon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykör-
ben valósítja meg.

(10) A (8) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmé-
nyek együttesen is megállapíthatók.

(11) A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtha-
tó köztartozásnak minõsül. A befolyt bírságot e törvény-
ben meghatározott célok megvalósítására kell fordítani.

(12) A Hivatal – a kötelezett költségére – a 21/A. §
(6) bekezdés szerinti azonnali végrehajthatóságra tekintet-
tel maga gondoskodik a hatósági döntésbe foglalt korha-
tárjelzés feltüntetésérõl, amennyiben annak az ügyfél, ha-
táridõt tartalmazó felhívás ellenére nem, vagy nem megfe-
lelõen tesz eleget.

Megkeresések, büntetõeljárás kezdeményezése
19/I. § (1) Amennyiben a Hatóság olyan körülményt

észlel, amely alapján valamely támogatott esetében felme-
rül a jelen törvény hatálya alá tartozó támogatás felhaszná-
lásával kapcsolatos olyan jogszabálysértés alapos gyanú-
ja, amely az állami költségvetés megkárosításához vezet-
het, a Hatóság megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkezõ adóigazgatási szervet, vagy bejelentést, vagy
feljelentést tesz. A megkeresés vagy bejelentés, illetve fel-
jelentés alapján indult eljárás jogerõs befejezéséig a Ható-
ság az érintett támogatott tekintetében folyamatban lévõ
eljárásokat felfüggeszti.
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(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti eljárásban
a bíróság jogerõsen olyan bûncselekményt állapít meg,
amely az állami költségvetés megkárosítását eredményez-
te, nem részesülhet közvetlen és közvetett támogatásban
az érintett támogatott, valamint az a szervezet, amelynek
vezetõ tisztségviselõi vagy tulajdonosai között olyan sze-
mély van, aki a bûncselekménnyel érintett támogatott szer-
vezet vezetõ tisztségviselõje volt a bûncselekmény elkö-
vetésekor.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti eljárás jogerõ-
sen olyan egyéb, bûncselekménynek nem minõsülõ jog-
szabálysértést állapít meg, amely az állami költségvetés
megkárosítását eredményezte, nem részesülhet közvetlen
és közvetett támogatásban az érintett támogatott, valamint
az a szervezet, amelynek vezetõ tisztségviselõi vagy tulaj-
donosai között olyan személy van, aki a támogatási igény
benyújtását megelõzõ három évben az ilyen jogszabály-
sértéssel érintett támogatott szervezet vezetõ tisztségvise-
lõje volt.

(4) A Hatóság az (1)–(3) bekezdésben foglaltaknak
megfelelõen jár el akkor is, ha az (1) bekezdés szerinti eljá-
rásokat nem õ kezdeményezte, de a rendelkezésére álló
adatok szerint a folyamatban lévõ eljárás hiányában
az (1) bekezdés szerinti megkeresésnek, illetve bejelentés-
nek vagy feljelentésnek lenne helye.

Általános hatósági felügyelet

19/J. § (1) A Hivatal kérelemre vagy hivatalból, feladat-
és hatáskörének keretében jogosult hatósági ellenõrzés
vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvény, il-
letve az e törvény felhatalmazása keretében kibocsátott
jogszabály rendelkezéseinek érvényesülését, betartását,
valamint a hatósági döntéseiben, a támogatási szerzõdé-
sekben foglaltak teljesítését.

(2) Amennyiben a Hivatal a hatósági döntésének ellen-
õrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében
foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes kö-
rülményei, illetve az ellenõrzés során feltárt tények, vala-
mint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szem-
pontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tár-
gyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e tör-
vény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében
hatósági eljárást indít.

(3) Az általános hatósági felügyelet keretében feltárt
jogsértések esetében a Hivatal a 19/H. §-ban meghatáro-
zott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

3. Cím

Besorolási eljárások

Filmbesorolás a kiskorúak védelme érdekében

20. § (1) A Magyarországon forgalomba kerülõ filmal-
kotásokat a kiskorúak egészséges szellemi és lelki fejlõdé-
se érdekében a 21. §-ban meghatározott kategóriákba be
kell sorolni, és a besorolást e törvény rendelkezéseinek
megfelelõen közzé kell tenni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni
az olyan terjesztõi hálózatba nem kerülõ filmalkotásokra,
amelyek államközi egyezmények vagy szakmai szerveze-
tek által szervezett filmnapok (filmhetek), filmfesztiválok
alkalmával országosan és egy évben legfeljebb tíz alka-
lommal kerülnek bemutatásra.

21. § A filmalkotások besorolási kategóriái a követke-
zõk:

a) Azt a filmalkotást, amely korhatárra tekintet nélkül
megtekinthetõ, az I. kategóriába kell sorolni.

b) Azt a filmalkotást, amely hat éven aluli nézõben fé-
lelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet
meg vagy félreérthet, a II. kategóriába kell sorolni.
Az ilyen filmalkotás minõsítése: hat éven aluliak számára
nem ajánlott.

c) Azt a filmalkotást, amely tizenkét éven aluli nézõben
félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet
meg, vagy félreérthet, a III. kategóriába kell sorolni.
Az ilyen filmalkotás minõsítése: tizenkét éven aluliak szá-
mára nem ajánlott.

d) Azt a filmalkotást, amely alkalmas a tizenhat éven
aluliak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlõdésének kedve-
zõtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erõszakra,
illetve szexualitásra utal, vagy témájának meghatározó
eleme az erõszakos módon megoldott konfliktus, a IV. ka-
tegóriába kell sorolni. Az ilyen filmalkotás minõsítése: ti-
zenhat éven aluliak számára nem ajánlott.

e) Azt a filmalkotást, amely alkalmas a kiskorúak fizi-
kai, szellemi vagy erkölcsi fejlõdésének kedvezõtlen befo-
lyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme
az erõszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrá-
zolása, az V. kategóriába kell sorolni. Az ilyen filmalkotás
minõsítése: tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott.

f) Azt a filmalkotást, amely alkalmas a kiskorúak fizi-
kai, szellemi vagy erkölcsi fejlõdésének súlyos károsításá-
ra, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsõséges,
illetve indokolatlan erõszakot tartalmaz, a VI. kategóriába
kell sorolni. Az ilyen filmalkotás minõsítése: kizárólag fel-
nõttek számára ajánlott. Ezeket a filmalkotásokat vagy
speciális – kizárólag felnõttek számára elérhetõ – terjesz-
tõi hálózatban, vagy csak 22 és 05 óra között lehet mozi-
ban és egyéb nyilvános vetítõhelyen (filmklubban) nyilvá-
nosan bemutatni.

21/A. § (1) A filmterjesztõ a terjesztés megkezdésének
tervezett idõpontját legalább 30 nappal megelõzõen a Hi-
vatalnak köteles bejelenteni az általa terjeszteni kívánt
filmalkotás magyar és eredeti nyelvû címét, annak rövid
tartalmát, elõállítójának, producerének, rendezõjének, for-
gatókönyvírójának, zeneszerzõjének, operatõrének, fõsze-
replõinek nevét és a filmalkotás besorolására vonatkozó
javaslatát a 21. §-ban meghatározott kategóriák alapján.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentéssel
egyidejûleg be kell nyújtani a filmalkotás egy példányát
megtekintésre alkalmas hordozón.
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(3) Idegen nyelven készült filmalkotás esetén, ha
a filmalkotásból szinkronizált vagy feliratos változat nem
áll rendelkezésre, be kell nyújtani a filmalkotás magyar
nyelvû dialóglistáját is.

(4) A Hivatal az eljáró Korhatár Bizottság javaslata
alapján a bejelentéstõl számított 15 napon belül dönt
a filmalkotás besorolási kategóriájáról.

(5) Amennyiben e törvény eltérõen nem rendelkezik,
a hatósági döntéssel megállapított korhatár besorolás nél-
kül a filmalkotás terjesztését, így különösen korhatár beso-
rolás nélküli mozielõzetes felhasználásával a hirdetési te-
vékenységet nem lehet megkezdeni.

(6) A Hivatal besorolási eljárásban hozott elsõfokú dönté-
se fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

(7) A Hivatal a korhatár-besorolás tárgyában lefolyta-
tott hatósági eljárást lezáró elsõfokú döntés meghozatalát
követõen haladéktalanul bejegyzi a filmalkotást és a ható-
sági döntés alapjául szolgáló adatokat, illetve tényeket
– hivatalból indított eljárásban – a terjesztésre kerülõ film-
alkotásokról vezetett hatósági nyilvántartásába.

(8) A terjesztésre kerülõ filmalkotások nyilvántartásá-
ban nem szereplõ filmalkotás nem terjeszthetõ.

21/B. § (1) Amennyiben a filmterjesztõ a hirdetési tevé-
kenységet a terjesztés (bemutató) megkezdésének terve-
zett idõpontját legalább 30 nappal megelõzõ idõpontban
kívánja megkezdeni, és a filmalkotás 21/A. § szerinti be-
nyújtásra alkalmas példánya még nem áll rendelkezésére,
kérheti a Hivataltól a mozielõzetes önálló besorolását
a 21. §-ban meghatározott kategóriák alapján (mozielõ-
zetes önálló besorolása). Korhatár besorolás nélküli
mozielõzetes felhasználásával a hirdetési tevékenységet
nem lehet megkezdeni.

(2) A filmterjesztõ a mozielõzetes önálló besorolására
irányuló kérelmét a hirdetési tevékenység megkezdésének
tervezett idõpontját legalább 30 nappal megelõzõen nyújt-
hatja be a Hivatalhoz. A kérelemhez mellékelni kell
a 21/A. § szerinti adatok közül a rendelkezésére álló adato-
kat, valamint a mozielõzetes egy példányát megtekintésre
alkalmas hordozón. A kérelemben a 21/A. § szerinti hiány-
zó adatok, mellékletek tekintetében igazolni kell, hogy
azok a filmterjesztõn, illetve az érdekkörén kívül álló ok-
ból nem állnak rendelkezésre a kérelem benyújtásakor.
A filmterjesztõ – a készülõ filmalkotás tartalmára, várható
besorolási kategóriájára tekintettel – indokolt kérelmében
megjelölheti azt a 21. § szerinti besorolási kategóriát,
amelynél alacsonyabb kategóriába a mozielõzetest tartal-
mától függetlenül nem kéri besorolni.

(3) A 21/A. § (4) és (6) bekezdéseiben foglaltakat
a mozielõzetes önálló besorolása esetén is megfelelõen al-
kalmazni kell azzal, hogy a mozielõzetes önálló besorolá-
sa tárgyában hozott döntés a filmalkotás 21/A. § szerinti
korhatár-besorolása tárgyában meghozott elsõfokú dönté-
sig érvényes.

(4) Amennyiben a filmterjesztõ a mozielõzetes önálló
besorolását kéri, a 21/A. § (2) bekezdés szerinti filmalko-

tást a rendelkezésére állás, illetve birtokába kerülés után
haladéktalanul – de legkésõbb a 21/A. § (1) bekezdés sze-
rinti határidõig – köteles besorolásra benyújtani a Hivatal-
hoz a 21/A. §-ban foglaltak szerint.

A Korhatár Bizottság
22. § A Hivatal létrehozza és mûködteti a Korhatár Bi-

zottságot, amely a Hivatalnak javaslatot tesz a filmalkotá-
sok kategóriákba sorolására.

23. § (1) A Korhatár Bizottság legalább tizennégy, leg-
feljebb huszonnyolc tagból áll. A Korhatár Bizottság mû-
ködtetése érdekében a Hivatal együttmûködési megállapo-
dásokat köt az általa kiválasztott alábbi társadalmi szerve-
zetekkel:

a) a média gyermekek fejlõdésére gyakorolt hatásaival
foglalkozó társadalmi szervezettel vagy szervezetekkel,

b) a média-, illetve mozgóképoktatással is foglalkozó
pedagógus szervezettel vagy szervezetekkel,

c) gyermekpszichológusokat tömörítõ szervvel, szer-
vezettel vagy szervezetekkel,

d) a filmterjesztõk szakmai szervezetével.
(2) Az (1) bekezdés szerinti együttmûködési megálla-

podásokon keresztül a Hivatal biztosítja, hogy a társadal-
mi szervezetek megfelelõ számú és végzettségû tagot de-
legáljanak a Korhatár Bizottságba. A Hivatal a Hatóság
köztisztviselõi közül is delegálhat megfelelõ végzettségû
és a média gyermekek fejlõdésére gyakorolt hatásai tekin-
tetében tapasztalattal rendelkezõ tagot a Korhatár Bizott-
ságba.

(3) Az eljáró Korhatár Bizottságot a Korhatár Bizottság
tagjai közül a Hivatal kéri fel és hívja össze. Az eljáró Kor-
határ Bizottság legalább hét tagból áll. Az eljáró Korhatár
Bizottságot úgy kell összeállítani, hogy abban jelen legyen
legalább

a) kettõ, a média gyermekek fejlõdésére gyakorolt ha-
tására vonatkozóan szakmai tapasztalattal rendelkezõ
pszichológus végzettségû személy,

b) kettõ, a filmterjesztés vagy a média- vagy a mozgó-
képoktatás területén szakmai tapasztalattal rendelkezõ pe-
dagógus végzettségû személy,

c) kettõ, a média gyermekek fejlõdésére gyakorolt ha-
tására vonatkozóan szakmai tapasztalattal rendelkezõ fel-
sõfokú végzettségû személy,

d) a filmterjesztõk egy képviselõje.
(4) A Korhatár Bizottság tagjai az Elnök által megálla-

pított tiszteletdíjban, az eljáró Korhatár Bizottság tagjai
az Elnök által megállapított költségtérítésben részesülnek.

(5) A miniszter, az oktatásért felelõs miniszter, a gyer-
mekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter és a Mé-
diatanács egy-egy, a gyermek- és ifjúságvédelem területén
tapasztalattal rendelkezõ delegáltja a Korhatár Bizottság
ülésein szakértõként részt vehet.

A filmalkotások besorolásának közzététele
24. § A filmterjesztõ köteles a Hivatal által megállapí-

tott kategória szerinti jelzést a filmalkotáson, illetve
a mozielõzetesen, azok minden nyilvános vetítésén, min-
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den általa forgalomba hozott adathordozó csomagolásán,
illetve borítóján, továbbá a filmalkotással kapcsolatos
minden közleményben és hirdetésben, az Elnök rendeleté-
ben meghatározottak szerint, jól észlelhetõ módon feltün-
tetni.

Filmek és mozik besorolása a filmterjesztés támoga-
tása érdekében
25. § (1) A Hivatal a mûvészi értékû vagy kulturális je-

lentõségük miatt támogatásra érdemes filmalkotásoknak,
terjesztésük elõsegítése céljából a filmalkotás elõállítójá-
nak vagy terjesztõjének kérelmére hatósági határozatban
„art” minõsítést adhat. Az eljárásban a miniszter szakható-
ságként jár el.

(2) A Hivatal bármely mozinak, amelynek üzemeltetõ-
je a külön jogszabályban meghatározott feltételek betartá-
sát vállalja, az üzemeltetõ kérelmére hatósági határozatá-
val „art” minõsítést ad. „Art” minõsítés, több termes mozi
esetén a mozi valamely termének is adható, amennyiben
a moziüzemeltetõ az „art” mozikra vonatkozó feltételek
betartását az adott terem tekintetében vállalja.

(3) Az „art” mozivá való minõsítés feltételeit a minisz-
ter rendeletben határozza meg.

25/A. § (1) Az „art” mozibesorolás iránti kérelemben
a mozi üzemeltetõjének meg kell jelölnie a besorolásra ke-
rülõ mozi nevét, címét, az üzemeltetõ nevét, székhelyét,
cégjegyzékszámát, valamint nyilatkozni kell arról, hogy
az üzemeltetõ a tárgyévre vonatkozóan vállalja az „art”
mozi, illetve az „art” moziterem minõsítésre vonatkozó
feltételek betartását.

(2) Ha a besorolásra vonatkozó kérelem beadását köve-
tõen az (1) bekezdésben meghatározott adatokban változás
történik, azt az üzemeltetõ köteles a változást követõ 15
napon belül írásban bejelenteni a Hivatalnak.

25/B. § (1) A Hivatal folyamatosan ellenõrzi az „art”
minõsítéssel ellátott mozikat, hogy megfelelnek-e az „art”
mozi minõsítés jogszabályban elõírt feltételeinek.

(2) A moziüzemeltetõ az általa üzemeltetett „art” mo-
zik, illetve mozitermek szerinti bontásban minden naptári
negyedévet követõ hó 20. napjáig köteles a Hivatalnak
adatot szolgáltatni az ott vetített filmalkotás címérõl,
a 3. §-a szerinti besorolási kategóriájáról, „art” besorolási
kategóriájáról, a vetítés idõpontjáról és helyszínérõl, a né-
zõszámról és az árbevételrõl.

(3) A Hivatal a 19/H. § (3) bekezdése szerinti határoza-
tával adatszolgáltatásra kötelezi a moziüzemeltetõt, ha
a moziüzemeltetõ az (1) bekezdés szerinti kötelezettségé-
nek nem vagy nem megfelelõen tesz eleget.

25/C. § (1) A Hivatal az „art” besorolást az adott mozi
(moziterem) vonatkozásában visszavonja, ha

a) nem teljesülnek az „art” mozikra vonatkozó, külön
jogszabályban meghatározott követelmények, vagy

b) a moziüzemeltetõ a 25/B. § (2) bekezdésében meg-
határozott adatszolgáltatási kötelezettségének a 25/B. §

(3) bekezdésében foglalt adatszolgáltatásra kötelezés elle-
nére sem tesz eleget.

(2) A Hivatal az „art” mozikat, illetve mozitermeket tá-
mogató szervezeteket haladéktalanul értesíti, ha az adott
mozi (moziterem) „art” minõsítését visszavonta.

(3) Az (1) bekezdés esetén újabb „art” besorolásra vo-
natkozó ismételt kérelem csak a visszavonást követõ ne-
gyedévben terjeszthetõ elõ.

25/D. § A mozik vagy mozitermek „art” besorolása ese-
tében a Hivatal az e tárgyában hozott határozat jogerõre
emelkedését követõen haladéktalanul bejegyzi – hivatal-
ból indított eljárásban – az „art” minõsítésû mozit vagy
mozitermet az „art” mozik és mozitermekrõl vezetett ható-
sági nyilvántartásába. Az „art” mozik és mozitermekrõl
vezetett nyilvántartás tartalmazza a 25/A. §-ban foglalt
adatokat, továbbá az Elnök rendeletében megállapított to-
vábbi adatokat. A nyilvántartásba vétel részletes szabálya-
it az Elnök rendelete határozza meg.

26. § (1) A filmalkotások „art” minõsítésére irányuló el-
járásban a szakhatóságként eljáró miniszter részére az álta-
la mûködtetett öttagú Filmszakmai Bizottság tesz javasla-
tot az „art” minõsítés tárgyában. A Filmszakmai Bizottság
tagjait a miniszter nyílt pályázati eljárást követõen nevezi
ki. A Bizottság tagjainak filmmûvészeti, filmtudományi
vagy mozgóképtanári végzettséggel, illetve gyakorlattal
kell rendelkezniük. A tagok megbízatása három évre szól.

(2) A szakhatóságként eljáró miniszter „art” minõsíté-
sûnek jelöl minden olyan terjesztésre kerülõ filmalkotást,

a) amely mûvészeti értékével hozzájárul a magyar,
az európai, illetve az egyetemes audiovizuális kultúra fej-
lõdéséhez, vagy

b) amelyet a Filmszakmai Bizottság oktatási vagy kul-
turális szempontból jelentõsnek és magas mûvészi színvo-
nalúnak ítél.

(3) A Hivatal a filmalkotás elõállítójának vagy terjesz-
tõjének kérelmére – szakhatóság közremûködésének mel-
lõzésével – „art” minõsítést ad annak a terjesztésre kerülõ
filmalkotásnak, amely nemzetközileg elismert, a Hivatal
által évente közzétett jegyzékben meghatározott fesztivál-
díjban részesült.

26/A. § (1) A filmelõállító vagy filmterjesztõ a terjesz-
tés megkezdésének tervezett idõpontja elõtt legalább 30
nappal kérheti a Hivataltól a terjeszteni kívánt filmalkotás
„art” filmalkotássá minõsítését. A kérelemnek tartalmaz-
nia kell a filmalkotás címét, elõállítójának, producerének,
rendezõjének, forgatókönyvírójának, zeneszerzõjének,
operatõrének, fõszereplõinek nevét.

(2) Idegen nyelven készült filmalkotás esetén a filmter-
jesztõ a kérelemmel együtt köteles benyújtani a filmalko-
tás magyar nyelvû szöveggel vagy magyar felirattal, szink-
ronnal, ennek hiányában magyar vagy angol nyelvû dia-
lóglistával ellátott példányát megtekintésre alkalmas hor-
dozón.
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(3) A kérelemnek tartalmaznia kell a filmalkotás ismer-
tetését és a filmalkotás „art” minõsítésére vonatkozó ja-
vaslatot. Azon filmalkotások esetében, amelyek nemzet-
közileg elismert filmfesztiválon díjat nyertek, a kérelme-
zõnek meg kell jelölnie a filmfesztivált és a kategóriát,
amelyben a filmalkotás díjat nyert.

(4) A Hivatal a kérelem beérkezését követõen haladék-
talanul megkeresi a minisztert a szakhatósági állásfoglalás
megadása érdekében. A miniszter szakhatósági eljárásá-
nak ügyintézési határideje harminc nap.

(5) A miniszter a szakhatósági állásfoglalás megadása
iránti megkeresést követõen haladéktalanul felhívja
a Filmszakmai Bizottságot a 26. § (1) bekezdés szerinti ja-
vaslata megtételére. A Filmszakmai Bizottság szakhatósá-
gi eljárásra nyitva álló határidõn belül megadott javaslatát
a miniszter köteles figyelembe venni.

(6) A filmalkotások „art” besorolása esetében a Hivatal
az e tárgyában hozott határozat jogerõre emelkedését kö-
vetõen haladéktalanul bejegyzi – hivatalból indított eljá-
rásban – az „art” minõsítésûnek besorolt filmalkotást
az „art” besorolású filmalkotások nyilvántartásába.

Filmalkotások besorolása a magyar részvételi ará-
nyok alapján
26/B. § (1) A Hivatal – a filmelõállító kérelmére – a köz-

vetlen állami támogatásra való jogosultság megállapítása
érdekében azokat a filmalkotásokat, amelyek elõállításá-
hoz közvetlen állami támogatást igényelnek, a törvény
alapján besorolja az alábbi kategóriák alapján:

a) magyar filmalkotás,
b) magyar részvételû filmalkotás,
c) egyéb magyar részvételû filmalkotás,
d) egyéb filmalkotás.
(2) Az 1. § (3) bekezdése szerinti közvetlen állami tá-

mogatás nyújtásának feltétele a filmalkotások magyar
részvételi arányok szerinti besorolása. Az (1) bekezdés
szerinti besorolási eljárást lezáró hatósági határozat jog-
erõre emelkedését követõen a Hivatal haladéktalanul be-
jegyzi – hivatalból indított eljárásban – a besorolt filmal-
kotást és a hatósági döntés alapjául szolgáló adatokat, illet-
ve tényeket a támogatásra jogosult filmalkotásokról veze-
tett hatósági nyilvántartásába. Amennyiben a filmalkotás
a nyilvántartásban már szerepel, a Hivatal az (1) bekezdés
szerinti besorolási eljárást lezáró jogerõs hatósági határo-
zatban megállapított adatokkal tényekkel egészíti ki a nyil-
vántartás adatait.

(3) Az (1) bekezdés szerinti besorolást a Hivatal a film-
elõállító által a Hivatalhoz benyújtott, a (4)–(5) bekezdés-
ben felsorolt okiratok alapján végzi el.

(4) Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot
nem haladja meg, a besorolási kérelmet az állami támoga-
tás igénylését megelõzõen kell benyújtani. A kérelemhez
csatolni kell:

a) a filmalkotás elkészítésében részt vevõ alkotók, mû-
vészeti és technikai munkatársak jegyzékét,

b) a filmalkotás költségvetését,
c) a filmalkotás elkészítésének ütemtervét,
d) a filmalkotás elõállításának finanszírozási tervét.
(5) Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot

meghaladja, a besorolási kérelmet legkésõbb az állami tá-
mogatás igénylését 40 nappal megelõzõen kell benyújtani.
A kérelemhez csatolni kell:

a) a filmalkotás alapjául szolgáló mû szerzõinek a film-
alkotás elõállításához való hozzájárulását tartalmazó fel-
használási szerzõdéseket vagy egyéb okiratokat,

b) a filmalkotás forgatókönyvét,
c) a filmalkotás elkészítésében részt vevõ alkotókra,

valamint mûvészeti és technikai munkatársakra, továbbá
a gyártási munkák helyszínére vonatkozó jegyzéket a 3. §
szerinti táblázat alapján, megjelölve az elkészítésben részt
vevõ külföldi országok technikai és mûvészi hozzájárulá-
sát,

d) a filmalkotás költségvetését és részletes pénzügyi
tervét,

e) a filmalkotás elkészítésének ütemtervét,
f) koprodukciós filmalkotás esetén a filmelõállítók ko-

produkciós szerzõdését, ennek hiányában a felek megálla-
podását a hasznosításból származó bevételek felosztásáról
és a terjesztés területi megosztásáról,

g) a filmalkotás elõállításának finanszírozási tervét.
26/C. § (1) A magyar részvételi arányok szerinti besoro-

lás alapjául szolgáló adatokban bekövetkezõ változást
azok ismertté válását követõ 15 napon belül a filmelõállító
köteles bejelenteni a Hivatalnak. A bejelentés alapján,
vagy az adatváltozásnak a Hivatal tudomására jutását kö-
vetõen a Hivatal hivatalból eljárást indít, amennyiben fel-
tételezhetõ, hogy a változás a határozatban megállapított
besorolási kategória megváltozását eredményezi.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezett-
ség elmulasztása esetén a Hivatal a filmelõállítót a 19/H. §
(8) bekezdés c) pontja szerinti bírság megfizetésére köte-
lezheti.

27. § (1) A Hivatal a 12/A. § (1) bekezdése szerint,
a 19. § (1) bekezdés e) pontja alapján a filmelõállító kérel-
mére állapítja meg a filmgyártási célú állami támogatások
igénybevehetõségére vonatkozó jogosultságot.

(2) A Hivatal 12/A. § (2) bekezdése szerint, a 19. §
(1) bekezdés e) pontja alapján a filmterjesztõ kérelmére ál-
lapítja meg a filmterjesztési célú állami támogatások
igénybevehetõségére vonatkozó jogosultságot.

(3) A kulturális követelményeknek való megfelelés
igazolása az 1. § (3) bekezdés szerinti támogatás nyújtásá-
nak feltétele.

(4) A Hivatal a kulturális követelményeknek való meg-
felelés szerinti támogatásra való jogosultság igazolása kö-
rében meghozott jogerõs határozatának adatait hivatalból
nyilvántartásba veszi.

(5) Az (1)–(2) bekezdés szerinti kérelmek a 26/A. §
szerinti, valamint a terjesztésre kerülõ filmalkotások nyil-
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vántartásba vételére, továbbá a támogatásra jogosultság
igazolására irányuló eljárásokban elõterjesztett kérelmek-
kel együtt is benyújthatóak. Ebben az esetben a Hivatal
a kérelmeket egy eljárás keretében bírálja el.

(6) A kérelemhez mellékelni kell
a) a filmalkotás teljes magyar nyelvû forgatókönyvét

vagy a filmalkotás egy megtekintésre alkalmas hordozón
lévõ példányát,

b) a filmelõállító vagy filmterjesztõ nyilatkozatát
a 12/B. §-ában meghatározott kulturális követelmények
teljesítésérõl az ott foglalt táblázat alapján és

c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazo-
lását.

(7) A filmterjesztési célú állami támogatások igénybe-
vehetõségére vonatkozó jogosultság megállapítására nem
kell kérelmet elõterjeszteni, ha a filmalkotás korábban már
teljesítette a filmgyártási célú állami támogatások igény-
bevehetõségére vonatkozó kulturális követelményeket.
Ebben az esetben az elõterjesztett kérelmet a Hivatal érde-
mi vizsgálat nélkül elutasítja.

(8) A 12/B. §-ban rögzített kulturális követelmény-
rendszer m) és n) pontjai kapcsán

a) 1 pont adható, ha
aa) a magyarországi forgatás legalább 1 nap, de – na-

pokban számolt mértéke – nem éri el a filmalkotás teljes
forgatásának 25%-át; vagy

ab) a filmgyártás-elõkészítés vagy az utómunka költsé-
gei részben Magyarországon merülnek fel, de nem érik el
a teljes filmgyártás-elõkészítési vagy utómunkaköltségek
25%-át;

b) 2 pont adható, ha
ba) a magyarországi forgatás – napokban számolt mér-

téke – eléri a filmalkotás teljes forgatásának 25%-át, de
nem éri el a filmalkotás teljes forgatásának 50%-át; vagy

bb) a filmgyártás-elõkészítés vagy az utómunka Ma-
gyarországon felmerült költségei elérik a teljes filmgyár-
tás-elõkészítési vagy utómunkaköltségek 25%-át, de nem
érik el a teljes filmgyártás-elõkészítési vagy utómunka-
költségek 50%-át;

c) 3 pont adható, ha az a) és b) pontokban említett érté-
kek elérik vagy meghaladják az 50%-os értékeket.

4. Cím
A Hivatal nyilvántartásai
Mozgóképszakmai szervezetek és természetes sze-
mélyek nyilvántartása
28. § (1) Nyilvántartásba vételét a magyar állampolgár,

illetve a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartóz-
kodás jogával rendelkezõ személy, a Magyarország terüle-
tén vagy valamely EGT-államban székhellyel rendelkezõ
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ
gazdasági társaság kérheti, ha közvetlen vagy közvetett ál-
lami támogatást kíván igénybe venni. A mozgóképszak-
mai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásba

vételi eljárása kizárólag kérelemre indulhat. A nyilvántar-
tásba vétel az 1. § (3) bekezdés szerinti támogatás nyújtá-
sának feltétele. Nem feltétele a támogatás nyújtásának
a nyilvántartásba vétel azon szervezetek és intézmények
esetében, amelyek kizárólag oktatási, könyvtári, illetve
közgyûjteményi feladataik ellátása érdekében végeznek
filmterjesztési tevékenységet, kivéve a kifejezetten moz-
góképszakmai tárgyú közgyûjteményeket. Ezen szerveze-
teknek a támogatás igénylésekor nyilatkozniuk kell arról,
hogy a 28. § (7) bekezdése szerinti kizáró feltételek velük
szemben nem állnak fenn.

(2) Ha a nyilvántartásba vételt mozgóképszakmai szer-
vezet kéri, a nyilvántartásba vételi kérelemnek tartalmaz-
nia kell a támogatást igénylõ nevét, székhelyét, cégjegy-
zékszámát vagy bírósági nyilvántartási számát, adószá-
mát, képviselõje nevét és lakóhelyét.

(3) Ha a nyilvántartásba vételt természetes személy ké-
ri, a nyilvántartásba vételi kérelemnek tartalmaznia kell
a támogatást igénylõ nevét, lakóhelyét, születési helyét és
idejét, adószámát vagy azonosító jelét.

(4) A nyilvántartásba vételét kérõ természetes sze-
mélynek vagy mozgóképszakmai szervezetnek közölnie
kell, hogy nyilvántartásba vételét filmelõállítóként, film-
gyártó vállalkozásként, filmterjesztõként (ezen belül film-
forgalmazóként, moziüzemeltetõként vagy egyéb minõsé-
gében), mûhelyként vagy egyéb szervezetként kéri. A ké-
relemben meg kell jelölni a 31. §-ban felsorolt, a kérelem
benyújtásakor a kérelmezõ rendelkezésére álló adatokat.

(5) A Hivatal a törvényben meghatározott adatok köz-
lése esetén, a (9) bekezdésben foglalt megtagadási ok hiá-
nyában a kérelmezõt nyilvántartásba veszi. A nyilvántar-
tásba vett adatokban bekövetkezett változást a támogatást
igénylõ köteles a változást követõ 15 napon belül bejelen-
teni a Hivatalnak.

(6) A Hivatal az (5) bekezdés szerinti nyilvántartásba
vételt követõ 15 napon belül az e bekezdésében meghatá-
rozott célból megkeresi az MNF-et és a minisztériumot,
valamint szükség szerint egyéb támogató szervezetet.
A megkeresett szervezetek a megkereséstõl számított 15
napon belül nyilatkoznak arról, hogy a nyilvántartásba vett
szervezetnek vagy természetes személynek, illetve a szer-
vezet tulajdonosa vagy alapítója által alapított vagy tulaj-
donolt más szervezetnek a támogatóval szemben van-e
a jelen törvény hatálya alá tartozó lejárt, teljesítetlen fize-
tési vagy elszámolási kötelezettsége. Ilyen kötelezettség
fennállása esetén a jelentõs támogató szervezet nyilatko-
zik annak mértékérõl, megjelölve a kérelmezõ által igény-
be vett közvetlen állami támogatás összegét és a támoga-
tott tevékenységet, illetve filmalkotást.

(7) Amennyiben a megkeresett szervezetek vagy azok
valamelyike akként nyilatkozik, hogy a nyilvántartásba
vételét kérõ szervezetnek vagy természetes személynek,
illetve a szervezet tulajdonosa vagy alapítója által alapított
vagy tulajdonolt más szervezetnek a támogatóval szemben
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a jelen törvény hatálya alá tartozó lejárt, teljesítetlen fize-
tési vagy elszámolási kötelezettsége van, a Hivatal a nyil-
vántartásba vett mozgóképszakmai szervezetet vagy ter-
mészetes személyt törli a nyilvántartásból, errõl a Hivatal
értesíti a megkeresett szervezeteket is.

(8) A Hivatal a (6) bekezdésben foglalt megkeresést
mellõzi olyan jogelõd nélkül alapított új szervezet nyilván-
tartásba vétele esetén, amelynek alapítói (tulajdonosai)
és vezetõ tisztségviselõi között kizárólag a nyilvántartás-
ban már szereplõ szervezet vagy természetes személy ta-
lálható.

(9) Nem vehetõ nyilvántartásba az az igénylõ, aki ellen
csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folya-
matban. Nem vehetõ nyilvántartásba az az igénylõ, aki
az általa igénybe vett közvetlen állami támogatás rendelte-
tésszerû felhasználásáról a támogató szervezet által meg-
határozott határidõben és feltételek szerint nem számolt el,
elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el, vagy
a támogató szervezettel szemben lejárt, teljesítetlen fizeté-
si kötelezettséggel rendelkezik, mindaddig, amíg a támo-
gatóval szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti.
Ilyen esetben az újbóli nyilvántartásba vételre akkor kerül-
het sor, ha az igénylõ a támogató szervezettel szembeni fi-
zetési kötelezettségét teljesítette.

(10) A nyilvántartásban egyértelmûen szerepeltetni
kell, ha a nyilvántartásba vett személy vagy szervezet ellen
a Hivatal a közvetett állami támogatás megszerzésére irá-
nyuló eljárásokkal összefüggésben a nyomozó hatóságnál
a 19/I. § (1) szerinti bejelentést, illetve feljelentést tesz. Ez
esetben a nyilvántartásba vett személy vagy szervezet
nyilvántartásba vételébõl eredõ jogosultságai és kötele-
zettségei szünetelnek a kezdeményezett eljárást megszün-
tetõ jogerõs határozat benyújtásáig.

(11) A Hivatal a nyilvántartásban szereplõ mozgó-
képszakmai szervezetet és természetes személyt a nyil-
vántartásból e törvényben meghatározott esetekben hi-
vatalból vagy a nyilvántartásba vett kérelmére törli.
A Hivatal hivatalból törli a nyilvántartásból a mozgó-
képszakmai szervezetet vagy természetes személyt
a (7) bekezdésben, valamint a 19/I. § (2) és (3) bekezdé-
seiben foglalt esetekben, illetve, ha a nyilvántartásba
vétel megtagadásának lett volna helye, azonban a meg-
tagadási ok a nyilvántartásba vételt követõen jutott a Hi-
vatal tudomására, valamint, ha a megtagadási ok a nyil-
vántartásba vételt követõen merült fel.

(12) A Hivatal a nyilvántartásból való törlésrõl értesíti
MNF-et és a minisztériumot, valamint a törvény céljának
teljesüléséhez szükséges egyéb támogató szervezetet.

(13) A jelentõs támogató szervezeteket a Hivatal ne-
gyedévente megkeresi az (5) bekezdés szerinti adatszol-
gáltatás céljából.

(14) A jelen törvény hatálya alá tartozó állami támoga-
tást nyújtó egyéb szervezetek az általuk nyújtott mozgó-

képszakmai támogatásokról, illetve az általuk támogatot-
tak lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettségeirõl a támoga-
tás nyújtásakor, illetve a fizetési kötelezettség keletkezé-
sekor tájékoztatják a Hivatalt.

29. § (1) A mozgóképszakmai szervezetek és természe-
tes személyek nyilvántartásában valamennyi támogatást
igénylõ esetében szerepelnie kell:

a) a 28. §-ban meghatározott adatoknak,

b) az igénylõ által igénybe vett közvetlen állami támo-
gatás összegének, megjelölve a támogatott tevékenységet,
illetve filmalkotást,

c) annak a ténynek, hogy az igénylõ az általa igénybe
vett közvetlen állami támogatás rendeltetésszerû felhasz-
nálásáról a támogató által meghatározott határidõben és
feltételek szerint elszámolt-e, ennek hiányában a támoga-
tóval fennálló fizetési kötelezettsége mértékének,

d) az e törvényben és a külön jogszabályban meghatá-
rozott, a jelen törvény céljainak megvalósításához szüksé-
ges adatoknak.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt adatokat, valamint
az azokban bekövetkezõ változásokat a támogatott és
az állami támogatást nyújtó szervezet az adat tudomására
jutását, illetve a változást követõ 15 napon belül köteles
bejelenteni a Hivatalnak.

A támogatásra jogosult filmalkotások nyilvántar-
tása
30. § (1) A Hivatal nyilvántartásba vesz minden olyan

filmalkotást, amelynek elõkészítéséhez vagy gyártásához
állami támogatást vesznek igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szerepel-
nie kell a filmalkotás címének, a filmalkotás elõállítója ne-
vének, a 26/B. § szerinti eljárásban megállapított minõsí-
tés eredményének, valamint az e törvényben és a törvény
felhatalmazása alapján külön jogszabályban meghatáro-
zott, a törvényben meghatározott célok teljesüléséhez
szükséges egyéb adatoknak. A nyilvántartásba vett ada-
tokban bekövetkezett változást a támogatást igénylõ köte-
les a változást követõ 15 napon belül bejelenteni a Hivatal-
nak.

A terjesztésre kerülõ filmalkotások nyilvántartása
31. § (1) A Hivatal, a 20. § (2) bekezdése szerinti filmal-

kotások kivételével minden terjesztésre kerülõ filmalko-
tást nyilvántartásba vesz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szerepel-
nie kell a terjesztésre kerülõ filmalkotás címének, a filmal-
kotás elõállítója és terjesztõje nevének, a 20. § és a 25. §
szerinti besorolási eljárások alapján adott minõsítésnek,
valamint az e törvényben meghatározott célok teljesülésé-
hez szükséges, a törvényben vagy a törvény felhatalmazá-
sa alapján külön jogszabályban megállapított egyéb ada-
toknak. Ezeket az adatokat a filmterjesztõ köteles bejelen-
teni a Hivatalnak.
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A nyilvántartásba vétel közös szabályai

31/A. § (1) A Hivatal nyilvántartásainak adatai közér-
dekbõl nyilvános adatoknak minõsülnek. A Hivatal a hon-
lapján bárki számára ingyenesen, korlátozás nélkül hozzá-
férhetõ és kereshetõ módon közzéteszi a nyilvántartásait.
A Hivatal nyilvántartása kialakítása során elõnyben része-
síti és támogatja az audiovizuális adatgyûjtés területén lé-
tezõ nemzetközi szabványok meghonosítását és alkalma-
zását (nemzetközi audiovizuális azonosító szám, ISAN).

(2) A Hivatal által vezetett mozgóképszakmai-nyilván-
tartások tartalmazzák az e törvényben és a külön jogszabá-
lyokban, valamint a Hivatal jogerõs határozatában foglal-
takat, különösen a filmalkotásokhoz, valamint a közvetlen
és közvetett támogatásokhoz kapcsolódó jelen törvény
szerinti jogokat és jelentõs tényeket. A természetes szemé-
lyek Hivatali nyilvántartásaiban szereplõ adatai közérdek-
bõl nyilvánosnak minõsülnek. A Hivatal az e törvényben
foglalt személyes adatokat a nyilvántartásból való törlésig
kezeli.

(3) A mozgóképszakmai-nyilvántartások, ha e törvény
kivételt nem tesz, a bejegyzett jogok és a feljegyzett té-
nyek fennállását közhitelesen tanúsítják.

(4) A Hivatal e törvény alapján vezetett nyilvántartása-
inak részletes szabályait, a nyilvántartásba vételi eljárások
részletes szabályait, valamint a nyilvántartásokból történõ
adatszolgáltatás módját az Elnök rendelete szabályozza.

5. Cím

Támogatási eljárás

A támogatásra jogosultság igazolása

31/B. § (1) A Hivatal a 19. § (1) bekezdés f) pontja alap-
ján a filmelõállító, illetve a filmgyártó vállalkozás kérel-
mére ellenõrzi, külön jogszabályban meghatározottak sze-
rint hatósági határozatában megállapítja és igazolja a film-
alkotások után járó közvetlen és közvetett állami támoga-
tás igénybevételére vonatkozó jogosultságot (a továbbiak-
ban: támogatásra jogosultság). Támogatásra jogosultság
megállapítása és igazolása esetén a Hivatal az e tárgyban
lefolytatott hatósági eljárást lezáró határozat jogerõre
emelkedését követõen, hivatalból indított eljárásban hala-
déktalanul bejegyzi a filmalkotást és a hatósági döntés
alapjául szolgáló adatokat, illetve tényeket a támogatásra
jogosult filmalkotásokról vezetett hatósági nyilvántartásá-
ba. Amennyiben a filmalkotás a nyilvántartásban már sze-
repel, a Hivatal az (1) bekezdés szerinti eljárást lezáró jog-
erõs hatósági határozatban megállapított adatokkal egészí-
ti ki a nyilvántartás adatait. A támogatásra jogosultság
megállapítása és igazolása az 1. § (3) bekezdés szerinti tá-
mogatás nyújtásának feltétele.

(2) A Hivatal a támogatásra jogosultság megállapítása-
kor megvizsgálja a filmalkotás költségvetését, és ennek
alapján ellenõrzi, megállapítja és igazolja az állami támo-
gatás alapjául szolgáló közvetlen filmgyártási költségek és
a közvetlen magyar filmgyártási költségek összegét.

(3) A támogatásra jogosultság igazolására irányuló ké-
relem benyújtásával egyidejûleg, vagy azt megelõzõen
a filmelõállítónak, illetve a filmgyártó vállalkozásnak be
kell jelentenie a gyártási idõszak (elõkészítés) kezdetének
napját legkésõbb annak kezdõ napjáig, valamint a forgatás
– ideértve az elõforgatást is – megkezdésének idõpontját
azt megelõzõen legalább 8 nappal. A forgatás megkezdé-
sétõl számított 60 napon belül – ha a gyártási folyamatból
csak az utómunkát végzik Magyarországon, az utómunka
megkezdésének napjáig – a kérelem benyújtásával egyide-
jûleg be kell nyújtani

a) a filmalkotás végleges, az elõkészítést, a forgatást és
az utómunkálatokat is magában foglaló gyártási tervét,

b) megrendelésre készülõ filmalkotás esetében a gyár-
tásban részt vevõ magyar vállalkozás és a külföldi filmelõ-
állító (megrendelõ) közötti szerzõdést, nemzetközi kopro-
dukciós filmalkotás esetében a koprodukciós szerzõdést,

c) nem megrendelésre készülõ filmalkotás esetében
a közvetlen filmgyártási költségek fedezetét igazoló okira-
tokat és a filmalkotás teljes költségvetését,

d) a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeire vo-
natkozó költségvetését (valamennyi társelõállító, támoga-
tó által ellenjegyezve), pénzügyi tervét és finanszírozási
tervét,

e) a filmelõállító, illetve a filmgyártó vállalkozás arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy melyik ütemezésben kéri
a támogatási igazolások kiadását.

(4) Nem ismerhetõ el közvetlen filmgyártási költség-
ként az a költség, amely keletkezésének körülményeit te-
kintve azért merült fel, mert a Hivatal az ügyfél mulasztá-
sából eredõen nem gyakorolhatta ellenõrzési jogosultsá-
gát, különös tekintettel a (3) bekezdésben foglalt bejelen-
tési kötelezettség elmulasztására, vagy nem megfelelõ tel-
jesítésére.

(5) A Hivatal vizsgálja a közvetlen vagy közvetett tá-
mogatással érintett szolgáltatás értékét, ha az a piacon szo-
kásos árnál magasabb áron kerül megállapításra. Ebben
az esetben a Hivatal szakértõt is kirendelhet, a szakértõ ki-
rendelésének költségeit a támogatott köteles megelõlegez-
ni. A Hivatal kétség esetén a szakértõi vélemény alapján
dönt a költség indokoltságáról.

(6) A támogatásra jogosultság megállapításakor a Hi-
vatal ellenõrzi a 13. §-ban meghatározott támogatási ará-
nyok betartását.

(7) A Hivatal hatósági döntését a filmelõállítón, illetve
a filmgyártó vállalkozáson kívül közli a filmalkotás részé-
re közvetlen állami támogatást nyújtó szervezetekkel,
szükséges esetén az állami adóhatósággal is.

(8) A (2) bekezdésben foglalt egyes – különösen a rög-
zített gyártási idõre és költségvetésre vonatkozó – követel-
mények megtartása tekintetében a Hivatal indokolt kére-
lemre, különös méltánylást érdemlõ esetben eltérést en-
gedhet.
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A támogatási igazolás
31/C. § (1) A Hivatal a 19. § (1) bekezdés f) pontja,

valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 4. §
36. pontja alapján a filmelõállítónak, illetve a filmgyártó
vállalkozásnak a kérelmére adja ki a közvetett állami
támogatások igénybevételére jogosító támogatási igazolá-
sokat.

(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) az adott filmalkotás könyvelési tételeit tartalmazó

fõkönyvi kivonatot, fõkönyvi kartonokat, valamint
b) a támogatásra jogosultság megállapítása során elfo-

gadott költségvetés alapján és rovatkódjainak bontásában
készített, a kérelemben feltüntetett és az azt megelõzõ idõ-
szak tényleges költségeit tartalmazó költségkimutatást.

(3) A kérelemben vagy legkésõbb a kérelem benyújtá-
sát követõ 20 napon belül meg kell jelölni a támogató ne-
vét, székhelyét, adószámát és csatolni kell az igazolás
igénybevételének jogosultságát bizonyító szerzõdést.

(4) A támogatási igazolás – a Tao. tv. 4. § 36. pontjában
meghatározottakon túl – tartalmazza a filmalkotás címét és
nyilvántartási számát, a kérelemben feltüntetett idõszakot
és a közvetlen filmgyártás költségeinek erre az idõszakra
esõ összegét.

(5) Megrendelésre készülõ filmalkotás esetén a film-
gyártó vállalkozás kérelme alapján a támogatási igazolá-
son a filmelõállító is feltüntethetõ.

(6) A Hivatal a kiadott támogatási igazolásokkal össze-
függésben birtokába került okiratokat az igazolás kiadásá-
nak évét követõ tíz évig köteles megõrizni.

31/D. § (1) A Hivatal a támogatási igazolást – a (2) be-
kezdésben meghatározott kivétellel – a filmalkotás gyártá-
sának lezárását követõen, a filmalkotás közvetlen film-
gyártási költségeinek egészére vonatkozóan adja ki.

(2) A filmelõállító vagy filmgyártó vállalkozás jogo-
sult a támogatási igazolás kiadására vonatkozó kérelmét
naptári hónapok szerinti vagy naptári negyedévi üteme-
zésben elõterjeszteni, ha a filmalkotás gyártása nem feje-
zõdik be kilenc hónapon belül vagy a filmalkotás közvet-
len filmgyártási költségei a 150 millió forintot meghalad-
ják.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alkalmazása esetén
az egy-egy igazolásban szereplõ összeg – ugyanazon film-
hez több támogató részére történõ igazolás kiadása esetén
az együttes összeg – legfeljebb az igazolás kiadásáig fel-
merült közvetlen filmgyártási költség 20%-áig terjedhet.

(4) A 12. § (10) bekezdése szerinti arány teljesülése
céljából a Hivatal a (2) bekezdés szerinti esetekben
az utolsó pénzügyileg elszámolt idõszak után záró elszá-
molást készít, amelyben figyelembe veszi az elszámolt
költségek egészére tekintettel a 12. § (10) bekezdésében
foglalt arányok érvényesíthetõségét, valamint a jogdíj,
a produceri díj és a gyártáshoz kapcsolódó elszámolható
reklámköltségek tekintetében alkalmazandó elszámolási
limitek korrekcióját, valamint a 31/E. § (2) bekezdése

alapján a kérelemben feltüntetett idõszakban figyelembe
nem vett, pénzügyileg teljesített költséget.

(5) A Hivatal a támogatási igazolás kiadásakor ellenõr-
zi a 13. §-ban meghatározott támogatási arányok betartá-
sát, és azok túllépése esetén a jogellenesen kifizetett támo-
gatási többletet a támogatási igazolásban meghatározott
összegbõl levonja.

31/E. § (1) A közvetlen filmgyártási költségek között
az a filmgyártási és filmgyártás-elõkészítési költség ismer-
hetõ el, amely e törvényben meghatározott nyilvántartásba
vételi kérelem benyújtását követõen – a magyarországi
gyártással összefüggésben belföldön vagy külföldön – ke-
letkezett, és megfelel a (2)–(9) bekezdésekben meghatáro-
zott feltételeknek.

(2) A Hivatal a gyártási ütemezés adott szakaszára esõ
összegként csak azon költségeket veszi figyelembe, ame-
lyek a kérelemben feltüntetett idõszak kezdõ és zárónapja
közötti teljesítéshez kapcsolódnak, és amelyekre nézve
a számlát a kérelmezõ a feltüntetett idõszakban befogadta.

(3) Csak az a költség ismerhetõ el közvetlen filmgyár-
tási költségként, amelynek teljesítését igazoló okirat
a végleges gyártási tervnek megfelelõ gyártási idõszakban,
illetve a gyártási tervben szereplõ befejezési idõpontot kö-
vetõ három hónapon belül keletkezik.

(4) A közvetlen filmgyártási költségek között a filmal-
kotás alapjául szolgáló mû megfilmesítéshez kapcsolódó
szerzõi és szomszédos jogi jogdíj azon összege számolha-
tó el, amely nem haladhatja meg az adott filmalkotás mun-
kaszámos fõkönyvi kivonat 5. és 8. számlaosztálya össze-
gének 4%-át.

(5) A produceri díjak elszámolt összege nem haladhatja
meg az adott filmalkotás munkaszámos fõkönyvi kivonat
5. és 8. számlaosztálya összegének 4%-át.

(6) A reklám- és propagandaköltségek közül kizárólag
a gyártáshoz kapcsolódó azon reklámköltségek számolha-
tók el, amelyek nem haladják meg az adott filmalkotás
munkaszámos fõkönyvi kivonat 5. és 8. számlaosztálya
összegének 2%-át, de legfeljebb az 5 millió forintot. Nem
tekintendõ gyártáshoz kapcsolódó reklámköltségnek
a film reklámozását szolgáló bármilyen reklámfelület-vá-
sárlás, különösen az írott sajtóban, köztéri helyeken vagy
jármûveken elhelyezett, továbbá rádióban vagy televízió-
ban megjelentetett hirdetés.

(7) A filmgyártáshoz kapcsolódó utazási költségek ak-
kor számolhatók el közvetlen filmgyártási költségként, ha
legalább az utazás kiinduló állomása vagy célállomása
Magyarországon van.

(8) Valamely rendezvényrõl készített filmalkotás ese-
tén csak a filmgyártáshoz közvetlenül kapcsolódó olyan
költségek számolhatók el, amelyek nem a rendezvény lét-
rehozásához kapcsolódnak. Ha a rendezvény létrehozásá-
hoz és a filmgyártáshoz kapcsolódó költségek nem külö-
níthetõek el egyértelmûen, akkor azok nem számolhatók el
közvetlen filmgyártási költségként.
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(9) Nem számolható el közvetlen filmgyártási költség-
ként az a költség, amelyre vonatkozóan a pénzügyi teljesí-
tést váltó kibocsátásával, vagy termékek és szolgáltatások
beszámításával valósítják meg.

31/F. § (1) A közvetlen magyar filmgyártási költségek
között az a közvetlen filmgyártási költségnek minõsülõ
filmgyártási és filmgyártás-elõkészítési költség vagy rá-
fordítás ismerhetõ el,

a) amelyet a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 160. § (3) bekezdés a)–b) pontjában
megnevezett számlákon számolnak el, és

b) amely a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény, az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló
2002. évi XLIII. törvény, a Tao. tv. vagy az egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. tör-
vény szerinti adókötelezettség alá esõ, illetve a költségve-
tési szervnél bevételt eredményezõ kötelezettség teljesíté-
sével keletkezett, vagy

ba) amely a filmgyártással kapcsolatban teljesített sze-
mélyi jellegû kifizetések után fizetendõ járulékkötelezett-
ség teljesítésével összefüggésben keletkezett, vagy

bb) amely az adózás elõtti eredmény terhére elszámolt
adókötelezettségek teljesítésével keletkezett, ideértve
a számlában feltüntetett, a számla kibocsátója által fizeten-
dõ adókötelezettséget is (különösen az elõzetesen felszá-
mított, nem levonható általános forgalmi adó, vagy egyéb,
számlában feltüntetett fogyasztást terhelõ és nem vissza-
igényelhetõ adó), és

c) megfelel a 31/E. § (2)–(9) bekezdésében foglalt fel-
tételeknek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl közvet-
len magyar filmgyártási költségként számolható el a film-
gyártásban közvetlenül közremûködõ külföldi elõadómû-
vészek és stábtagok javadalmazásának költsége is, akkor
is, ha az nem a filmelõállító vagy a filmgyártó vállalkozás
könyveiben merül fel, feltéve, hogy az így keletkezett jö-
vedelmet a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény alapján Magyarországon adókötelezettség
terheli és az adót a kifizetõ a kifizetéskor a jogszabályok-
nak megfelelõen levonta és az adóhatóság felé befizette.
Az adó megfizetését a filmelõállító vagy filmgyártó vállal-
kozás köteles hitelt érdemlõen igazolni.

(3) Tárgyi eszköz beszerzése esetén csak a filmgyártás-
hoz közvetlenül beszerzett eszköznek az Szt. 52. §-a sze-
rinti értékcsökkenése számolható el, legfeljebb a filmgyár-
tás megkezdésétõl a gyártás befejezéséig tartó idõszakra.
Ha az eszközt egyszerre több filmgyártáshoz is használják,
úgy az elszámolható költségeket a gyártások között a film-
gyártó vállalkozás számviteli politikájában rögzített meg-
osztás szerint arányosan fel kell osztani.

(4) Az Szt. 3. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatáro-
zott közvetített szolgáltatást tartalmazó költségekbõl
a szállító által külföldrõl igénybe vett szolgáltatás értéke
nem számolható el közvetlen magyar filmgyártási költség-

ként. A külföldrõl igénybe vett közvetített szolgáltatás ér-
tékérõl a filmgyártó vállalkozásnak nyilatkozni kell.

(5) A belföldi szállító által kiállított számla és egyéb
belföldi költség magyar filmgyártási költségnek minõsül,
és csak a jelen § szerint számolható el.

(6) A Hivatal indokolt esetben a hatósági ellenõrzést
kiterjesztheti a közbensõ szerzõdõ felekre, illetve alvállal-
kozókra, valamint érintett jogviszonyaikra annak érdeké-
ben, hogy a hatósági ellenõrzés hatálya alá a szolgáltatás
tényleges teljesítõje is bevonható legyen.

31/G. § (1) Az MNF által nyújtott támogatások esetén
az MNF ellenõrzi a támogatások felhasználását, és a film-
alkotás pénzügyi elszámolását, amelyrõl az MNF az Elnök
rendelete szerinti jegyzõkönyvet állít ki. A jegyzõkönyvet
az MNF haladéktalanul megküldi a Hivatal részére. A Hi-
vatalt a 31/C. § (1) bekezdésében foglalt támogatási igazo-
lás tárgyában hozott hatósági döntésének MNF által vizs-
gált részében az MNF által benyújtott jegyzõkönyv tartal-
ma köti, hatósági döntésében a jegyzõkönyvben foglaltak-
tól – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – nem tér-
het el.

(2) Amennyiben a jegyzõkönyv tartalma nem felel meg
a jogszabályokban foglalt feltételeknek, a Hivatal határidõ
tûzésével a jegyzõkönyv jogszabályoknak való megfelelõ-
ségét biztosító módosítására hívja fel az MNF-et. Ha
a jegyzõkönyv a felhívás ellenére sem felel meg a jogsza-
bályi rendelkezéseknek, a Hivatal a jegyzõkönyvet és an-
nak tartalmát hatósági eljárásában és hatósági döntésében
figyelmen kívül hagyja.

(3) A Hivatal a film gyártásának megkezdésétõl a film
bemutatásának napjáig helyszíni ellenõrzést folytathat le
figyelemmel a (1) bekezdésben foglaltakra.

(4) A (1)–(3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, ha
a közvetett állami támogatási eljárásban az 1. § (3) bekezdése
szerinti közvetlen támogatást nyújtó támogató szervezet
az Elnök rendelete szerinti jegyzõkönyvet állít ki.

31/H. § A támogatási jogosultság kiadása esetén a Hiva-
tal az e tárgyban folytatott hatósági eljárást lezáró határo-
zat jogerõre emelkedését követõen, hivatalból indított el-
járásban haladéktalanul bejegyzi a filmalkotást és a ható-
sági döntés alapjául szolgáló adatokat, illetve tényeket
a támogatásra jogosult filmalkotásokról vezetett nyilván-
tartásába. Amennyiben a filmalkotás a nyilvántartásban
már szerepel, a Hivatal a támogatási igazolás kiállítására
irányuló eljárást lezáró jogerõs hatósági határozatban
megállapított adatokkal egészíti ki a nyilvántartás adatait.

6. Cím

A Hivatal egyéb feladatai

32. § (1) A Hivatal a minisztériummal kötött megállapo-
dás alapján ellátja az Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Program mozgóképszakmai információs rendszerének
mûködtetéséhez szükséges adatgyûjtési és adatkezelési
feladatokat.
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(2) A Hivatal az e törvény szerinti nyilvántartását
az Elnök által rendeletben meghatározott módon elektro-
nikus úton kezelhetõ adatbázisba rendezi.

(3) A Hivatal e törvény alapján igazolja a nyilvántartá-
sában szereplõ adatok alapján a természetes személyek és
szervezetek, valamint filmalkotások támogathatóságát,
annak mértékét, így különösen a közvetlen állami támoga-
tásokkal való elszámolás tényét.

(4) A Hivatal, hivatalból indított eljárásban statisztikai
célból hatósági nyilvántartásba vesz minden olyan filmal-
kotást, amelynek elõkészítéséhez vagy gyártásához állami
támogatást nem vesznek igénybe. Az ilyen filmalkotások
nyilvántartásba vételére vonatkozó részletes szabályokat
az Elnök rendelete állapítja meg.

33. § (1) A Hivatal segíti a filmelõállítókat, filmterjesz-
tõket és mozgóképszakmai szervezeteket a nemzetközi
kapcsolatok létrehozásában. Támogatja a mozgóképipar
fejlõdését elõsegítõ, a törvényben foglalt rendelkezések
nemzetközi piaci szereplõkkel való megismertetését, vala-
mint részt vesz az európai és nemzetközi mozgóképszak-
mai szervezetek munkájában.

(2) A Hivatal ellátja a két- és többoldalú nemzetközi
koprodukciós szerzõdésekben megállapított feladatokat,
így különösen kiállítja a nemzetközi egyezmény által elõ-
írt koprodukciós igazolást, az egyezményben meghatáro-
zott eljárás szerint.

(3) A Hivatal szakmai javaslatokat tehet a miniszternek
a mozgóképszakma hazai és nemzetközi stratégiai kérdé-
seivel, és az Európai Unió audiovizuális programjaiban
való magyar részvétellel kapcsolatos kormányzati politika
kialakításához, javaslatot tehet nemzetközi koprodukciós
egyezmények megkötésére, illetve azok tartalmára.”

12. §

Az Mktv. 34. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A MaNDA gondozza a sajtótermékek és egyéb ki-
adványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról szóló kor-
mányrendelet alapján részére átadott filmalkotásokat és
videódokumentumokat.”

13. §

Az Mktv. 35. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) A nemzeti filmvagyonra vonatkozó vagyonkezelõi
jogokat a MaNDA gyakorolja.

(2) A MaNDA a nemzeti filmvagyonba tartozó filmal-
kotásokat sem részben, sem egészben nem idegenítheti el,
nem ruházhatja át, és nem terhelheti meg. A MaNDA
a megõrzésre átvett, illetve a kötelespéldány-szolgáltatás
keretében vagy egyéb módon a gyûjteményébe került fil-

meket kizárólag a szerzõi jogi törvényben foglaltak szerint
használhatja fel.

(3) A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások ter-
jesztését külön jogszabályban meghatározottak, valamint
a MaNDA-val kötött megállapodás alapján az MNF végzi.

(4) A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások
többcsatornás és hatékony terjesztésének részletes szabá-
lyait, valamint a terjesztésbõl befolyt bevétel felosztásá-
nak módját a Kormány rendeletben állapítja meg. Ez nem
érinti a szerzõi jogi törvény alapján a jogosultakat megille-
tõ jogok érvényesítését.

(5) Az MTVA az Mttv. szerinti feladatai ellátása érde-
kében a MaNDA által õrzött filmalkotásokat felhasznál-
hatja, illetve az Mttv. szerinti feladatai ellátása körében
a közszolgálati médiaszolgáltatók részére felhasználásra
átengedheti. A felhasználás átengedésének joga harmadik
személyekre nem terjedhet ki. A felhasználás és a felhasz-
nálás átengedésének feltételeirõl, valamint a felhasználá-
sért járó költségtérítésrõl az MNF és az MTVA a (6) és
(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a Médiata-
nács elõzetes jóváhagyásával megállapodást köt.

(6) A MaNDA, illetve az MNF az MTVA filmalkotá-
sok felhasználására vonatkozó igényét köteles az MTVA
által kért határidõben és módon teljesíteni, kivéve, ha a tel-
jesítés lehetetlen, vagy jogszabály alapján kizárt. Az eluta-
sítást indokolni kell, alaptalan elutasítás esetén
az MTVA-t kártérítés illeti meg.

(7) Az (5) bekezdés szerinti költségtérítés keretében
csak azokat a költségeket lehet elszámolni, amely a filmal-
kotás MTVA általi felhasználásával összefüggõen közvet-
lenül, szükségszerûen és igazoltan merül fel.”

14. §

(1) Az Mktv. 36. §-a a következõ (2) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(2) A Hivatal jelen törvény szerinti eljárásainak díjai
megfizetésének módját és feltételeit, valamint a díjak mér-
tékét és a díjképzés szabályait az Elnök rendeletben álla-
pítja meg.”

(2) Az Mktv. 36. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) A Magyar Mozgókép Közalapítvány által odaítélt
Mozgókép Mestere Díj jogosultjai a mozgóképrõl szóló
2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2011. évi
CLXIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 9. §-ával meg-
állapított 17/A. § hatálybalépésétõl a „Nemzet Filmmûvé-
sze” címre és az azzal járó életjáradékra – külön miniszteri
javaslat és kormánydöntés nélkül – jogosultak. Amennyi-
ben az így jogosultságot szerzõ személyek száma a 15 fõt
eléri a Módtv. 9. §-ával megállapított 17/A. § hatálybalé-
pésekor, az (1) bekezdése szerinti 15 fõre vonatkozó javas-
lattételi lehetõség nem alkalmazható – vagy ha az 1 fõt el-
éri de a 15 fõt nem éri el, akkor arányosan csökkentett

52 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2. szám



számmal alkalmazható –, és további cím valamint életjára-
dék biztosítása a Nemzet Filmmûvészei létszáma 15 fõ alá
csökkenése esetén lehetséges.

(5) 2012. január 1-jével a Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal (a továbbiakban: KÖH) költségvetésén belül a mozgó-
képszakmai hatóság mûködését biztosító költségvetési elõ-
irányzatai (pénzügyi kerete), valamint a Nemzeti Filmiroda
KÖH által 2007. január 1-vel átvett vagyona, tételes elszá-
molás keretében átadásra kerül az NMHH részére.

(6) A mozgóképszakmai hatósági feladatok körében
2012. január 1. napjától az NMHH a KÖH jogutódja.
2012. január elsejét megelõzõen a mozgóképszakmai fel-
adatok ellátása során keletkezett minden iratot, elektroni-
kusan tárolt adatot át kell adni az NMHH részére, amely
azokat tárolja és kezeli.”

„(3) Az Mktv. 36. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssel
egészül ki:

„(7) 2012. január 1-je elõtt a kiskorúak védelme érdeké-
ben

a) a II. kategóriába sorolt filmalkotást 2012. január
1-jétõl III. kategóriába soroltnak,

b) a III. kategóriába sorolt filmalkotást a 2012. január
1-jétõl IV. kategóriába soroltnak,

c) a IV. kategóriába sorolt filmalkotást 2012. január
1-jétõl V. kategóriába soroltnak,

d) az V. kategóriába sorolt filmalkotást 2012. január
1-jétõl VI. kategóriába soroltnak

kell tekinteni e törvény erejénél fogva.
(8) 2012. január 1-jétõl az ezt megelõzõen besorolt

filmalkotásokra a (7) bekezdés szerinti új besorolásuknak
megfelelõ szabályokat kell alkalmazni.

(9) A 2012. január 1-jén folyamatban lévõ ügyekben
a (7) bekezdés szerinti új kategóriákat kell alkalmazni.”

15. §

Az Mktv. 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„37. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) rendeletben állapítsa meg a nemzeti filmvagyonba

tartozó filmalkotások többcsatornás és hatékony terjeszté-
sének szabályait, valamint a terjesztésbõl befolyt bevétel
felosztásának módját,

b) rendeletben állapítsa meg a Nemzet Filmmûvésze
címre vonatkozó részletes szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
állapítsa meg

a) az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter
egyetértésével a nem filmgyártásra vonatkozó mozgókép-
szakmai tevékenységek állami támogatásának egyes sza-
bályait,

b) a 25. § (2) bekezdése szerinti „art” mozivá minõsí-
téshez szükséges feltételeket és a moziknak a fogyatékkal
élõ emberek számára való hozzáférhetõségének feltételeit,

c) az „art” besorolású mozik üzemeltetésének, vala-
mint az „art” besorolású filmalkotások terjesztésének tá-
mogatására vonatkozó részletes szabályokat.”

16. §

Az Mktv. a következõ 38. §-sal egészül ki:
„38. § Felhatalmazást kap az Elnök, hogy rendeletben

állapítsa meg
a) a Hivatal által e törvény alapján vezetett nyilvántar-

tások részletes szabályait, valamint a nyilvántartásokból
történõ adatszolgáltatás módját,

b) a Hivatal által megállapított kategória szerinti jelzés
filmalkotáson, mozielõzetesen, azok nyilvános vetítésén,
a forgalomba hozott adathordozó csomagolásán, illetve
borítóján, továbbá a filmalkotással kapcsolatos közle-
ményben és hirdetésben való feltüntetésének módját,

c) a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének fel-
tételeit,

d) a közvetett támogatási eljárásban az MNF és más tá-
mogató szervezetek által nyújtott támogatás esetén a támo-
gatások felhasználásának és a filmalkotás pénzügyi elszá-
molásának ellenõrzése tekintetében az MNF és más támo-
gató szervezetek által kiállított jegyzõkönyv tartalmának
részletes szabályait,

e) a nemzetközi egyezményekben meghatározott ko-
produkciós igazolások, valamint a magyar mozgóképszak-
ma nemzetközi együttmûködéséhez szükséges egyéb iga-
zolások kiadásának rendjét,

f) a Hivatal által megállapított közvetett és közvetlen
állami támogatás igénybevételének alapjául szolgáló film-
gyártási költségeket,

g) azon eljárások körét, amelyben kötelezõ vagy kizá-
rólagos az elektronikus kapcsolattartás,

h) az e törvény szerint nyilvántartások elektronikus
úton kezelhetõ adatbázisba rendezésének módját és felté-
teleit,

i) a Hivatal jelen törvény szerinti eljárásainak díjai
megfizetésének módját és feltételeit, valamint a díjak mér-
tékét és a díjképzés szabályait.”

17. §

(1) Az Mktv. 3. § (1)–(3) bekezdéseiben a „magyar rész-
vételû koprodukciós filmalkotás” szövegrész helyébe
a „magyar részvételû filmalkotás” szöveg lép.

(2) Az Mktv. 13. § (2)–(4) bekezdéseiben, (5) bekezdés
b) pontjában és 15. § (3) bekezdésében a „magyar részvé-
telû koprodukciós filmalkotás” szövegrészek helyébe
a „nemzetközi koprodukciós filmalkotás” szöveg lép.

(3) Az Mktv. preambulumában az „A Magyar Köztársa-
ság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
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18. §

(1) Hatályát veszti az Mktv. 2. § 11. és 13. pontja, 3. §
(5) bekezdés második mondata, 6. § d) pontja, 10. és
11. §-a, 12. § (7) bekezdése, 14/A. § (2) bekezdése, 16. §-a
és 33/A. §-a.

(2) Hatályát veszti a mozgóképszakmai hatóság szerve-
zetének, mûködésének és eljárásának részletes szabályai-
ról szóló 12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet.

19. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (2) be-
kezdése második g) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

(E törvény rendelkezéseit)
„ga) az audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtására és

a sajtótermék kiadására irányuló tevékenység felügyeleté-
vel, a média- és hírközlési igazgatással, az elektronikus
hírközlési szolgáltatások, tevékenységek, az audiovizuális
médiaszolgáltatások és a sajtótermékek piaci felügyeleté-
vel, piacszabályozásával, ellenõrzésével, valamint a moz-
góképszakmai igazgatással kapcsolatos eljárásban,”

(csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó
törvény eltérõ szabályokat nem állapít meg.)

Záró rendelkezések

20. §

E törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.

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

A Kormány 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete
a megyei intézményfenntartó központokról, valamint

a megyei önkormányzatok konszolidációjával,
a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi

Önkormányzat egészségügyi intézményeinek
átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek

módosításáról
A Kormány
az 1. § és a 3–23. §-ok tekintetében a megyei önkormány-
zatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intéz-
mények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek az átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. tör-
vény 15. § a)–c) és e)–h) pontjában,

a 2. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidá-
ciójáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvá-
rosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek
az átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § a) és
f) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés x) pont-
jában, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
121. § 47. pontjában és a gyermekek védelmérõl és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
162. § (1) bekezdés x) pontjában,
a 24–25. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 4. § és 85. § (1) és (4) be-
kezdésében,
a 26. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális el-
látásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-ának (1) be-
kezdése e) pontjában,
a 27. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés e) és g) pontjában és
122. § (1) bekezdésében,
a 28. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §
(1) bekezdés b) és c) pontjában,
a 29. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §
(1) bekezdés d) pontjában,
a 30. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 31. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), c)–d),
f)–g) pontjában és (3) bekezdés b) pontjában,
a 32. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §
(1) bekezdés i) és l) pontjában,
a 33. § tekintetében a helyi önkormányzatok címzett és
céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. tör-
vény 22. § a) pontjában,
a 34. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés g) pontjában,
a 35. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális el-
látásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
f), s) és w) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont
bb) alpontjában és c) pontjában,
a 36–37. § tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) be-
kezdés a)–b) pontjában,
a 38. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2010. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. § (1) be-
kezdés d) pontjában,
a 40. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivata-
lok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
21. § a) pontjában,
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a 41. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivata-
lok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
21. § e) pontjában,
a 42. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2011. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (1) be-
kezdés d) pontjában,
a 43. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fej-
lesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) be-
kezdés k) pontjában és a megyei önkormányzatok konszo-
lidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és
a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézmé-
nyeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. §
(1) bekezdés a)–d) és f) pontjában,
a 44. § (10) bekezdése tekintetében a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (3) bekezdés f) pontjá-
ban
kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdés b) pontjában meghatá-
rozott feladatkörében,
a 39. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében
kapott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezés

1. §

Átvett intézmény: a megyei önkormányzatoktól a nem
egészségügyi feladatok ellátását végzõ vagy a nem egész-
ségügyi feladatok ellátásában közremûködõ, a megyei ön-
kormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormány-
zati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes
egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi
CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján az ott
meghatározottak szerint átvételre kerülõ intézmények.

2. Az intézményfenntartó szerv kijelölése

2. §

(1) Az átvett intézmények tekintetében a Kormány által
intézményfenntartásra és az átvett vagyon tekintetében va-
gyonkezelõi jogok gyakorlására kijelölt szerv a megyei in-
tézményfenntartó központ.

(2) A megyei intézményfenntartó központ székhelye
a megyeszékhely városban, a Pest Megyei Intézményfenn-
tartó Központ székhelye Budapesten van.

3. §

A megyei intézményfenntartó központ szervezeti és
mûködési szabályzatát a közigazgatás-szervezésért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) a kormánymegbízott
javaslata alapján normatív utasításban adja ki.

4. §

A megyei intézményfenntartó központ önállóan mûkö-
dõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

3. A kormánymegbízottnak a megyei intézmény-
fenntartó központtal kapcsolatos feladatai és jogkö-
rei

5. §

A kormánymegbízott a megyei intézményfenntartó köz-
pont felett – a megyei intézményfenntartó központ vezetõ-
jének a kinevezése, felmentése és fegyelmi felelõsségre
vonása kivételével – a központi államigazgatási szervek-
rõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállá-
sáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés
b)–c) és e)–i) pontjaiban meghatározott irányítási hatáskö-
röket gyakorolja.

6. §

(1) A kormánymegbízott a megyei intézményfenntartó
központ felett a költségvetési irányítás tekintetében az ál-
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. §
(1) bekezdés d)–f, és h) pontjában meghatározott költség-
vetési irányítási hatásköröket gyakorolja.

(2) A kormánymegbízott a megyei intézményfenntartó
központ tekintetében

a) közremûködik a költségvetési tervezés fõ kereteit
meghatározó költségvetési irányelvek elkészítésé-
ben;

b) ellenõrzi az államháztartással összefüggõ közérdekû
és közérdekbõl nyilvános adatok kötelezõ közzététe-
lének, illetve igényre történõ szolgáltatásának végre-
hajtását;

c) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújt-
va – érvényesítteti a közfeladatok ellátására vonat-
kozó követelményeket, és az erõforrásokkal (így kü-
lönösen: az elõirányzatokkal, a létszámokkal és a va-
gyonnal) való szabályszerû és hatékony gazdálkodás
követelményeit, továbbá számon kéri, ellenõrzi e kö-
vetelmények érvényre juttatását;

d) megállapítja a kincstári költségvetést, valamint jóvá-
hagyja az elemi költségvetést;
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e) gyakorolja a hatáskörébe utalt elõirányzat-módosítá-
si, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -felhaszná-
lási jogköröket;

f) rendszeresen figyelemmel kíséri a költségvetés vég-
rehajtásában az ezzel kapcsolatos tevékenységét,
a jóváhagyott költségvetési elõirányzatok, illetve
az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszé-
lyeztetése esetén a hatáskörébe tartozó elõirányza-
toknál megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve
kormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben a Kor-
mánynál intézkedést kezdeményez;

g) felülvizsgálja, értékeli és jóváhagyja a költségvetési
beszámolót;

h) megállapítja, illetve jóváhagyja a pénzmaradványt,
elõirányzat-maradványt, egyidejûleg meghatározva
a kötelezettségvállalással nem terhelt elõirány-
zat-maradvány felhasználásának célját, rendelteté-
sét;

i) kezdeményezheti a miniszter hatáskörébe tartozó
költségvetési átcsoportosítást;

j) irányítja a költségvetési beszámoló elõkészítését;

k) megszervezi és ellenõrzi a feladatkörébe tartozó
egyes szakmai, támogatási, illetve európai uniós
vagy más nemzetközi forrásból származó támogatás-
ból megvalósuló programok végrehajtását, lebonyo-
lítását;

l) beszámoltatja a vezetõket a belsõ kontrollrendszer
mûködtetésérõl;

m) felügyeli a belsõ kontrollrendszer és az annak részét
képezõ ellenõrzés mûködésérõl az államháztartásért
felelõs miniszter részére szóló beszámoló elõkészíté-
sét.

4. A megyei intézményfenntartó központ vezetése

7. §

(1) A megyei intézményfenntartó központot a megyei
intézményfenntartó központ vezetõje vezeti.

(2) A megyei intézményfenntartó központ vezetõjét
a kormánymegbízott javaslatára a miniszter nevezi ki és
menti fel. A miniszter jogosult továbbá a megyei intéz-
ményfenntartó központ vezetõjével szemben fegyelmi el-
járás megindítására, valamint fegyelmi büntetés kiszabá-
sára. A megyei intézményfenntartó központ vezetõje felet-
ti egyéb munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyako-
rolja.

(3) A megyei intézményfenntartó központ vezetõje mi-
nisztériumi fõosztályvezetõi besorolású, határozatlan idõ-
re kinevezett kormánytisztviselõ.

8. §

(1) A megyei intézményfenntartó központ vezetõjét tá-
volléte vagy akadályoztatása esetén a megyei intézmény-
fenntartó központ vezetõ-helyettese helyettesíti.

(2) A megyei intézményfenntartó központ vezetõ-he-
lyettesét a megyei intézményfenntartó központ vezetõjé-
nek a javaslatára a kormánymegbízott nevezi ki és menti
fel, valamint jogosult vele szemben fegyelmi eljárás indí-
tására és fegyelmi büntetés kiszabására. A megyei intéz-
ményfenntartó központ vezetõ-helyettesének kinevezésé-
re vonatkozó javaslatot a kinevezést megelõzõen meg kell
küldeni a miniszter által vezetett minisztérium közigazga-
tási államtitkárának, aki a kinevezésre javasolt személlyel
szemben 15 napon belül kifogással élhet. A kifogásolt sze-
mély nem nevezhetõ ki.

(3) A megyei intézményfenntartó központ vezetõ-he-
lyettese felett – a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás
megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivé-
telével – a munkáltatói jogokat a megyei intézményfenn-
tartó központ vezetõje gyakorolja.

(4) A megyei intézményfenntartó központ vezetõ-he-
lyettese minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettesi besoro-
lású, határozatlan idõre kinevezett kormánytisztviselõ.

(5) A megyei intézményfenntartó központ gazdasági
vezetõjét a miniszter nevezi ki és menti fel. A gazdasági
vezetõ személyére a központ vezetõje a kormánymegbí-
zott egyetértésével tesz javaslatot. A gazdasági vezetõ fe-
lett – a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindí-
tása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével –
a munkáltatói jogokat a megyei intézményfenntartó köz-
pont vezetõje gyakorolja. Amennyiben a gazdasági vezetõ
egyben a megyei intézményfenntartó központ vezetõ-he-
lyettese, vonatkozásában a (2) bekezdésben foglaltakat
nem kell alkalmazni.

5. A munkáltatói jogok gyakorlása

9. §

(1) A megyei intézményfenntartó központ kormány-
tisztviselõi, kormányzati ügykezelõi (a továbbiakban
együtt: kormánytisztviselõi), valamint munkavállalói fe-
lett a munkáltatói jogokat a megyei intézményfenntartó
központ vezetõje gyakorolja.

(2) A megyei intézményfenntartó központ kormány-
tisztviselõjének kinevezni javasolt személyrõl a központ
vezetõje tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a javasolt
személlyel szemben a tájékoztatást követõ tizenöt napon
belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhe-
tõ ki a megyei intézményfenntartó központnál kormány-
tisztviselõnek.

(3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket értelem-
szerûen alkalmazni kell a megyei intézményfenntartó köz-
pont által munkaszerzõdés vagy egyéb munkavégzésre
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irányuló jogviszony keretében foglalkoztatni kívánt sze-
mélyre is.

(4) Az átvett intézmények intézményvezetõi tekinteté-
ben a munkáltatói jogokat – törvényben vagy kormányren-
deletben foglalt kivételekkel – a megyei intézményfenn-
tartó központ vezetõje gyakorolja.

(5) Az átvett intézmények közalkalmazottai és munka-
vállalói felett a munkáltatói jogokat az átvett intézmény
vezetõje gyakorolja.

6. A megyei intézményfenntartó központ feladat- és
hatáskörei

10. §

(1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja
az egyes ágazati jogszabályokban, valamint az e rendelet-
ben meghatározott, az átvett intézményekkel összefüggõ
vagyongazdálkodási, intézmény-fenntartási feladatokat,
így különösen

a) gyakorolja a Törvény alapján az állam fenntartásába,
illetve tulajdonába került nem egészségügyi intéz-
mények felett az egyes fenntartói, valamint a hatás-
körébe tartozó költségvetési szervek tekintetében
irányítási, illetve a 11. §-ban megjelölt középirányí-
tói jogokat és feladatokat, a gazdasági társaságok te-
kintetében a tulajdonosi jogokat, valamint az alapít-
ványok, közalapítványok esetében az alapítói
jogokat,

b) vagyonkezelõként ellátja az a) pont szerinti intézmé-
nyi vagyon tekintetében a vagyonkezelõi feladato-
kat.

(2) A megyei intézményfenntartó központ vezetõje
a 11. §-ban meghatározott középirányítói hatásköreit, jo-
gait és feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gya-
korolja.

11. §

(1) A megyei intézményfenntartó központ az átvett in-
tézmények felett az alábbi középirányítói hatásköröket
gyakorolja:

a) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek éves költségvetésére és azt megküldi a mi-
niszternek;

b) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek gazdálkodásának részletes rendjét;

c) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek elõirányzatainak felhasználására vonatkozó
irányelveket;

d) elõkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi
az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapí-
tó, megszüntetõ okiratát, illetve az alapító okirat mó-
dosítását;

e) elõkészíti és az ágazati illetékes miniszternek felter-
jeszti a költségvetési szervek vezetõjének, gazdasági
igazgatójának kinevezését vagy megbízását és fel-
mentését vagy a megbízásának visszavonását;

f) jóváhagyja az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek engedélyezett létszámát, ha annak megálla-
pítása nem a Kormány hatáskörébe tartozik;

g) kezdeményezheti a kormánymegbízott útján a mi-
niszternél a Kormány hatáskörébe tartozó költségve-
tési átcsoportosítást;

h) beszámoltatja az átvett intézmény vezetõjét a belsõ
kontrollrendszer mûködtetésérõl;

i) vagyonkezelõként ellátja az átvett vagyon tekinteté-
ben a vagyonkezelõi feladatokat.

(2) A megyei intézményfenntartó központ az átvett –
irányítása alá tartozó – intézmények tekintetében az alábbi
feladatokat látja el:

a) szervezi, irányítja és ellenõrzi a szakmai feladatok
végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket;

b) összegyûjti, ellenõrzi az intézmények gazdálkodásá-
ra vonatkozó kötelezõ, rendszeres és ad hoc jellegû
adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve to-
vábbítja azokat a minisztériumba;

c) ellenõrzi az államháztartással összefüggõ közérdekû
és közérdekbõl nyilvános adatok kötelezõ közzététe-
lének, illetve igényre történõ szolgáltatásának végre-
hajtását;

d) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújt-
va – érvényesítteti a költségvetési szervek tevékeny-
ségében a közfeladatok ellátására vonatkozó köve-
telményeket, és az erõforrásokkal (így különösen:
az elõirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal)
való szabályszerû és hatékony gazdálkodás követel-
ményeit, továbbá számon kéri, ellenõrzi e követel-
mények érvényre juttatását;

e) megállapítja a költségvetési szervek kincstári költ-
ségvetését, valamint jóváhagyja az elemi költségve-
tését, illetve – gazdálkodó szervezet esetében –
az üzleti tervét;

f) gyakorolja a hatáskörébe utalt elõirányzat-módosítá-
si, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -felhaszná-
lási jogköröket;

g) rendszeresen figyelemmel kíséri az intézmények
költségvetésének (üzleti tervének) végrehajtását,
a jóváhagyott költségvetési elõirányzatok, illetve
az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszé-
lye esetén a hatáskörébe tartozó elõirányzatoknál, in-
tézményeknél megteszi a szükséges intézkedéseket,
illetve kormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben
a kormánymegbízott útján a miniszternél intézkedést
kezdeményez;

h) felülvizsgálja, értékeli és jóváhagyja a költségvetési
szervek költségvetési beszámolóit;

i) megállapítja, illetve jóváhagyja a költségvetési szer-
vek pénzmaradványát, elõirányzat-maradványát,
egyidejûleg meghatározva a kötelezettségvállalással
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nem terhelt elõirányzat-maradvány felhasználásának
célját, rendeltetését;

j) megszervezi a saját vagy az intézmények feladatkö-
rébe tartozó egyes szakmai, támogatási, illetve euró-
pai uniós vagy más nemzetközi forrásból származó
támogatásból megvalósuló programok végrehajtá-
sát, lebonyolítását.

7. Az átadás-átvételi eljárás és a birtokbaadás szabá-
lyai

12. §

(1) A Törvény 2. § (4) bekezdésében meghatározott át-
adás-átvételi megállapodás (a továbbiakban: megállapo-
dás) alapjául a megyei bizottságok által a megállapodás
aláírásával egyidejûleg felvett és a megyei önkormányzat
közgyûlésének elnöke által hitelesített vagyonleltár szol-
gál. A nem az egészségügyi intézményekre vonatkozó
megállapodást a Törvényben meghatározott felek e rende-
let 1. melléklete szerinti megállapodás-minta alapján kötik
meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban rendel-
keznek a felek az átadás-átvétel alól kivételt képezõ intéz-
mények, vagyonelemek körérõl.

(3) A megállapodás alapján a vagyon tényleges átadása
jegyzõkönyv felvételével történik, melyre a megállapodás
megkötését követõ egy héten belül, de legkorábban 2012.
január 1-jén kerül sor.

(4) Az átadás-átvételi eljárás levezetõje a kormánymeg-
bízott. Az átvevõ dönt az átadás-átvétel pontos helyérõl,
idõpontjáról, továbbá az átvevõn és a Törvényben megha-
tározott feleken kívüli jelenlévõkrõl, az átadás-átvételrõl
készített jegyzõkönyv hitelesítésének módjáról, továbbá
adott esetben a nevében és helyette eljáró meghatalmazott
személyrõl. A jegyzõkönyvet az átadó és az átvevõ írja alá.
A jegyzõkönyv egy-egy példányát annak aláírását követõ
15 napon belül a kormánymegbízott köteles megküldeni
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és – amennyiben
a megyei önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó
földrészlet tulajdonával rendelkezik – a Nemzeti Földalap-
kezelõ Szervezet részére.

13. §

(1) A megállapodásban rendelkezni kell az átvett intéz-
mények európai uniós társfinanszírozású projektjeire vo-
natkozó dokumentációnak az átadás-átvételérõl.

(2) Az átvevõ kedvezményezett az európai uniós társfi-
nanszírozású projektek tekintetében köteles a támogatás-
ban érintett közremûködõ szervezetnél az átadás-átvétel
idõpontjától számított 30 napon belül kezdeményezni a tá-

mogatási szerzõdés módosítását a projekt átadás-átvételi
dokumentációját mellékelve.

(3) A szerzõdésmódosításra vonatkozó kérelemben –
a 2007–2013. programozási idõszakban az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásá-
nak rendjérõl szóló Kormányrendelet, valamint a támoga-
tási szerzõdés vonatkozó rendelkezései alapján – jelezni
kell minden olyan esetet, ami a támogatási szerzõdés mó-
dosítását teszi szükségessé, továbbá a módosítást megala-
pozó adatokat, információkat.

(4) Az átvevõ jogutód kedvezményezettnek a költség-
vetési törvény 1. számú melléklet XIX. Uniós Fejlesztések
fejezet szerinti, az Európai Unió által vagy egyéb nemzet-
közi forrásokból társfinanszírozott projektjeinek végrehaj-
tásához szükséges saját forrás a mindenkor hatályos költ-
ségvetési törvény XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. Feje-
zeti kezelésû elõirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti keze-
lésû elõirányzatok alcím, 8. Állami költségvetési kedvez-
ményezettek sajáterõ támogatása jogcímcsoporton keresz-
tül – szükség esetén e jogcímcsoport a Kormány jóváha-
gyásával történõ felülrõl nyitásával – kerül biztosításra.

8. Hatályba léptetõ és hatályon kívül helyezõ rendel-
kezések

14. §

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

(2) Az 1–11. §, a 15. §; a 16. § (2)–(3) bekezdése,
a 17–20. §, a 24–29. §; a 31–33. §, a 35. §, a 38–39. §,
a 40. § (2) bekezdése és a 42–44. § 2012. január 1-jén lép
hatályba.

(3) 2012. január 1-jén hatályát veszti
a) az R3. 17/D. § (7) bekezdése,
b) az R4. 1. § (3) bekezdése,
c) az R8. 41. § (2a) bekezdése.
(4) 2012. január 2-án hatályát veszti a rendelet

24–44. §-a.
(5) 2012. július 1-jén hatályát veszti a rendelet

17–20. §-a.
(6) 2012. szeptember 1-jén hatályát veszti az R. 22. §-a

és az azt megelõzõ alcím.

9. Átmeneti rendelkezések

15. §

(1) A megyei önkormányzatnál az átvett intézmények-
kel, valamint az ágazati jogszabályok által meghatározott
szakmai feladatokkal összefüggésben folyamatban lévõ
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ügyek tekintetében a rendelet hatálybalépését követõen
a megyei intézményfenntartó központ jár el.

(2) A megyei intézményfenntartó központ által fenntar-
tásba átvett intézmények közül az önállóan mûködõ és
gazdálkodó költségvetési szervek 2012. április 1-jével ön-
állóan mûködõ költségvetési szervekké alakulnak át. Ezen
idõponttól kezdve az érintett szervek tekintetében a gaz-
dálkodással összefüggõ feladatokat a megyei intézmény-
fenntartó központ látja el. Az átvett intézmények közül
az önállóan mûködõ költségvetési szervek gazdálkodással
összefüggõ feladatait 2012. január 1-jétõl a megyei intéz-
ményfenntartó központ látja el.

16. §

(1) A megyei intézményfenntartó központ, valamint
az átvett intézmények 2012. évi intézményi költségvetésé-
nek megtervezésével kapcsolatos feladatokat a kormány-
megbízott látja el.

(2) A megyei közgyûlés hivatala gazdasági vezetõjének
a megyei intézményfenntartó központba történõ átkerülé-
se esetén a gazdasági vezetõ a megyei intézményfenntartó
központ gazdasági vezetõje kinevezéséig, de legkésõbb
2012. március 31-ig látja el a gazdasági vezetõi feladato-
kat.

(3) A Kormány a megyei önkormányzatoktól átvett,
üdülési céllal használt vagyonelemek tekintetében az üze-
meltetési, fenntartási feladatok ellátására a Humán-Jövõ
2000 Egészségmegõrzõ és Oktatási Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelõsségû Társaságot jelöli ki.

17. §

(1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként
az Országos Tisztifõorvosi Hivatalt (a továbbiakban:
OTH) jelöli ki a Törvény 7. § (2), (4) és (6) bekezdése sze-
rinti feladatok ellátására.

(2) A Kormány véleményadásra jogosult szervként
az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt (a továbbiakban:
OEP) jelöli ki a Törvény 7. § (2) bekezdése szerinti felada-
tok ellátására.

(3) A Kormány véleményadásra jogosult szervként
a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szerve-
zetfejlesztési Intézetet (a továbbiakban: GYEMSZI) jelöli
ki a Törvény 7. § (4) bekezdése szerinti feladatok ellátásá-
ra.

(4) A 18–20. § szerinti eljárások során – a 18. § (2) be-
kezdésében, a 20. § (1) bekezdés a) pontjában, (3) bekez-
désében és (6) bekezdésében foglaltak kivételével – nem
kell alkalmazni az egészségügyi ellátórendszer fejleszté-
sérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról
szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletet (a továbbiak-
ban: Vhr.).

18. §

(1) A GYEMSZI a 2011. évi adatok alapján – a 20. §
(4) bekezdésében meghatározott eset kivételével – 2012.
január 31-éig elkészíti és megküldi az OTH és az egész-
ségügyért felelõs miniszter részére a fekvõbeteg-szakellá-
tási kapacitások és az azokhoz tartozó ellátási területek
felosztására irányuló – (2) bekezdés szerinti – javaslatot
(a továbbiakban: felosztási javaslat). A 20. § (4) bekezdé-
sében meghatározott esetben a felosztási javaslatot 2012.
február 20-áig kell az OTH és az egészségügyért felelõs
miniszter részére megküldeni.

(2) A felosztási javaslatot a Vhr.-ben meghatározott
egészségügyi térségenként külön-külön, a 20. §-ban meg-
határozott szempontoknak és feltételeknek megfelelõen
kell elkészíteni.

19. §

(1) Az OTH a felosztási javaslat kézhezvételét követõ 5
napon belül megindítja a fekvõbeteg-szakellátási kapaci-
tások és az ahhoz kapcsolódó ellátási területek megállapí-
tására irányuló hatósági eljárásokat.

(2) Az OTH az eljárás megindításával egyidejûleg hir-
detményi úton értesíti az ügyfeleket, azzal, hogy az eljárás
megindításáról azt az egészségügyi szolgáltatót közvetle-
nül postai úton kell értesíteni, amely kapacitásainak és el-
látási területeinek megállapítására az eljárás kiterjed.

(3) A Törvény 7. § (2) bekezdés alapján az OTH az eljá-
rás során kikérheti az OEP véleményét.

(4) Az OTH – a 20. §-ban foglaltak alapján – az eljárás
megindításától számított 60 napon belül dönt a kapacitá-
sok és az ellátási területek megállapításáról. A 20. § (4) be-
kezdésben meghatározott esetben az ellátási terület megál-
lapításáról az OTH az eljárás megindításától számított 30
napon belül dönt.

(5) A (4) bekezdés alapján hozott határozatokban a ha-
tározat alkalmazásának kezdõ idõpontjaként 2012. május
1-jét kell megjelölni.

(6) A (4) bekezdés alapján hozott határozatokat hirdet-
ményi úton kell közölni. Az érintett egészségügyi szolgál-
tatót egyidejûleg értesíteni kell a hirdetmény kifüggeszté-
sérõl és a határozat tartalmáról.

20. §

(1) A 19. § szerinti eljárás során a kapacitást és az ahhoz
tartozó ellátási területet

a) a (4) és (5) bekezdésben meghatározott esetek kivé-
telével a Vhr. 2. mellékletében meghatározott szak-
mánként,

b) egészségügyi szolgáltatónként,
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c) a Törvény 7. § (2) bekezdés a) pontja alapján
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.)
4/A. § (3) bekezdésében foglalt szempontok figye-
lembevételével,

d) a Törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott
szempontok figyelembevételével,

e) valamennyi egészségügyi szolgáltató tekintetében
egyedi indokolással ellátva,

f) a (2)–(10) bekezdésekben meghatározottaknak meg-
felelõen

kell megállapítani.
(2) A 19. § alapján felosztásra kerülõ fekvõbeteg-szak-

ellátási kapacitások mennyisége nem haladhatja meg
a 2011. december 31-én finanszírozási szerzõdéssel lekö-
tött, valamint a finanszírozási szerzõdéssel még le nem kö-
tött, de már befogadott (ideértve az elõzetesen befogadott)
fekvõbeteg-szakellátási kapacitások összességét. A döntés
során az eljárás megindításakor folyamatban lévõ kapaci-
tás-átcsoportosítási és többletkapacitás-befogadási kérel-
mekben, illetve pályázatokban foglaltakra tekintettel kell
lenni. A felosztásra nem kerülõ kapacitások az Eftv. sze-
rinti tartalék részét képezik.

(3) A felosztásra kerülõ fekvõbeteg-szakellátási kapaci-
tások jelenlegi szakmai összetétele, ellátási formája meg-
változtatható, azzal, hogy a felosztás során nem lehet
a krónikus fekvõbeteg-szakellátási kapacitást aktív fekvõ-
beteg-szakellátási kapacitásra változtatni, illetve ellátási
forma váltásakor irányadó a Vhr.-ben meghatározott
arányszám, annak hiányában az értékarány megtartása kö-
telezõ.

(4) Azon ellátások esetében, amelyek a kötelezõ egész-
ségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tör-
vény alapján csak térségi várólista alapján vehetõk igény-
be, egy adott térségben valamennyi ilyen ellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatónak az adott ellátás tekintetében
az egész térséget kell ellátási területként megállapítani.

(5) Az intenzív ellátás, a PIC és a sürgõsségi ellátás ese-
tében – a magasabb progresszivitási szint kivételével –
a Törvény 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti követel-
ményt nem kell alkalmazni, ezen esetekben az ellátási te-
rületnek meg kell egyeznie az adott egészségügyi szolgál-
tató számára az aktív fekvõbeteg-szakellátásban megálla-
pított legnagyobb területet lefedõ ellátási területtel.

(6) A Törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti köve-
telményt nem kell alkalmazni azon esetekben, amelyek te-
kintetében a Vhr. az ellátási területnek a szakmánkénti
megállapítása helyett az ellátásonkénti megállapítását írja
elõ.

(7) A Törvény 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti köve-
telményt a (4) bekezdésben meghatározott ellátások ellátá-
si területének megállapítása során nem kell alkalmazni.

(8) A Törvény 7. § (3) bekezdés g) pontjának alkalma-
zása során figyelembe kell venni az adott szakmában ren-
delkezésre álló összes kapacitás mennyiségét és a szolgál-
tatók számát, az ellátandó területen élõ lakosság arányával

összehasonlításban. Egy adott szakmában az összlakosság
arányához viszonyítottan országos átlagot kell képezni,
majd a szolgáltatók által ellátandó terület nagyságát ezen
országos átlag figyelembevételével kell megállapítani.

(9) A Törvény 7. § (3) bekezdés h) pontjának alkalma-
zása során a kapacitás progresszivitási szintek szerinti
megoszlásának megállapításánál az OEP által megadott,
a beavatkozásokat és a progresszivitás szerint differenciált
betegforgalmi adatokat kell figyelembe venni.

21. §

(1) A 2011. évben az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Ámr.) 176. § (5) bekezdésben meghatározott kincstári
számlával rendelkezõ megyei fenntartású költségvetési
szervek pénzforgalmi számláit a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) az évzárás-évnyitás keretében
– intézményi technikai számla közbeiktatásával – elõ-
irányzat-felhasználási keretszámlává, illetve egyéb, funk-
ciójának megfelelõ kincstári körbe tartozó számlává minõ-
síti. 2012. január 2-án a 2011. évi számla záró egyenlegek
az átvett költségvetési szervek kincstári körbe tartozó
számláin automatikusan jóváírásra kerülnek átvett marad-
ványként. A technikai számlákat a Kincstár hivatalból de-
cember hónapban megnyitja, az átvezetést követõen janu-
ár hónapban megszünteti. A számlák felett a Kincstár köz-
pontilag rendelkezik.

(2) A Kincstár a központi illetmény-számfejtési rend-
szerbe tartozó, 2012. január 1-jével központi költségvetési
szervvé átalakuló megyei önkormányzati költségvetési
szervek esetében az Ámr. 180. § (3) bekezdésben szabá-
lyozott támogatási elõirányzat-csökkentést 2012. évben
a február havi támogatási keret megállapításakor érvénye-
síti.

(3) A központi költségvetési körbe átvett költségvetési
szervek esetében a 2012. január hónapban utalandó,
2011. december havi nettó munkabéreket – az OEP támo-
gatásban részesülõ egészségügyi költségvetési szervek ki-
vételével – és a nettó munkabérbõl történõ levonásokat
a Kincstár a saját megyénkénti lebonyolítási számláiról
utalja ki – a költségvetési szervek által történõ likvid fede-
zet elõzetes biztosítását követõen – a dolgozói számlákra.

(4) A központi költségvetési körbe átvett, központi illet-
mény-számfejtési rendszerbe tartozó költségvetési szer-
vek tekintetében az Ámr. 180. § (8) bekezdésében elõírt
adatszolgáltatási kötelezettséget elõször 2012. február hó-
napban kell teljesíteni.

(5) A kincstári körbe átvett költségvetési szerv 2012.
évben a Kincstáron kívül vezetett számláiról kifizetést
nem teljesíthet, a teljesítést megelõzõen a likvid fedezetet
a Kincstárban vezetett számlájára át kell utalnia.
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(6) A megyei intézményfenntartó központ által fenntar-
tásba átvett költségvetési intézmények alapító okiratának
módosítását 2012. január 30-ig kell benyújtani a Kincstár
által vezetett törzskönyvi nyilvántartáshoz.

22. §

(1) A megyei önkormányzatok konszolidációjával
összefüggésben az önkormányzati körbõl kikerülõ, 2011.
december hónapban központosított illetmény-számfejtési
körbe tartozó intézmények esetében a december havi sze-
mélyi juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelõ, az állami
adóhatóság felé teljesítendõ kötelezettségek átutalásáról
2012. január 20-án a Kincstár a Kincstár megyei igazgató-
ságának technikai adószámain intézkedik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átutalás teljesítéséhez a fe-
dezetet az önkormányzati körbõl kikerülõ intézmények
az önkormányzati nettófinanszírozással kapcsolatos lebo-
nyolítási számlák javára, legkésõbb 2012. január 19-i ér-
téknappal biztosítják az elõirányzat-felhasználási keret-
számlájuk terhére.

(3) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztá-
sa esetén a fedezetet 2012. január 20-án a Kincstár az ön-
kormányzati nettó finanszírozással kapcsolatos lebonyolí-
tási számlák javára az intézmények – elõirányzat-felhasz-
nálási keretszámlájuk – terhére, felhatalmazó levél nélkül
benyújtott beszedési megbízással szedi be.

(4) A megyei önkormányzat közgyûlési hivatala vala-
mennyi dolgozójának – függetlenül attól, hogy 2012. janu-
ár 1-jétõl mely irányító szerv alá tartozik – a 2011. decem-
ber havi nettó munkabére 2012. január elején a Kincstár
megyei igazgatóságának lebonyolítási számlájáról kerül
utalásra.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott kört érintõ decem-
ber havi személyi juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhe-
lõ, az állami adóhatóság felé teljesítendõ kötelezettségek
átutalásáról 2012. január 20-án a Kincstár, a Kincstár me-
gyei igazgatóságának technikai adószámain az önkor-
mányzati nettó finanszírozás keretében intézkedik.

(6) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott utalásokat
a Kincstár a 10032000-01457254 számú Helyi önkor-
mányzatok kötelezettségei számla terhére megelõlegezi.

(7) A (6) bekezdés alapján megelõlegezett összeget
a megyei önkormányzat és a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium (a továbbiakban: KIM), illetve a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) között
2011. december 31-ig megkötött megállapodásokat köve-
tõen a munkavállalók munkavégzési helyérõl rendelkezõ,
a Kincstár megyei igazgatósága részére átadott név szerin-
ti lista és a KIR adatszolgáltatása alapján a Kincstár me-
gyei igazgatósága 2012. január 18-ig megosztja.

(8) A Kincstár megyei igazgatósága által a (7) bekezdés
szerint elkészített megosztás alapján az elszámolás össze-

gét a megyei önkormányzat és a KIM, illetve a NEFMI alá-
írásával igazolja, és az így megosztott összeget a KIM és
a NEFMI meghatározott szerve 2012. január 19-i érték-
nappal biztosítja a (6) bekezdésben meghatározott számla
javára.

(9) A (8) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztá-
sa esetén a fedezetet 2012. január 20-án a Kincstár a (6) be-
kezdésben meghatározott számla javára a KIM és
a NEFMI meghatározott szerve – elõirányzat-felhasználá-
si keretszámlája – terhére, felhatalmazó levél nélkül be-
nyújtott beszedési megbízással szedi be.

23. §

A Kincstár technikai adószámán nyilvántartott intézmé-
nyek átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából jog-
utódlásnak tekintendõ.

10. Módosító rendelkezések

24. §

(1) A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben ren-
delkezõ 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) a 21. §-t követõen a következõ alcímmel és 22. §-sal
egészül ki:

„Átmeneti rendelkezés

22. § (1) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról,
a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Ön-
kormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételé-
rõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján 2012. március
31-ig megszûnõ közoktatási intézményvezetõi megbízás
esetén az új magasabb vezetõi megbízásra vonatkozó pá-
lyázati kiírást a központ 2012. január 20-ig teszi közzé.
A pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények kiala-
kításához – a pályázatnak a nevelõtestület (szakalkalma-
zotti értekezlet) részére történõ átadás napját követõ elsõ
munkanaptól számított – legalább tizenöt napot köteles
biztosítani. A központ a pályázati dokumentáció egy pél-
dányát javaslatával együtt, a 2. melléklet szerint kitöltött
adatlappal 2012. március 19-éig megküldi az oktatásért fe-
lelõs miniszternek.”

(2) Az R. az e rendelet 2. melléklete szerinti 2. mellék-
lettel egészül ki, az R. jelenlegi mellékletének számozása
1. mellékletre változik.
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25. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûve-
lõdési és a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közal-
kalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések
rendezésérõl szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 12. § (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) Közmûvelõdési intézmény 2. melléklet szerinti tu-
dományos munkakörben foglalkoztatott:

a) tudományos munkatársnak minõsülõ közalkalma-
zottja a heti munkaidõkeret 80%-ának,

b) a tudomány(ok) kandidátusa, Ph.D., illetve DLA fo-
kozattal rendelkezõ közalkalmazottja a heti munkaidõke-
ret 70%-ának,

c) tudományok doktora fokozattal rendelkezõ közal-
kalmazottja a heti munkaidõkeret 60%-ának

megfelelõ idõtartamban köteles a munkavégzés helyén
tartózkodni.”

26. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások té-
rítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: R2.) 4. §-a a következõ (6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) A megyei fenntartó által fenntartott intézmények
intézményi térítési díját a Szociális Közlönyben közzé kell
tenni, valamint arról értesíteni kell a megyei önkormány-
zat fõjegyzõjét, aki gondoskodik a lakosság, valamint
az ellátási terület szerint érintett önkormányzatok tájékoz-
tatásáról.”

27. §

(1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rende-
let (a továbbiakban: R3.) 8. § (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A fõvárosban a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõje,
a megyében a kormányhivatal létrehozza és mûködteti
a pedagógusok fõvárosi, megyei állandó helyettesítési
rendszerét (a továbbiakban: állandó helyettesítési rend-
szer), ha a fõvárosi, megyei feladatellátási, intézményhá-
lózat-mûködtetési és fejlesztési tervben (a továbbiakban:
fejlesztési terv) foglaltak szerint erre a közoktatási intéz-
ményekben folyó pedagógiai munka zavartalan megszer-
vezése érdekében szükség van.”

(2) Az R3. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A fõvárosban a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõje,
a megyében a megyei intézményfenntartó központ az ál-

landó helyettesítési rendszer mûködtetésére a közoktatás-
ról szóló törvény 89. §-a alapján együttmûködési megálla-
podás megkötését kezdeményezi.”

(3) Az R3. 8. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) Az állandó helyettesítési rendszerhez a fõvárosban
a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõjével, a megyei város-
ban a jegyzõvel, a megyében a kormányhivatallal kötött
megállapodás alapján csatlakozhatnak nem állami intéz-
ményfenntartók is.”

(4) Az R3. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A felvételi kérelmet a fõvárosban a fõvárosi önkor-
mányzat fõjegyzõjéhez, a megyében a kormányhivatalhoz,
a megyei város esetében a jegyzõhöz lehet benyújtani.”

(5) Az R3. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A fõvárosban a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõje,
a megyében a kormányhivatal, a megyei városban a jegyzõ
nyilvántartja a helyettesítõ pedagógusokat és munkáltatói
megkeresésre tájékoztatást ad a foglalkoztatás lehetõsége-
irõl.”

(6) Az R3. 10. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A munkáltató a helyettesítõ pedagógus foglalkozta-
tásáról öt napon belül írásban tájékoztatja az állandó he-
lyettesítési rendszert mûködtetõ fõjegyzõt, jegyzõt vagy
a kormányhivatalt.”

(7) Az R3. 10. § (6) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(6) Az állandó helyettesítési rendszer mûködésével és
az igénybevételével kapcsolatos tájékoztatást a fõváros-
ban a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõje, a megyében
a kormányhivatal, a megyei városban a jegyzõ az érintett
közoktatási intézmények részére megküldi.”

(8) Az R3. 12. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A megyében a kormányhivatal, a fõvárosban a fõ-
jegyzõ a fejlesztési terv alapján minden év október 15-ig
az adott év október 1-jei állapot szerint az Oktatási Hivatal
által meghatározott formában a KIR-en keresztül összesítõ
jelentést készít arról, hogy az illetékességi körébe tartozó,
nem megyei intézményfenntartó központ, nem települési
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intéz-
mény milyen feladatellátásban, maximum mekkora gyer-
mek- és tanulólétszámmal, mely települési önkormányzat
vagy megyei intézményfenntartó központ helyett vagy az-
zal együttmûködve, milyen feladatellátási helyen, milyen
jogcím alapján vesz részt a feladatellátási kötelezettség-
ben. Az Oktatási Hivatal az összegyûjtött adatokat jegyzék
formájában a KIR honlapján közzéteszi.

(2) A kormányhivatal, a települési önkormányzat – in-
tézményfenntartó társulás esetében a társulás székhelye
szerinti település – jegyzõje, fõjegyzõje a felvételi körzet-
határok megállapításáról vagy a megváltoztatásáról szóló
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döntést követõ egy hónapon belül megküldi a KIR részére
a kötelezõ felvételt biztosító óvoda és iskola körzethatárait
tartalmazó döntést, jegyzõkönyvi kivonatot, valamint
az e rendelet 6. számú melléklet 3. pontjában meghatáro-
zott adatokat a 11. § (6) bekezdésében meghatározottak
szerint eljuttatja a KIR részére.”

(9) Az R3. 12/A. § a következõ (2a) bekezdéssel egészül
ki:

„(2a) A közoktatási intézményt a kormányhivatal és
a Magyar Államkincstár a (3)–(4) bekezdés szerint jelenti
be a KIR-be.”

(10) Az R3. 12/A § (3)–(4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A kormányhivatal a közoktatási intézmény mûkö-
dési engedélyének vagy – ha arra nincs szükség – a nyil-
vántartásba vétellel kapcsolatos határozatának jogerõsítõ
záradékkal ellátott példányát – a jogerõre emelkedést kö-
vetõ nyolc napon belül – küldi meg a KIR-be. A bejelen-
téssel egyidejûleg meg kell küldeni

a) a fenntartónak a közoktatási szolgáltató tevékenység
folytatására jogosító okiratát, ha a fenntartó e tevékenysé-
get nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el,

b) a közoktatási intézmény nyilvántartásba vételérõl
szóló – jogerõsítõ záradékkal ellátott – határozatát,

c) a (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti közoktatási in-
tézmény nem közoktatási feladatát engedélyezõ – jogerõ-
sítõ záradékkal ellátott – mûködési engedélyét,

d) a közoktatási intézmény egységes szerkezetû alapító
okiratát.

(4) A Magyar Államkincstár a közoktatási intézmény
egységes szerkezetû alapító okiratát és a törzskönyvi nyil-
vántartásba vételrõl szóló igazolást a bejegyzést követõ
nyolc napon belül juttatja el a KIR részére.”

(11) Az R3. 12/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Az Oktatási Hivatal a (3)–(4a) bekezdésben meg-
határozott iratok megküldését követõ nyolc napon belül
felhívja a közoktatási intézmény fenntartóját vagy intéz-
ményvezetõjét, hogy a KIR-en keresztül, az ott meghatá-
rozott módon adja meg a közoktatási intézmény közérdekû
és közérdekbõl nyilvános adatait. Az adatközléssel a fenn-
tartó és a közoktatási intézmény eleget tesz a közoktatásról
szóló törvényben foglalt, a KIR-be történõ bejelentkezési
kötelezettségének.”

(12) Az R3. 12/C. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Az adatok az internetrõl letölthetõk, illetve ki-
nyomtathatók. Az állami, önkormányzati pedagógi-
ai-szakmai szolgáltató intézmények biztosítják, hogy a tá-
jékoztató rendszer közérdekû adatokat tartalmazó adatbá-
zisába bárki ingyenesen betekinthessen.”

(13) Az R3. 12/F. § (3) bekezdés ad) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A teljes fenntartási költségen belül külön kell rögzíteni
a közoktatási célú bevételek közül]

„ad) a közoktatási megállapodás keretében nyújtott tá-
mogatás,”

(14) Az R3. 17/C. §-át követõ alcím és a 17/D. § (1) be-
kezdés helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„A kormányhivatal illetékessége a közoktatási intéz-
mény engedélyezési eljárásával kapcsolatos feladatok el-
látásában

17/D. § (1) A nem a megyei intézményfenntartó köz-
pont, a nem állami és a nem települési önkormányzat által
fenntartott intézmény esetében az intézményfenntartó
a közoktatási intézményének székhelye szerint illetékes
kormányhivatalhoz nyújtja be – a külön jogszabályban
meghatározott módon és formában – a nyilvántartásba vé-
tel, a mûködési engedély iránti kérelmét.”

(15) Az R3. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3.
melléklete lép.

28. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékok-
ról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R4.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) E rendeletet
a) a Gyvt. 5. § s) pont sa) alpont szerinti állami fenntar-

tó,
b) ha az ellátást normatív állami hozzájárulás igénybe-

vételével biztosítja
ba) a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpont szerinti egyházi fenn-

tartó,
bc) a Gyvt. 5. § s) pont sc)–se) alpont szerinti nem álla-

mi fenntartó
által fenntartott intézményben a gyermekjóléti alapellá-

tás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásá-
ért, átmeneti gondozásáért, valamint a gyermekvédelmi
szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért fi-
zetendõ térítési díjak megállapítására kell alkalmazni.”

(2) Az R4. 2. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) A megyei fenntartó fenntartásában mûködõ intéz-
mény esetében az intézményi térítési díjat a megyei fenn-
tartó állapítja meg.

(6) Az egyházi vagy nem állami fenntartó fenntartásá-
ban mûködõ intézmény esetében az intézményi térítési dí-
jat a fenntartó vezetõ testülete vagy a képviseletre jogosult
személy állapítja meg.”

(3) Az R4. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A települési és fõvárosi önkormányzat által fenn-
tartott intézmény intézményi térítési díjának összegérõl
a jegyzõ, a fõjegyzõ az intézmény ellátási területén élõ la-
kosságot a helyben szokásos módon tájékoztatja.”
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(4) Az R4. 4. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül
ki:

„(4a) A megyei fenntartó által fenntartott intézmények
intézményi térítési díját a Minisztérium hivatalos lapjában
közzé kell tenni, valamint arról értesíteni kell a megyei ön-
kormányzat fõjegyzõjét, aki gondoskodik a lakosság, vala-
mint az ellátási terület szerint érintett önkormányzatok tá-
jékoztatásáról.”

29. §

(1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: R5.) 5/A. § (1) bekezdés a) és
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A szociális és gyámhivatal a bûnelkövetés, illetve
a bûnismétlés megelõzését célzó feladata ellátása érdeké-
ben]

„a) tájékoztatást kér és nyilvántartást vezet a helyi ön-
kormányzatok, az állami, az egyházi és a nem állami szer-
vek, illetve az általuk fenntartott intézmények által a bûn-
elkövetés, illetve a bûnismétlés megelõzése céljából indí-
tott programokról,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek vé-
delmét szolgáló bûnmegelõzési pályázati felhívásokat,
azokról tájékoztatja a helyi önkormányzatokat, az állami,
az egyházi és a nem állami szerveket, illetve az általuk
fenntartott intézményeket és a civil szervezeteket,”

(2) Az R5. 5/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés szerinti jelentés ismertetése és
a bûnmegelõzés érdekében elvégzendõ feladatok megvita-
tása céljából a szociális és gyámhivatal egyeztetõ értekez-
letet tart. Az értekezletre meghívja a gyermekjogi képvise-
lõt, a települési önkormányzatok, a megyei intézmény-
fenntartó központ (a továbbiakban: megyei fenntartó),
a rendõrség, az ügyészség, a bíróság, a drogmegelõzést, il-
letve drogrehabilitációt végzõ intézmények, a családsegítõ
és a gyermekjóléti szolgálatok, a gyermekvédelmi intéz-
mények, a közoktatási intézmények, a pártfogó felügyelõi
szolgálat, a büntetés-végrehajtási intézet, a javítóintézet,
valamint a bûnmegelõzésben és az áldozatvédelemben
érintett civil szervezetek képviselõit.”

(3) Az R5. 117. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A gyámhivatal határozatában megjelöli, hogy
a gondozási díjat a kötelezett lakóhelye vagy ennek hiá-
nyában tartózkodási helye szerint illetékes megyei fenn-
tartó, fõváros esetén a fõvárosi önkormányzat számlájára
kell befizetni, és határozatát közli a megyei fenntartó veze-
tõjével, illetve a fõjegyzõvel is.”

(4) Az R5. 172. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:

„(4) A megyei önkormányzatok által 2011. december
31-én fenntartott intézmények mûködési engedélyének hi-
vatalbóli módosítása eredményeként

a) az ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél vagy gyer-
mekotthonban elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe
vett gyermek gondozási helye,

b) a fiatal felnõtt utógondozói ellátásának helye
tekintetében a fenntartó megváltozását, illetve a gondo-

zási (ellátási) hely elnevezésének megváltozását a gyer-
mek ellátásának soron következõ felülvizsgálatakor, de
legkésõbb 2012. december 31-ig hivatalból módosítani
kell.”

30. §

A központosított illetményszámfejtésrõl szóló
172/2000. évi (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R6.) a következõ új, 10. §-sal egészül ki:

„10. § A Kincstár külön adatszolgáltatással adja át
a számfejtési körébe tartozó intézmények jogelõd-jogutód
kapcsolatára vonatkozó adatokat abban az esetben, ha
az államigazgatási szerv nem szûnik meg, de más állam-
háztartási alrendszerbe kerül átsorolásra, irányító szerv
váltással, továbbá, ha két költségvetési szerv között szer-
vezeti egység átadásra kerül sor. Az adóhatóság a Kincstár
adatszolgáltatása alapján jegyzi be nyilvántartásába a jog-
elõd-jogutód kapcsolatra vonatkozó adatokat.”

31. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R7.) 1/A. § (3) bekezdés a) pontja a következõ ac) al-
ponttal egészül ki:

(A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggõ felada-
tokat intézményvezetõ esetén a fenntartó)

„ac) megyei intézményfenntartó központ vezetõje,”
[(a továbbiakban együtt: a pályázat elõkészítõje) látja

el.]

32. §

(1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató te-
vékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 2. §
i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)
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„i) ellátási kötelezettséget teljesítõ állami fenntartó:
a központi költségvetési szerv, a megyei intézményfenn-
tartó központ (a továbbiakban: megyei fenntartó), a helyi
önkormányzat, illetve a helyi önkormányzatok társulásai-
ról és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. tör-
vény 8–9. §-a, illetve 16. §-a szerinti intézményi társulás
és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társu-
lása az általa fenntartott szolgáltató (intézmény, hálózat)
által végzett olyan szolgáltató tevékenység tekintetében,
amelyet a helyi önkormányzat, illetve a társulás valame-
lyik tagja a Gyvt. alapján biztosítani köteles;”

(2) Az R8. 12. § (1) bekezdés bevezetõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„A mûködést engedélyezõ szerv értesíti a gyermek ellá-
tására a Gyvt. értelmében köteles települési, fõvárosi kerü-
leti önkormányzat jegyzõjét, a fõvárosi önkormányzat fõ-
jegyzõjét, illetve a megyei fenntartót, ha”

(3) Az R8. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Amennyiben a szociális és gyámhivatal gyermekek
átmeneti gondozásának, otthont nyújtó ellátásnak, illetve
utógondozói ellátásnak a mûködési engedélyét vonja
vissza, vagy ilyen szolgáltató tevékenységet végeznek mû-
ködési engedély nélkül, az ellátás ideiglenes megszervezé-
se érdekében – a szociális és gyámhivatal megkeresése
alapján – a gondozási hely szerint illetékes megyei fenn-
tartó, fõvárosi fõjegyzõ haladéktalanul intézkedik. A gyer-
mek további ellátásáról a Gyvt. értelmében arra köteles te-
lepülési önkormányzat, megyei fenntartó hatvan napon be-
lül gondoskodik.”

(4) Az R8. 19. §-a a következõ (2)–(4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(2) A megyei önkormányzatok által 2011. december
31-én fenntartott intézmények mûködési engedélyének hi-
vatalból történõ módosítására irányuló eljárás során a me-
gyei fenntartó 2012. január 15-éig bejelenti a nevét, szék-
helyét és adószámát, valamint bejelentheti a szolgáltató
(intézmény, mûködtetõ) nevének és adószámának megvál-
tozását. A szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) alapító ok-
iratának másolatát a szolgáltató nevének módosítása ese-
tén nem kell benyújtani, és azt a mûködést engedélyezõ
szervnek sem kell az eljárás során beszereznie.

(3) A mûködést engedélyezõ szerv a megyei önkor-
mányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intéz-
mények mûködési engedélyének hivatalból történõ módo-
sítására irányuló eljárás során kizárólag a fenntartó adatait
és a fenntartó erre irányuló bejelentése esetén a szolgáltató
(intézmény, mûködtetõ) nevét és adószámát módosíthatja.
A 8. § (11) bekezdése ebben az esetben nem alkalmazható.

(4) Az ellátási szerzõdés megyei fenntartóra való átszál-
lása miatt az egyházi, nem állami fenntartású intézmény
mûködési engedélyét nem kell módosítani, a változás átve-
zetésére a mûködési engedély egyéb okból történõ soron
következõ módosítása vagy a soron következõ ellenõrzés
alkalmával kerül sor.”

33. §

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása fel-
használásának részletes szabályairól szóló 19/2005.
(II. 11.) Korm. rendelet a következõ 29. §-sal egészül ki:

„29. § (1) Ahol e rendelet önkormányzatot, fenntartót,
kötelezettet említ, azon a megyei önkormányzatok kon-
szolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és
a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézmé-
nyeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a to-
vábbiakban: Törvény) szerint átvett intézmény tekinteté-
ben a jogok és kötelezettségek az állami tulajdonba került
intézmények fenntartóját illetik meg, illetve terhelik.

(2) Amennyiben az önkormányzati egészségügyi intéz-
mény tulajdonjoga – melyhez 2012. január 1-jét megelõzõ
döntésbõl eredõen egészségügyi gép-mûszer beszerzésé-
hez céltámogatásban részesült – a Törvény alapján átadás-
ra kerül az állam részére, az átadást követõen a beruházás
megvalósítására a fenntartó szerv költségvetésében e célra
elkülönített támogatás felhasználására az intézményfenn-
tartó lesz jogosult.”

34. §

Az Ámr. a következõ 41. § (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) 2011. év december hónapban a 41. § (2) bekezdés-

ben foglalt feladatok tekintetében a 2012. január 1-jével
központi költségvetési körbe átvett megyei önkormányzati
intézmények – az egészségügyi intézmények kivételével –
esetében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,
az egészségügyi intézmények esetében a Nemzeti Erõfor-
rás Minisztérium jár el irányító szervként.”

35. §

(1) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésé-
nek engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 1. §
f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)
„f) ellátási kötelezettséget teljesítõ állami fenntartó:

a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásai-
ról és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. tör-
vény 8. §-a, 9. §-a, illetve 16. §-a szerinti intézményi társu-
lás és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi tár-
sulása, illetve a megyei intézményfenntartó központ (a to-
vábbiakban: megyei fenntartó) az általa fenntartott szociá-
lis szolgáltató, intézmény által nyújtott olyan szociális
szolgáltatás tekintetében, amelyet a helyi önkormányzat,
a társulás valamelyik tagja, vagy az állam a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-
vény (a továbbiakban: Szt.) alapján biztosítani köteles;”
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(2) Az R9. 4. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(A mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedély ki-
adásáról, módosításáról és visszavonásáról a határozat
jogerõre emelkedésétõl, a fellebbezésre való tekintet nél-
kül végrehajthatóvá nyilvánított határozat meghozatalá-
tól, illetve a 13. § (6) bekezdése szerinti végzés meghozata-
lától számított nyolc napon belül értesíti)

„aa) a szociális szolgáltatást az Szt. alapján biztosítani
köteles helyi önkormányzat (a továbbiakban: ellátásra kö-
teles helyi önkormányzat) jegyzõjét, fõjegyzõjét, valamint
a megyei fenntartó vezetõjét,”

(3) Az R9. a következõ 22/B. §-sal egészül ki:
„22/B. § (1) A megyei önkormányzatok által 2011. de-

cember 31-én fenntartott intézmények mûködési engedé-
lyének hivatalból történõ módosítására irányuló eljárás so-
rán a megyei fenntartó 2012. január 15-éig bejelenti a ne-
vét, székhelyét és adószámát, valamint bejelentheti a szol-
gáltató (intézmény, mûködtetõ) nevének és adószámának
megváltozását. A szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) ala-
pító okiratának másolatát a szolgáltató nevének módosítá-
sa esetén nem kell benyújtani, és azt a mûködést engedé-
lyezõ szervnek sem kell az eljárás során beszereznie.

(2) A mûködést engedélyezõ szerv a megyei önkor-
mányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intéz-
mények mûködési engedélyének hivatalból történõ módo-
sítására irányuló eljárás során kizárólag a fenntartó adatait
és a fenntartó erre irányuló bejelentése esetén a szolgáltató
(intézmény, mûködtetõ) nevét és adószámát módosíthatja.
A 7. § (12) bekezdése ebben az esetben nem alkalmazható.

(3) Az ellátási szerzõdés megyei fenntartóra való átszál-
lása miatt az egyházi, nem állami fenntartású intézmény
mûködési engedélyét nem kell módosítani, a változás átve-
zetésére a mûködési engedély egyéb okból történõ soron
következõ módosítása vagy a soron következõ ellenõrzés
alkalmával kerül sor.”

36. §

(1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kije-
lölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 3. §-a
a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az Építésügyi Hivatalt – a fõépítészi tevékenység-
rõl szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (2a) be-
kezdésében meghatározott kivétellel – az építésfelügyelet
vezetõje vezeti.”

(2) Az R10. 4. § (4) bekezdésében az „építésügyi ható-
sági kormánytisztviselõ” szövegrész helyébe az „építés-
ügyi hatósági köztisztviselõ” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R10. 1/B. melléklet PEST
MEGYE alcímet követõ 64. pontja.

(4) Az R10. 1/A. melléklete e rendelet 4. melléklete sze-
rint módosul.

(5) Az R10. 1/B. melléklete e rendelet 5. melléklete sze-
rint módosul.

37. §

A fõépítészi tevékenységrõl szóló 190/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 2. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(2a) A 2. mellékletben meghatározott fõvárosi és me-
gyei kormányhivatal Építésügyi Hivatalát – az építésügyi
és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködé-
si feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet-
ben meghatározott kivétellel – az állami fõépítész vezeti.”

38. §

A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabá-
lyairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a következõ
10. §-sal egészül ki:

„10. § Ahol e rendelet önkormányzatot, fenntartót, köte-
lezettet említ, azon a megyei önkormányzatok konszolidá-
ciójáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvá-
rosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek
átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény szerint átvett in-
tézmény tekintetében a jogok és kötelezettségek az állami
tulajdonba került intézmények fenntartóját illetik meg, il-
letve terhelik.”

39. §

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés b) pontja
az alábbi be) alponttal egészül ki:

(A miniszter az egészségügyért való felelõssége körében
mûködteti az egészségügyi ellátórendszert, ennek kereté-
ben kidolgozza)

„be) az egészségügyi beruházások helye kijelölésére,
az egészségügyi fejlesztési tervezés rendjére, valamint
az egészségügyi beruházások és felújítások rendjére, to-
vábbá az egészségügyi létesítmények tervezésére vonat-
kozó egységes szabályokat.”

40. §

(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R11.) 7. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(6) A közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter
a Nemzeti Államigazgatási Központ közremûködésével
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gondoskodik a fõvárosi és megyei kormányhivatal feletti
ellenõrzések összehangolásáról.”

(2) Az R11. jelenlegi 11. §-a kiegészül a következõ
(2) bekezdéssel és a jelenlegi bekezdés megjelölése (1) be-
kezdésre változik:

„(2) A megyei kormányhivatal közremûködhet a kor-
mánymegbízottnak a megyei intézményfenntartó közpon-
tokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidáció-
jával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi
Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
258/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott fel-
adatai ellátásában.”

(3) Az R11. 1. melléklet I. Általános rendelkezések
6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. A jóváhagyott éves ellenõrzési tervet a miniszter
a Nemzeti Államigazgatási Központ (továbbiakban:
NÁK) közremûködésével a fõvárosi és megyei kormány-
hivatalok tevékenysége vonatkozásában szakmai irányítá-
si jogkörrel rendelkezõ szerv vezetõje és az ágazati szak-
mai irányító minisztériumok részére megküldi.”

(4) Az R11. 1. melléklet I. Általános rendelkezések
8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. A jóváhagyott éves ellenõrzési tervben (a továbbiak-
ban: éves terv) szereplõ egyes ellenõrzések végrehajtására
ellenõrzésenként részletes ellenõrzési programot kell ké-
szíteni.

A részletes ellenõrzési programmal összefüggésben
az ellenõrzésben részvételre felkért szakmai irányítást
gyakorló szerv vezetõje és az ágazati szakmai irányító mi-
niszter véleményét is ki kell elõzetesen kérni. A NÁK által
elõterjesztett részletes ellenõrzési programot a közigazga-
tás-szervezésért felelõs miniszter által vezetett minisztéri-
um fõvárosi és megyei kormányhivatalok irányításáért fe-
lelõs államtitkára (a továbbiakban: államtitkár), az átfogó
ellenõrzés NÁK által elõterjesztett részprogramját a fõvá-
rosi és megyei kormányhivatalok irányításáért felelõs he-
lyettes államtitkára (a továbbiakban: helyettes államtitkár)
hagyja jóvá.”

(5) Az R11. 1. melléklet I. Általános rendelkezések
11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. Indokolt esetben – különösen a felügyeleti munka
adatai, illetve a NÁK javaslata alapján – az államtitkár
a jóváhagyott éves ellenõrzési terv, a helyettes államtitkár
a részletes ellenõrzési program módosítását kezdeményez-
heti, továbbá soron kívüli ellenõrzést vagy beszámoltatást
kezdeményezhet.”

(6) Az R11. 1. melléklet IV. 1. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„1. A részletes ellenõrzési program alapján a közremû-
ködõ szervek által delegált, az ellenõrzésben résztvevõ
személyek kijelölésének tervezése érdekében a NÁK fõ-
igazgatója az ellenõrzést megelõzõen – az ellenõrzési
program egyidejû megküldésével – tájékoztatja az érintett
közremûködõ szervek és szervezeti egységek vezetõit.”

(7) Az R11. 1. melléklet V. 6. pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„6. Az ellenõrzési jelentés tervezetét a NÁK fõigazgató-
ja – eltérõ döntés hiányában – megküldi az ellenõrzött
szervnek, aki az ellenõrzés megállapításaira annak kézhez-
vételétõl számított 15 napon belül indokolással ellátott
észrevételt tehet.”

(8) Az R11. 1. melléklet V. 8. pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„8. A fõvárosi és megyei kormányhivatalok ellenõrzé-
sérõl készült, a NÁK által elõterjesztett véglegezett ellen-
õrzési jelentést az államtitkár hagyja jóvá.”

41. §

(1) A Nemzeti Államigazgatási Központról (a további-
akban: NÁK) szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R12.) 6. § b) pontjának helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„b) gondoskodik a fõvárosi és megyei kormányhivata-
lok személyügyi nyilvántartását ellátó rendszer igazgatási
feltételeinek biztosításáról, nyilvántartja és jóváhagyja
a kormányhivatalok állománytábláját,”

(2) Az R12. 7. § b) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„b) a fõvárosi és megyei kormányhivatalok egységes
belsõ szabályozása érdekében nyilvántartást vezet a kor-
mányhivatalok jogszabály által kötelezõen megalkotandó,
valamint egyéb belsõ szabályzatairól.”

(3) Az R12. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„8. § A NÁK ellenõrzési feladatkörében
a) részt vesz a közigazgatás-szervezésért felelõs mi-

niszter által a fõvárosi és megyei kormányhivatalok tekin-
tetében végzett ellenõrzési tevékenységben,

b) közremûködik a fõvárosi és megyei kormányhivata-
lok törzshivatalainak a közigazgatás-szervezésért felelõs
miniszter szakmai irányítása alá tartozó ügycsoportjai tör-
vényességi és szakszerûségi ellenõrzésében,

c) közremûködik a közigazgatás-szervezésért felelõs
miniszternek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szak-
igazgatási szerveinek tevékenysége tekintetében a szak-
mai irányítást gyakorló szervek, az ágazati szakmai irányí-
tó minisztériumok és központi hivatalok által végzett tör-
vényességi, szakszerûségi és hatékonysági ellenõrzések
koordinációjára irányuló tevékenységében, az éves ellen-
õrzési terv összeállításában, a részletes ellenõrzési progra-
mok elkészítésében, valamint az ellenõrzési jelentések
összesítésében, feldolgozásában.”

(4) Az R12. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § A NÁK
a) koordinálja a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

egységes pernyilvántartásának, továbbá az egységes per-
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viteli szabályzatának elkészítését, összesített pernyilván-
tartást készít,

b) elemzi és értékeli a fõvárosi és megyei kormányhi-
vatalok perképviseleti gyakorlatát, errõl rendszeresen tájé-
koztatja a minisztert, szükség szerint intézkedést kezde-
ményez,

c) a fõvárosi és megyei kormányhivatalok és a NÁK
feladatellátásával összefüggõ bírósági határozatokat elem-
zi, szükség szerint intézkedést kezdeményez,

d) közremûködik a fõvárosi és megyei kormányhivata-
lok egységes szerzõdéskötési gyakorlatának kialakításá-
ban,

e) egyedi ügyekben jogi állásfoglalással segíti a fõvá-
rosi és megyei kormányhivatalok perképviseleti tevékeny-
ségét,

f) ellátja és támogatja a mûködéséhez kapcsolódó jogi
feladatokat.”

(5) Az R12. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„10. § A NÁK koordinációs és integrációs feladatkör-
ében eljárva

a) szervezi a fõvárosi és megyei kormányhivatalok te-
vékenységérõl szóló, egységes módszertan alapján történõ
beszámoltatást, elvégzi a beszámolók összegzését és érté-
kelését,

b) felelõs a kormányhivatalok funkcionális igazgatási
mûködésének összehangolásáért, a hatékony együttmûkö-
dés és információáramlás elõsegítéséért, szervezéséért,

c) figyelemmel kíséri a kormányhivataloknak a szak-
mai irányító szervekkel, valamint a koordinációs és integ-
rációs jogkörébe tartozó szervezetekkel fenntartott kap-
csolattartását,

d) rendszeres kapcsolatot tart a kormányhivatalok
szakmai irányítását ellátó, a koordinációban és az integrá-
cióban érintett központi hivatalokkal,

e) elõsegíti az intézmények közötti koordináció meg-
valósulását.”

(6) Az R12. 11. § c) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„c) részt vesz a kormányablakok ügyfélforgalmi adata-
inak elemzésében és szükség esetén intézkedéseket kezde-
ményez, javaslatot dolgoz ki a kormányablakok személyi
állományának képzésére, továbbképzésére.”

(7) Hatályát veszti az R12. 3. § (5) bekezdése, a 4. §
(2) bekezdés h) pontja, az 5. § b) pontja és a 6. § e) pontja.

42. §

A vis maior támogatás felhasználásának részletes sza-
bályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a követke-
zõ 12. §-sal egészül ki:

„12. § (1) Ahol e rendelet önkormányzatot, fenntartót,
kötelezettet említ, azon a megyei önkormányzatok kon-
szolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és

a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézmé-
nyeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a to-
vábbiakban: Törvény) szerint átvett intézmény tekinteté-
ben a jogok és kötelezettségek az állami tulajdonba került
intézmények fenntartóját illetik meg, illetve terhelik.

(2) Amennyiben az intézmény tulajdonjoga, melynek
helyreállításához az önkormányzat 2012. január 1-jét meg-
elõzõ miniszteri döntésbõl eredõen vis maior támogatás-
ban részesült – a Törvény alapján – átadásra kerül az állam
részére, az átadást követõen a helyreállítás meg-
valósítására a fenntartó szerv költségvetésében e célra el-
különített támogatás felhasználására az intézményfenntar-
tó lesz jogosult.”

43. §

(1) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és
Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 1. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A GYEMSZI önállóan mûködõ és gazdálkodó köz-
ponti költségvetési szerv, amely elõirányzatai felett teljes
jogkörrel rendelkezik. A GYEMSZI középirányítói jogo-
sítványokkal felhatalmazott költségvetési szerv, amelynek
költségvetése az irányítását ellátó miniszter által vezetett
minisztérium költségvetési fejezetén belül önálló alcímet
képez.”

(2) Az R13. 2. §-a a következõ m)–p) pontokkal egészül
ki:

(A GYEMSZI feladatkörében – a miniszter egészség-
üggyel és egészségbiztosítással összefüggõ ágazati felada-
tai keretében – a külön jogszabályokban meghatározottak
szerint)

„m) gyakorolja a megyei önkormányzatok konszolidá-
ciójáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvá-
rosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek
átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiak-
ban: MÖKtv.) alapján az állam fenntartásába, illetve tulaj-
donába került egészségügyi intézmények, továbbá a gyó-
gyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei felett
az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó költ-
ségvetési szervek tekintetében az irányítási jogokat, a gaz-
dasági társaságok tekintetében a tagsági jogokat, valamint
az alapítványok esetében az alapítói jogokat,

n) vagyonkezelõként ellátja az m) pont szerinti egész-
ségügyi intézményi vagyon tekintetében a vagyonkezelõi
feladatokat,

o) kidolgozza a fekvõbeteg-szakellátás, valamint a já-
róbeteg-szakellátás kapacitásai és ellátási területe felosz-
tásának, módosításának, valamint a jogszabályban megha-
tározott egészségügyi szakellátási kapacitások felosztásá-
nak, módosításának módszertanát, külön jogszabályban
foglaltak szerint részt vesz az ezekkel kapcsolatos eljárá-
sokban,
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p) meghatározza a területi egészségügyi ellátás megszer-
vezésének módszertanát, és irányítja annak megszervezését.”

(3) Az R13. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A GYEMSZI a MÖKtv. alapján átvett egészség-

ügyi intézmények és a gyógyító-megelõzõ ellátás országos
szakintézetei középirányító szerve. A GYEMSZI közép-
irányító szervként különösen

a) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújt-
va – érvényesítteti az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonat-
kozó követelményeket, és az erõforrásokkal (így különö-
sen: az elõirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal)
való szabályszerû és hatékony gazdálkodás követelmé-
nyeit, továbbá számon kéri, ellenõrzi e követelmények ér-
vényre juttatását;

b) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek éves költségvetésére és azt megküldi a miniszter-
nek;

c) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek gazdálkodásának részletes rendjét;

d) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek elõirányzatainak felhasználására vonatkozó irány-
elveket;

e) szervezi, irányítja és ellenõrzi a szakmai feladatok
végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket;

f) elõkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi
az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító,
megszüntetõ vagy módosító okiratát;

g) elõkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi
az irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatókat érintõ
éves fejlesztési tervet, jelentõs igényeltérés esetén elvégzi
annak módosítását;

h) elõkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi
az irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók szakel-
látási kapacitásait és ellátási területeit érintõ – a legalább
az adott egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának
10%-át elérõ mértékû, vagy az adott szolgáltatónál szak-
macsoport közfinanszírozásának megszûnését eredmé-
nyezõ – módosításokat, feladatátadásokat, átcsoportosítá-
sokat bemutató éves tervet és annak módosítását;

i) elõkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi
az egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át
elérõ vagy azt meghaladó tervezett funkcióváltást;

j) elõkészíti és a miniszternek megküldi az egészség-
ügyi intézmény vezetõjének, gazdasági igazgatójának ki-
nevezését vagy megbízását és felmentését vagy a megbízá-
sának visszavonását;

k) összegyûjti, ellenõrzi az irányítása alá tartozó intéz-
mények gazdálkodására vonatkozó kötelezõ, rendszeres és
ad hoc jellegû adatszolgáltatásokat, szükség szerint össze-
sítve továbbítja azokat a minisztériumba;

l) jóváhagyja a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet
10. Gyógyító-megelõzõ ellátás szakintézményei címen be-
lül az egészségügyi intézményhálózat átalakításával kap-
csolatos elõirányzat és létszám átcsoportosításokat;

m) jogosult az irányítása alá tartozó intézmények vo-
natkozásában a közbeszerzéseket összevontan lefolytatni,
valamint az intézmények közbeszerzési eljárásaival kap-
csolatban folyamatba épített és utóellenõrzéseket végez-
ni.”

(4) Az R13. a következõ 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási

szervként a GYEMSZI-t jelöli ki az egészségügyrõl szóló
1997. évi CLIV. törvény

a) 146. § (1) bekezdése,
b) 148. § (4) bekezdése
szerinti feladatok ellátására.
(2) A Kormány véleményadásra jogosult szervként

a GYEMSZI-t jelöli ki az egészségügyi ellátórendszer fej-
lesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény

a) 5/A. § (1) bekezdése,
b) 5/B. § (7) bekezdése,
c) 7. § (7) bekezdése,
szerinti feladatok ellátására.”

44. §

(1) Az R. 5. § (1) bekezdés aa) pontjában „a helyi és a ki-
sebbségi önkormányzat képviselõ-testülete, közgyûlése,
a társulási tanács” szövegrész helyébe „a települési és
a nemzetiségi önkormányzat képviselõ-testülete, a fõváro-
si közgyûlés, a megyei intézményfenntartó központ (a to-
vábbiakban: központ), a társulási tanács, az oktatásért fele-
lõs miniszter” szöveg, az 5. § (3) bekezdésében „a jegyzõ-
je, fõjegyzõje” szövegrész helyébe az „a jegyzõje, a fõvá-
rosi fõjegyzõ, a központ” szövegrész, az 5. § (18) bekezdé-
sében „a helyi önkormányzat képviselõ-testülete, közgyû-
lése” szöveg helyébe „a települési önkormányzat képvise-
lõ-testülete, a fõvárosi közgyûlés, az oktatásért felelõs mi-
niszter” szöveg, a 14/C. § (1) bekezdésében „a helyi ön-
kormányzat képviselõ-testülete, közgyûlése, a társulási ta-
nács” szöveg helyébe „a települési önkormányzat képvise-
lõ-testülete, a fõvárosi közgyûlés, a központ, a társulási ta-
nács, az oktatásért felelõs miniszter” szövegrész lép.

(2) Az R1. 3. melléklet 3.1.4. pontjában a „megyei mú-
zeum igazgatója” szövegrész helyébe a „megyei múzeum-
igazgató” szöveg, az R1. 3. melléklet 3.1.5. pontjában
a „megyei múzeum igazgató-helyettese” szövegrész he-
lyébe a „megyei múzeumigazgató-helyettes” szöveg lép.

(3) Az R2. 1. § (1) bekezdés elsõ mondatában az „ön-
kormányzatok” szövegrész helyébe az „önkormányzatok,
a megyei intézményfenntartó központ (a továbbiakban:
megyei fenntartó)” szöveg, az 1. § (1) bekezdés második
mondatában az „önkormányzattól” szövegrész helyébe
az „önkormányzattól, megyei fenntartótól” szöveg, a 2. §
(1) bekezdés elsõ mondatában a „helyi” szövegrész helyé-
be a „fenntartó” szöveg, a 4. § (4) bekezdésében az „és (3)”
szövegrész helyébe a „(3) és (6)” szöveg lép.

(4) Az R3. 9. § (1) bekezdésében és a 10. § (4) bekezdé-
sében az „illetve” szövegrész helyébe „vagy” szöveg lép.
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(5) Az R4. 2. § (1) bekezdésében a „foglaltak” szöveg-
rész helyébe a „foglaltak vagy a megyei intézményfenntar-
tó központ (a továbbiakban: megyei fenntartó) által meg-
határozottak” szöveg, a 4. § (5) bekezdésében a „nem álla-
mi szerv” szövegrész helyébe az „egyházi vagy nem állami
fenntartó” szöveg lép.

(6) Az R5. 117. § (2) bekezdésében a „jegyzõ” szöveg-
rész helyébe a „megyei fenntartó” szöveg, a 170/A. §-ában
a „helyi önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési
önkormányzat és a megyei fenntartó” szöveg, a 10. számú
mellékletének címében a „helyi önkormányzatok” szöveg-
rész helyébe a „települési önkormányzat és a megyei fenn-
tartó” szöveg, a 10. számú mellékletének II. része címében
a „(fõvárosi) önkormányzat” szövegrész helyébe a „fenn-
tartó” szöveg, a 10. számú melléklet II. rész 1. pontjában
az „Az önkormányzat” szövegrész helyébe az „A megyei
fenntartó” szöveg lép.

(7) Az R7. 4. számú melléklet I.1., I.2. és II.2. pontjában
az „önkormányzatok” szövegrész helyébe az „önkormány-
zatok, megyei intézményfenntartó központok” szöveg lép.

(8) Az R8. 3. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontjában és
9. § (2) bekezdés b) pontjában a „fõjegyzõjét” szövegrész
helyébe a „fõjegyzõjét, a megyei fenntartó vezetõjét” szö-
veg, a 8/A. § (8) bekezdésében az „önkormányzatot” szö-

vegrész helyébe az „önkormányzatot, megyei fenntartót”
szöveg lép.

(9) Az R9. 2. § (2) bekezdés a) pontjában, 19. § (2) és
(4) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében és a (3) bekez-
dés a) pontjában az „önkormányzat” szövegrész helyébe
az „önkormányzat, megyei fenntartó” szöveg, a 8. § (7) be-
kezdésében az „önkormányzatot” szövegrész helyébe
az „önkormányzatot, megyei fenntartót” szöveg, a 18. §
(6) bekezdés a) pontjában, a 19. § (1) bekezdésében
az „önkormányzattal” szövegrész helyébe az „önkormány-
zattal, megyei fenntartóval” szöveg, a 18. § (6) bekezdés
b) pontjában az „önkormányzatnak” szövegrész helyébe
az „önkormányzatnak, megyei fenntartónak” szöveg lép.

(10) A pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szak-
vizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk juttatá-
sairól és kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a „fõvárosi, megyei
önkormányzat” szövegrész helyébe a „Kormány általános
hatáskörû területi államigazgatási szerve (továbbiakban:
kormányhivatal), fõváros esetén a fõvárosi önkormány-
zat” szöveg, a 6. § (8) bekezdésében az „önkormányzat-
nak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak, fõvárosi
székhelyû munkáltató esetén a fõvárosi önkormányzat-
nak” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészrõl:
........................... Megyei Önkormányzat
Székhelye:
Képviseli:
Törzsszáma:
Adószáma:
mint átadó (a továbbiakban: Átadó)
másrészrõl:
.................................................................... Kormánymegbízott, mint a 2012. január 1-jével létrehozásra kerülõ
................................... Megyei Intézményfenntartó Központ képviselõje
mint átvevõ (a továbbiakban: Átvevõ)
harmadrészrõl:
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatálya alá tartozó állami vagyon átadása tekintetében a Magyar Ál-

lam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Képviseli: ......................... vezérigazgató
Cégjegyzékszáma: 01-10-045784
Adószáma: 14077340-2-44
(továbbiakban: MNV Zrt.)
negyedrészrõl (a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészlet átadása tekin-

tetében):
a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet
Székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Képviseli:
Törzsszáma: 775706
Adószáma: 15775704-2-42
– együttesen: Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I.
BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK
A Magyar Köztársaság Országgyûlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intéz-

mények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (to-
vábbiakban: Törvény) alapján döntött a megyei önkormányzati intézmények állami fenntartásba, és a megyei önkor-
mányzati tulajdonban lévõ ingó és ingatlan vagyonnak állami tulajdonba vételérõl, ezzel együtt a megyei önkormányzat
adósságállományának átvételérõl. Mindezek alapján a Felek a tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó fel-
adatok végrehajtásának részletkérdéseirõl átadás-átvételi megállapodást kötnek.

A megállapodás célja a nem egészségügyi intézmények átadás-átvételi eljárásának megvalósítása, az átadás-átvételre
kerülõ intézmények, valamint a megyei önkormányzat vagyonának, illetve az intézményekhez és a megyei önkormány-
zat vagyonához kapcsolódó jogok és kötelezettségek megosztásához szükséges feltételek rögzítése, az átadás-átvételi el-
járás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása.

II.
A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
A megállapodás tárgya a megyei önkormányzatok nem egészségügyi intézményeinek (ideértve az oktatási, szociális,

ifjúságvédelmi, muzeális és közmûvelõdési intézményeket, könyvtárakat, levéltárakat, alapítványokat, közalapítványo-
kat, a gazdasági társaságokat és egyéb gazdálkodó szervezeteket, amelyek részben vagy egészben a megyei önkormány-
zatok tulajdonában állnak), valamint a megyei önkormányzat vagyonának átadás-átvétele.

A feladat és vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói jogutódlásra és
az átvett állami vagyonnal gazdálkodásra a Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az állam-
háztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tör-
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vény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, a Nemzeti Földalapról szóló
2010. évi LXXXVII. törvény és végrehajtási rendelete, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és
a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

III.
A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI
Az Átadó és Átvevõ az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttmûködve járnak el.
Átadó átadja Átvevõ részére az átvett intézmények és a megyei önkormányzat vagyona tekintetében:
a) a rendelkezésére álló, az átadásra kerülõ nem egészségügyi intézmények mûködéséhez kapcsolódó, vagy azt elõse-

gítõ jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok
jogszerû mûködését biztosító alapító, létesítõ okiratok, az alapító, illetve a fenntartó által jóváhagyott szabályza-
tok, és kiadott mûködési engedélyek (beleértve a muzeális intézmények mûködési engedélyeit is) eredeti, illetõleg
hitelesített példányait, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba vett intézmények törzskönyvi kivonatát, a cégnyil-
vántartásba bejegyzettek esetében cégkivonatot, a bírósági nyilvántartásba bejegyzettek esetében a hatályos ada-
tokról szóló kivonatot;

b) a megyei önkormányzat által tett, illetõleg az általa fenntartott és átadásra kerülõ nem egészségügyi intézményekre
háruló, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve ezt követõen hatályba lépõ kötelezettségvállalásokról és az egyéb
kötelezettséget alapító intézkedésekrõl szóló iratokat tételesen és a szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatá-
sokat;

c) az átadásra kerülõ nem egészségügyi intézményekkel kapcsolatos európai uniós, illetõleg egyéb nemzetközi társfi-
nanszírozott projektekkel kapcsolatos dokumentumokat;

d) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve késõbb hatályba lépõ, harmadik személlyel szemben fennálló, adott eset-
ben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de érvényesíthetõ bármilyen jogosultságról, igényrõl, a vitatott, adott
esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésrõl, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak in-
dokairól szóló dokumentumokat, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket;

e) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó vagyon és egyéb vagyonele-
mek összesített kimutatása), a vagyoni értékû jogról és az adósságállományról szóló dokumentumokat, a szállítói
tartozások igazolását, beleértve azon szállítói tartozásokat is, amelyek mögött teljesített szolgáltatás/elvégzett
munka áll, azonban a szállító részérõl a számla kiállítására még nem került sor, valamint a hatályos szerzõdéseket;

f) az átadott nem egészségügyi intézmények költségvetési helyzetérõl, a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és
az elõzõ évi beszámolóról szóló dokumentumokat.

IV.
A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA
Átadó kijelenti, hogy jelen megállapodás tartalmazza a nem egészségügyi intézmények teljes körét, valamint a megyei

önkormányzat átadásra kerülõ vagyonát. Átadó és Átvevõ megállapodnak, hogy jelen megállapodásban rögzítik a fel-
adatok és vagyon átadásának tárgyi, dologi, pénzügyi feltételeit, valamint rendelkeznek a Megállapodás aláírását köve-
tõen az átadásig keletkezõ jogokról és kötelezettségekrõl.

1. Az átadott intézmények köre:
a) A megyei önkormányzat által önállóan fenntartott költségvetési szervek, melyek felsorolását az 1. számú melléklet

tartalmazza.
b) Közösen fenntartott költségvetési szervek, melyek felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.
c) Társulásban mûködtetett költségvetési szervek, melyek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.
d) Egyéb, vegyes finanszírozású költségvetési szervek, melyek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.
Az intézményi kör átadása során minden átadásra kerülõ intézmény esetében, a jelen megállapodás elválaszthatatlan

részét képezõ mellékletek felhasználásával, rögzíteni kell:
1. Az intézmény szervezeti formáját (gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, alapítványok, közalapít-

ványok), az 5. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
2. Az intézményi feladatellátás helyét, amely során ki kell térni arra, hogy az intézmény elhelyezésére szolgáló ingat-

lannak (ingatlanoknak) ki a tulajdonosa (saját tulajdonú, idegen vagy más önkormányzat tulajdona, állami tulajdon),
az ingatlanon (ingatlanokon) milyen jogok és kötelezettségek szerepelnek (használati kötelmek, perfeljegyzések, fenn-
tartási kötelezettségek), továbbá az intézmény fenntartására milyen finanszírozási formában kerül sor.

3. Az adott intézmény 2011. évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, lemondására vonatkozó adatokat,
összegszerûen részletezve.
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4. Az intézményi érvényes szerzõdésállományt, ezen belül a szerzõdés típusát (szállítói szerzõdések, megbízási szer-
zõdések, lízingszerzõdések, hitel- és kölcsönszerzõdések, támogatási szerzõdések, bankszámlavezetésre és kötvényki-
bocsátásra vonatkozó szerzõdések) a 6. számú mellékletben rögzített bontás szerint, ide értve azon megállapodásokat is,
amelyek pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és jogot keletkeztethetnek.

5. Az intézmény Európai Unió által, illetõleg egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott pályázataihoz kapcsolódó fo-
lyamatban lévõ vagy már teljesített, de fenntartási kötelezettséggel rendelkezõ szerzõdésállományt, a 7. számú mellék-
letben rögzített bontás szerint.

6. Az intézményi követelésállományt a 8. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
7. Az intézménynél folyamatban lévõ peres ügyeket, a 9. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
8. Az intézményi rövid és hosszú lejáratú kötelezettségállomány kimutatását (hitel, kötvény, lízing) az államháztartás

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
melléklete szerint rögzített formában.

9. Az átadott intézményi létszámot intézményenként, a 10. számú mellékletben rögzített bontás szerint. Külön rögzíte-
ni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát. Az Átadó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a 10. számú
mellékletben szereplõ köztisztviselõk, közalkalmazottak és munkavállalók személyi anyagát legkésõbb ………-ig átad-
ja Átvevõnek.

10. Az átadott ingatlanok mûszaki állapotát bemutató mûszaki katasztert, külön kitérve egy aktuális állapotfelmérésre
és problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégezendõ felújítások és beruházások, a folyamatban lévõ felújítások és be-
ruházások, továbbá a feltárt halasztható és még el nem végzett felújítások és beruházások körét.

11. Az intézmény teljes vagyonleltárát:
a) ingatlanvagyon tekintetében az ingatlanok adatainak, továbbá a könyv szerinti értékének és az utolsó vagyonérté-

kelésének bemutatásával, eszközkarton csatolásával,
b) az ingó vagyon tekintetében az eszközkarton csatolásával,
ba) a muzeális intézmények esetében az alapleltárakban és külön nyilvántartásokban nyilvántartott kulturális javak

felsorolásával,
bb) a könyvtárak esetében az állomány-nyilvántartásban nyilvántartott könyvtári állomány kimutatásával,
bc) a levéltárak esetében a törzskönyvben nyilvántartott állomány kimutatásával,
c) az átadásra kerülõ gépjármûvekkel a 11. számú mellékletben rögzített bontás szerint,
d) vagyoni értékû jogok (mérleg szerint),
e) szellemi termékek – találmány, iparjogvédelemben részesülõ szabadalom és ipari minta, szerzõi védelemben része-

sülõ szoftver termékek és egyéb szellemi alkotások, jogvédelemben nem részesülõ, de titkosság révén monopoli-
zált know-how és gyártási eljárás, védjegy (mérleg szerint).

12. Az intézmény közbeszerzéseinek bemutatását a 12. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
13. A 2011. december 31-én fenntartott pénzforgalmi számlaszámok megjelölését és az ahhoz tartozó pénzmaradvá-

nyok összegét intézményenként, a 13. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
14. Az adott intézményre vonatkozó intézményi költségvetés várható teljesülésérõl szóló, 2011. december 31-ei for-

dulónappal elkészített adatszolgáltatást.
15. Az átvett intézmények, alapítványok, közalapítványok és gazdasági társaságok szállítói tartozásainak és egyéb kö-

telezettségeinek bemutatása a 14. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy Átvevõt jelen megállapodás aláírását követõ 3 munkanapon belül tájékoztatja

a mûködõképesség fenntartása érdekében szükséges azonnali teendõk (pl.: pénzügyi mûveletek, beszámolók, elszámo-
lások, adatszolgáltatások teljesítése, meghosszabbítandó, felmondandó szerzõdések, kiírandó közbeszerzések stb.) meg-
tételérõl és határidejérõl.

Átadó és Átvevõ kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös használatú és üzemeltetésû ingatlanok kiadásainak meg-
osztása és a használati jog rendezése érdekében 2012.............–ig ingatlanonkénti bontásban külön megállapodást köt-
nek. Az Átvevõ kötelezettséget vállal arra, hogy ugyanilyen tartalmú megállapodást köt azon ingatlanok tekintetében is
az érintett ingatlanok vagyonkezelõjével, ahol az ingatlan közös használata nem az Átadóval, hanem más szervezettel
történik.

Átadó és Átvevõ kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátását biztosító informatikai hálóza-
tok zavartalan mûködésének biztosítása céljából soron kívül intézkednek:

a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerzõdések átadás-átvételérõl,
b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételérõl,
c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,
d) a rendszerek mûködtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételérõl.

2. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 73



2. Az átadás-átvétel alól kivételt képezõ intézmények, köre
Az intézményi kör átadása során jelen megállapodás 15. számú mellékletében rögzített bontás szerint meg kell hatá-

rozni az átadás-átvételi eljárás alól kivételt képezõ intézmények körét.
3. Az Európai Unió által, illetõleg egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektekkel kapcsolatos
átadás-átvétel részletes szabályai
1. A III. fejezet c) alpont szerinti átadási kötelezettség a teljes projektállomány dokumentációjára vonatkozik,

figyelemmel a lezárt, valamint a fenntartási idõszakban lévõ projektekre is.
2. A projektek átadás-átvétele, valamint a jogutódlás átvezetése során Felek a vonatkozó hatályos jogszabályok, mi-

niszteri utasítások, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által készített eljárásrend szerint járnak el.

4. A megyei önkormányzat vagyonának átadása
A Törvényben foglalt rendelkezések alapján az átadás-átvétel kiterjed a megyei önkormányzatnak az intézményekhez

nem kötõdõ valamennyi vagyonelemére, kivéve a 15. számú mellékletben rögzített bontás szerinti vagyonelemeket.

V.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az MNV Zrt. és Átvevõ kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásától, de legkorábban 2012. január 1-jétõl számított

30 napon belül vagyonkezelési szerzõdést kötnek az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdése
szerint állami vagyonnak minõsülõ vagyonra vonatkozóan.

A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet és Átvevõ kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásától, de legkorábban 2012.
január 1-jétõl számított 30 napon belül vagyonkezelési szerzõdést kötnek a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi
LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészletekre vonatkozóan. (Amennyiben a megyei önkormányzat a Nemzeti
Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik.)

MNV Zrt. és Átvevõ rögzítik továbbá, hogy Átvevõ az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet Mellékletének II.3. pontjában meghatározott határidõben köteles eleget tenni jelentéstételi kötelezettsé-
gének.

Felek egyetértenek abban, hogy a vagyonelemek átadásánál-átvételénél a 2011. december 31-ei nyilvántartási érték
állapotot veszik alapul. Felek rögzítik, hogy a vagyon átadása és átvétele az Átadó és az Átvevõ között közvetlenül törté-
nik meg. Felek rögzítik, hogy az átadásra-átvételre kerülõ vagyon nyilvántartásokban való ki- és bevezetésének dátuma
2012. január 1. Az állami vagyon növekedése az Átvevõ kataszteri jelentése által valósul meg.

Felek megállapodnak, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba kerülõ társasági részesedések, mint állami vagyon-
elemek átadás-átvételének eljárásrendjét jelen megállapodással összhangban, azt kiegészítve külön megállapodásban
rögzítik.

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészleteket érintõ szerzõdések ese-
tében az Átvevõ értesíti a szerzõdõ felet arról, hogy 2012. január 1-jét követõen a szerzõdés tárgyát képezõ földrészlet fe-
lett a tulajdonosi (és így a szerzõdésbõl eredõ) jogokat a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet gyakorolja. (Amennyiben
a megyei önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik.)

Átadó tájékoztatja az Átvevõt minden olyan körülményrõl, veszélyrõl, illetve lehetõség számbavételérõl, amely
az adott nem egészségügyi intézmény mûködését érdemben befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz
szükséges további tényekrõl, körülményekrõl.

Átadó és Átvevõ kapcsolattartókat jelöl ki, akik az átadás-átvétellel összefüggõ teendõket egyeztetik, illetve gondos-
kodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések elõkészítésérõl.

Átadó által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetõsége:
Átvevõ által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetõsége:
Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve

az eljárási cselekmények során jóhiszemûen, együttmûködve járnak el.
A Felek a Megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben

megegyezõt, jóváhagyólag írják alá.
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Jelen Megállapodás .... eredeti példányban készült és ... számozott oldalból áll, amelybõl .... példány az Átadót,
.... példány az Átvevõt, ...... példány a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-t, ...... példány a Nemzeti Földalapkezelõ
Szervezetet illet meg.

......................, 2011. ..................„ .”

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

megyei közgyûlés elnöke kormánymegbízott
átadó átvevõ

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. részérõl:

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

A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet részérõl:

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

1. számú melléklet

I. A megyei önkormányzat által önállóan fenntartott költségvetési szervek felsorolása
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:

2. számú melléklet

II. Közösen fenntartott költségvetési szervek felsorolása
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:

3.számú melléklet

III. Társulásban mûködtetett költségvetési szervek felsorolása
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:

4. számú melléklet

IV. Egyéb, vegyes finanszírozású költségvetési szervek felsorolása
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:
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5. számú melléklet

1. For-profit gazdasági társaság neve: .............................

(for-profit gazdasági társaságonként kitöltendõ)

1. Alapítók (megyei önkormányzat/egyéb):

2. Alapítás dátuma:

3. Székhelye:

4. Cégnyilvántartási száma:

5. Tulajdonosok köre:

6. Tulajdoni hányadok mértéke:

7. Vezetõ tisztségviselõ(k) és cégvezetõ(k) megnevezése:

8. A társaság státusza (mûködõ/szünetelõ):

9. Vagyoni helyzete (Az utolsó lezárt üzleti mérlegfõösszeg millió Ft-ban):

2. Non-profit gazdasági társaság neve: .............................

(non-profit gazdasági társaságonként kitöltendõ)

1. Alapítók (megyei önkormányzat/egyéb):

2. Alapítás dátuma:

3. Székhelye:

4. Cégnyilvántartási száma:

5. Tulajdonosok köre:

6. Tulajdoni hányadok mértéke:

7. Vezetõ tisztségviselõ(k) és cégvezetõ(k) megnevezése:

8. A társaság státusza (mûködõ/szünetelõ):

9. Vagyoni helyzete (Az utolsó lezárt üzleti mérlegfõösszeg millió Ft-ban):

3. Közalapítvány, alapítvány neve: .............................

(közalapítványonként, alapítványonként kitöltendõ)

1. Alapítók (megyei önkormányzat/egyéb):

2. Alapítás dátuma:

3. Alapítás célja:

4. Székhelye:

5. Bírósági nyilvántartási száma:

6. Kuratóriumi tagok:

7. Döntési mechanizmus:

8. Vagyoni helyzete (Az utolsó lezárt üzleti mérlegfõösszeg millió Ft-ban):

76 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2. szám



A nemzeti erõforrás miniszter 65/2011. (XII. 9.)
NEFMI rendelete

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi
XXIII. törvény végrehajtásáról szóló

9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. tör-
vény 10. § (2) bekezdésében és (3) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, vala-
mint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.
§ j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM ren-
delet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„3. § A miniszter a Bizottságba mind a saját hatáskörben
felkért tagjait, mind pedig az érintett szakmai és társadalmi
szervezetek által jelölt tagokat négy évre bízza meg felada-
taik ellátásával.”

2. §

Az R. 4. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül
ki:

[A Bizottság elnökének tisztsége, illetve a bizottsági tag-
ság megszüntethetõ:]

„d) közös megegyezéssel.”

3. §

Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A szakmai kollégiumok vezetõinek kinevezése – a
Bizottság javaslatára – egy alkalommal egy évvel meg-
hosszabbítható. A vezetõi kinevezésre, illetve annak meg-
hosszabbítására sor kerülhet akkor is, ha a kinevezés vagy
a meghosszabbítás tartama meghaladja a kollégiumi tagsá-
gi megbízás határidejének lejártát. A négyéves határidõ le-
jártát meghaladó vezetõi kinevezés, illetve annak meg-
hosszabbítása a kollégiumi tagsági megbízás meghosszab-
bítását vonja maga után. A szakmai kollégium vezetésére
szóló megbízás kollégiumi tagsági megbízást meghaladó
meghosszabbítása szakmai, társadalmi szervezet által de-
legált tag esetén az esetben érvényes, ha arról a küldõ szer-
vezet a tag kollégiumi tagsági megbízatásának lejártát
megelõzõ legalább 60 napon belül értesül és a tag kollégi-
umi tagsági megbízatásának lejártáig nem tesz javaslatot a
tag visszahívására.”

4. §

Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A Bizottság javaslata alapján a szakmai kollégiu-
mok tagjainak megbízása – szakmai, társadalmi szervezet
által delegált tag esetén a küldõ szervezet egyetértésével –
egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható. A küldõ
szervezetet a meghosszabbítás szándékáról a tag kollégiu-
mi tagsági megbízatásának lejártát megelõzõ legalább
60 nappal korábban értesíteni kell. A küldõ szervezet
egyet nem értése esetén a tag kollégiumi tagsági meg-
bízatásának lejártáig gondoskodik új tag delegálásáról.”

5. §

Az R. 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A kollégiumi tagság – a felmentéssel, lemondással
vagy a tag halálával történõ megszûnés esetkörén kívül –
megszûnik az érintett kollégium megszüntetése, átszerve-
zése, illetve létszámának csökkentése esetén is.

(3) A 11. § (2) bekezdés szerinti egyet nem értés esetét
kivéve bármilyen okból megüresedett kollégiumi tag he-
lyének betöltésérõl a miniszter, illetõleg a delegáló szerve-
zet a megüresedés idõpontjától számított 60 napon belül
gondoskodik. Delegálás esetén a küldõ szervezet számára
a jelölt állítására 25 napot kell biztosítani.”

6. §

(1) Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az Alapot a miniszter által alapított Nemzeti Kultu-
rális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) ke-
zeli. A kezelõ szervezet igazgatóját a miniszter nevezi ki.
Az Igazgatóság vezetõi és munkatársai felett a munkáltatói
jogkört az igazgató gyakorolja.”

(2) Az R. 15. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Az Igazgatóság feladata]

„d) a pályázati rendszer mûködtetése, ideértve a minisz-
térium kulturális célú fejezeti kezelésû elõirányzata terhé-
re meghatározott pályáztatás lebonyolítását,”

(3) Az R. 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Az Alap és az Igazgatóság mûködtetéséhez szüksé-
ges forrásokat az Alap elõirányzatából kell biztosítani
a költségvetési törvényben meghatározott mértékben. Az
Igazgatóság költségvetése a Bizottság és a kollégiumok
mûködési költségeit is tartalmazza.”
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7. §

Az R. 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati célo-
kat, a pályázók körét, a támogatás felhasználási jogcímét,
a pályázó részére elõírt saját forrás mértékét, a pályázat
kötelezõ tartalmi elemeit és mellékleteit, a pályázatok be-
nyújtási határidejét, az elbírálás szempontjait és egyéb, a
pályázók számára fontos tájékoztató adatokat. A pályáza-
tok benyújtási határideje a postára adás dátuma, elektroni-
kus benyújtás esetén a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozat
postára adásának dátuma. A támogatás mértékének vagy
összegének felsõ határát a pályázati felhívás esetenként
tartalmazza.

(2) Az igénybe vehetõ támogatás mértéke nem halad-
hatja meg az elszámolható kiadások 100%-át és a támoga-
tás mértékének vagy összegének pályázati felhívásban
meghatározott felsõ határát. E rendelet alkalmazásában az
elszámolható kiadások köre a Tv. 7. § (1) bekezdésében
foglalt támogatási célok megvalósítása során közvetlenül
felmerülõ, igazoltan e célra fordított kiadások.”

8. §

Az R. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A pályázatokat a kollégium a pályázati felhívásban
meghatározott benyújtási határidõtõl számított 70 napon
belül elbírálja, és döntésérõl tájékoztatja a Bizottság elnö-
két.”

9. §

Az R. 24. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Érvénytelen a pályázat, ha]
„a) a pályázó pályázatában, vagy korábbi pályázatában

megtévesztõ vagy valótlan adatot szolgáltatott,”

10. §

Az R. 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Az Igazgatóság a támogatottal szerzõdést köt,
amely tartalmazza a támogatás folyósításának, elszámolá-
sának és egyéb feltételeinek részletes szabályait. A szerzõ-
déskötés idõpontját az Igazgatóság határozza meg és közli
azt a támogatási döntésrõl szóló értesítésben a pályázóval.
A szerzõdés megkötésére az Igazgatóság legfeljebb 180
napos határidõt határozhat meg, igazodva a támogatott
program megvalósításának idõpontjához és az Igazgató-

ság által elõkészítendõ támogatási szerzõdések ütemezé-
séhez.”

11. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe a Melléklet lép.

12. §

Az R.
a) 1. §-ában a „nemzeti kulturális örökség minisztere”

szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs miniszter”
szöveg,

b) 4. § (6) bekezdésében „a minisztérium” szövegrész
helyébe „az általa vezetett minisztérium (a további-
akban: minisztérium)” szöveg

c) 4. § (6) bekezdésében és a 11. § (3) bekezdésében a
„köztisztviselõi”, valamint a 11. § (3) bekezdésében
a „közszolgálati” szövegrész helyébe a „kormány-
tisztviselõi” szöveg lép.

13. §

Hatályát veszti az R.
a) 7. § (1) bekezdés d) pontja,
b) 20. § g) pontja.

14. §

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

(2) A 11. § 2012. január 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

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

Melléklet a 65/2011. (XII. 9.) NEFMI rendelethez
„1. számú melléklet a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez

1. Elõadó-mûvészet Kollégiuma
2. Építõmûvészet és Örökségvédelem Kollégiuma
3. Folyóirat-kiadás Kollégiuma
4. Könyvkiadás Kollégiuma
5. Közgyûjtemények Kollégiuma
6. Közmûvelõdés és Népmûvészet Kollégiuma
7. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
8. Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma
9. Vizuális Mûvészetek Kollégiuma”
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A vidékfejlesztési miniszter
116/2011. (XII. 14.) VM rendelete

a 2012. évi óvoda-, iskolatej program
szabályozásáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halá-
szati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsoló-
dó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket
rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) fenntartó: az oktatási intézmények tanulóinak tejjel

és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló kö-
zösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK ta-
nácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes
szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 10-i
657/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:
bizottsági rendelet) 6. cikk (2) bekezdés b) pontjában
említett, a megyei önkormányzatok konszolidációjá-
ról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvá-
rosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézménye-
inek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény
szerinti intézményfenntartó szerv, valamint a köz-
oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatási törvény) 121. §
(1) bekezdés 12. pontja alapján közoktatási intéz-
mény fenntartására jogosult személy;

b) szállító: a bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdés c)
pontja szerinti, tejfeldolgozással, illetve tejtermelés-
sel foglalkozó, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény 685. § c) pontja szerinti
gazdálkodó szervezet.

2. Kedvezményezetti kör, hatály, kérelmezõk

2. §

(1) A 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti idõ-
szakra meghirdetett iskolatej programban a közoktatási
törvény 20. § (1) bekezdés a)–d) pontjában és (2) bekezdé-
sében foglalt közoktatási intézményekben óvodai nevelés-
ben részt vevõ gyermekek (a továbbiakban: óvodások), ál-
talános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók
(a továbbiakban: általános iskolai tanulók), a középiskolai
és szakiskolai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók

(a továbbiakban: középfokú iskolai tanulók), valamint
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-okta-
tásban részt vevõ tanulók vehetnek részt.

(2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet
szerinti közoktatási információs rendszer mûködtetõje
minden év november 15-ei állapot szerint november 30-ig
megküldi az óvodai, általános és középfokú iskolai felada-
tot ellátó intézmények és fenntartóik közérdekû adatait
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a
továbbiakban: MVH) részére.

(3) Az iskolatej program keretében óvodásonként, álta-
lános iskolai tanulónként, középfokú iskolai tanulónként,
valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai neve-
lésben-oktatásban részt vevõ tanulónként foglalkozási és
tanítási naponként átlagosan legfeljebb 0,25 liter tej
egyenértékkel megegyezõ mennyiség erejéig az e
rendeletben meghatározott tejtermékek után támogatás
igényelhetõ.

3. §

Az iskolatej program lebonyolításával kapcsolatos fel-
adatokat az MVH látja el.

4. §

(1) A támogatást a fenntartó és a szállító között a 6. §
szerint létrejött szállítási szerzõdésnek (a továbbiakban:
szerzõdés) megfelelõen a támogatás elõfinanszírozását
vállaló szerzõdõ fél (a továbbiakban: kérelmezõ)
igényelheti.

(2) Támogatást olyan kérelmezõ igényelhet, amely ren-
delkezik az MVH jóváhagyásával.

3. A kérelmezõk jóváhagyása

5. §

(1) A jóváhagyással nem rendelkezõ kérelmezõnek az
1. mellékletben meghatározott adattartalmú jóváhagyási
kérelmét az MVH által rendszeresített és a honlapján köz-
leményben közzétett nyomtatványon legkésõbb a szerzõ-
désnek a 8. § (1) bekezdés szerinti elsõ alkalommal történõ
benyújtásával egyidejûleg kell benyújtania a kérelmezõ
székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez.
A 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti idõszak esetében a jó-
váhagyási kérelmet – a szerzõdéssel egyidejûleg vagy ön-
állóan – legkésõbb 2012. január 31-éig kell benyújtani.
A jóváhagyási kérelmek benyújtási határideje jogvesztõ.

(2) Az a kérelmezõ jogosult jóváhagyás iránti kérelem
elõterjesztésére, amely a mezõgazdasági, agrár-vidékfej-
lesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb in-
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tézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti
ügyfél-nyilvántartási rendszerben, mint pénzügyi kap-
csolattal rendelkezõ ügyfél nyilvántartásba vetette magát.

(3) Ha a kérelmezõ nem rendelkezik regisztrációs szám-
mal, vagy mint pénzügyi kapcsolattal nem rendelkezõ
ügyfelet vették nyilvántartásba, a nyilvántartásba vételt,
vagy annak kiegészítését (fizetésiszámla-számának beje-
lentését) legkésõbb a jóváhagyás iránti kérelem benyúj-
tásával egyidejûleg kérheti az MVH-tól.

(4) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, va-
lamint a tagönkormányzatok jóváhagyási kérelmét kizáró-
lag a társulási megállapodás szerinti gesztor önkormány-
zat nyújthatja be. A települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alap-
ján alakított többcélú kistérségi társulás esetében az (1) be-
kezdés szerinti jóváhagyási kérelmet a többcélú kistérségi
társulás nyújthatja be. A jóváhagyási kérelemhez intéz-
ményfenntartó társulások és többcélú kistérségi társulások
esetében mellékelni kell az önkormányzatok által kötött
társulási megállapodás másolati példányát.

(5) Amennyiben a jóváhagyást követõen a kérelmezõ
adataiban változás következik be – így különösen, ha vala-
melyik tagönkormányzat kilép az önkormányzati társulás-
ból, vagy új önkormányzati társulást hoz létre –, a kérel-
mezõ az adatváltozást tizenöt napon belül köteles az
MVH-nak bejelenteni.

(6) Ha az önkormányzat polgármesteri hivatala már ren-
delkezik az iskolatej programot szabályozó korábbi jog-
szabályok alapján benyújtott jóváhagyási kérelemre vo-
natkozó jóváhagyó határozattal, akkor az önkormányzat-
nak újabb jóváhagyási kérelmet nem kell benyújtania.

(7) Az MVH a hiányosan beküldött jóváhagyási kérel-
mek tekintetében egy alkalommal tizenöt napos határidõ
tûzésével hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt.

4. A támogatás igénylésének általános feltételei

6. §

(1) E rendelet szerinti támogatás akkor nyújtható, ha a
fenntartó és a szállító egymással olyan szerzõdést kötött,
amely által biztosított termékek megfelelnek az élelmi-
szer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, és az állati ere-
detû élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak meg-
állapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek, különösen annak a kö-
vetelménynek, hogy a termékeket engedélyezett üzemben
állították elõ, és megfelelnek a 853/2004/EK rendelet
II. Mellékletének I. Szakaszában meghatározott jelölési
elõírásoknak.

(2) Támogatás abban az esetben is igénybe vehetõ, ha a
fenntartó a szállítóval és a szállító által elõállított termékek
továbbértékesítését végzõ gazdálkodó szervezettel egy-
idejûleg köt szerzõdést.

(3) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a szerzõ-
dés legalább az alábbi elemeket tartalmazza:

a) a kérelmezõ megnevezése,
b) közoktatási intézményenként (az OM azonosító fel-

tüntetése mellett) – a bizottsági rendeletben foglal-
taknak megfelelõen –

ba) a teljesítés helyszíne,
bb) a tanítási, foglalkozási napok száma a 2. §

(1) bekezdésben meghatározott idõszakra vonatkozóan,
bc) a 2. § (1) bekezdése szerint jogosult óvodások,

általános iskolai tanulók, középfokú iskolai tanulók, vala-
mint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelés-
ben-oktatásban részt vevõ tanulók száma a támogatási ké-
relemmel érintett, a 8. § (2) bekezdésében meghatározott
idõszakokban,

bd) a támogatott termék átvételének módja,
be) a termékek kiszerelési módja, és a kiszerelési

mód szerinti egységnyi mennyiség,
bf) a szállítandó termék 7. § (5) bekezdésben fog-

laltak szerint számított tej egyenértékben megadott
mennyisége,

bg) az adott termékre vonatkozó egységár,
bh) a fizetés feltételei,
bi) a szállítási idõszak,
bj) a szállítások ütemezése,
bk) a kiosztások ütemezése,
bl) a szerzõdésmódosítás lehetõsége a szeptemberi

tanulólétszám ismeretében.
(4) A (2) bekezdés szerinti esetben a támogatás elõfi-

nanszírozását kizárólag a fenntartó vállalhatja.
(5) Amennyiben a szállító az elõfinanszírozó, úgy a

fenntartó részére a leszállított termékekrõl számlát állít ki,
amely tételesen tartalmazza a termék 7. § (1) bekezdés sze-
rinti pontos megnevezését – tej, illetve ízesített tej eseté-
ben annak zsírtartalmát –, ellenértékét, valamint az ellen-
értékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem
haladhatja meg az adott termékkategóriához a 13. §-ban
meghatározott maximális összeget. A kiállított számlákon
szerepelnie kell a fenntartó nyilatkozatának, amellyel
igazolja a szolgáltatás teljesítését.

(6) A fenntartó a szállítónak a bruttó számlaérték és a tá-
mogatástartalom különbözetét fizeti meg. A támogatási
keret kimerülése, illetve valamely jogosultsági feltétel – a
fenntartó hibájából fakadó – nem teljesülése esetén a fenn-
tartó köteles a szállító részére a számla teljes összegét
megfizetni.

(7) A szerzõdõ felek a kérelmezõ személyét a 8. §
(2) bekezdése szerinti idõszakokra eltérõen is meghatá-
rozhatják.
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(8) A támogatás igénylésének további feltétele, hogy a
szerzõdésnek a kérelmezõ személyére vonatkozó elemét a
felek a már megkezdett – a 8. § (2) bekezdésében meghatá-
rozott – idõszak vonatkozásában ne módosítsák.

(9) Ha a fenntartó a 8. § (2) bekezdése szerinti valamely
idõszakra szerzõdést kötött, az e rendelet szerinti támoga-
tásra akkor jogosult, ha ugyanazon idõszakra nem köt
újabb szerzõdést.

5. A támogatható termékek köre

7. §

(1) Az iskolatej program keretében a 2. § (1) bekezdés
szerinti ellátotti kör részére a foglalkozási és a tanítási na-
pokon az alábbi termékek kerülhetnek kiszállításra:

a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létre-
hozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékek-
re vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes
közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló,
2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a
továbbiakban: tanácsi rendelet) XIII. mellékletének
III. pontja szerinti teljes tej, illetve 2,8% (m/m) zsír-
tartalmú tej, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv kö-
telezõ elõírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM
rendelet (a továbbiakban: MÉ) 13. számú melléklet
B rész 1.1.1. pontja szerinti ízesített tejkészítmé-
nyek, azzal a feltétellel, hogy az ízesített készter-
mékben – a bizottsági rendelet I. melléklete I. kate-
gória b) pontjának megfelelõen – a tejhányad
legalább 90% (m/m) és az 1.3. pontja szerint zsíros
vagy félzsíros kategóriába esik (a továbbiakban
együtt: I. kategória);

b) a tanácsi rendelet XIII. mellékletének III. pontja sze-
rint zsírszegény tej (1,5–1,8% m/m%), a MÉ 13. szá-
mú melléklet B rész 1.1.1. pontja szerint ízesített tej-
készítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített
késztermékben – a bizottsági rendelet I. melléklete I.
kategória b) pontjának megfelelõen – a tejhányad
legalább 90% (m/m) legyen, továbbá azzal a feltétel-
lel, hogy a MÉ 13. számú melléklet B rész 1.3. pontja
szerint zsírszegény kategóriába esik (a továbbiak-
ban: II. kategória);

c) a MÉ 13. számú melléklet B rész 7.1.1. vagy 7.1.2.
pontban meghatározott, nem ízesített ömlesztett saj-
tok, amely a bizottsági rendelet I. melléklet III. kate-
góriájának megfelelõen 90 tömegszázalékban tartal-
maz sajtot és megfelel a MÉ 13. számú melléklet B
rész 7.3. pontja szerinti félzsíros vagy zsíros
kategóriának (a továbbiakban: III. kategória);

d) a MÉ 13. számú melléklet B rész 2.1.1. pont a) és b)
alpontjában meghatározott élõflórás savanyú natúr
tejkészítmény (natúr joghurt és kefir), amely a bi-
zottsági rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjá-

nak megfelelõen 90 tömegszázalékban tartalmaz
tejet (a továbbiakban: IV. kategória);

e) a MÉ 13. számú melléklet B rész 2.1.1. pont a) al-
pontjában meghatározott gyümölcslével vagy egyéb
ízesítõanyaggal ízesített élõflórás savanyú tejkészít-
mény, amely a bizottsági rendelet I. melléklet I. kate-
gória c) pontjának megfelelõen 90 tömegszázalék-
ban tartalmaz tejet (a továbbiakban: V. kategória);

f) a MÉ 13. számú melléklet B rész 2.1.1. pont a) al-
pontjában meghatározott gyümölccsel ízesített, élõ-
flórás savanyú tejkészítmény, amely a bizottsági ren-
delet I. melléklet II. kategóriájának megfelelõen
75 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiak-
ban: VI. kategória).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt termékeknek meg kell
felelniük a 2. mellékletben meghatározott minõségi köve-
telményeknek.

(3) A kiszállított termék kizárólag közvetlenül az óvo-
dások, az általános iskolai tanulók, a középfokú iskolai ta-
nulók, valamint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók részére kerülhet
kiosztásra, azt a közoktatási intézmények más (pl. feldol-
gozási, kereskedelmi, ételkészítési) célra nem használ-
hatják fel.

(4) Amennyiben az általános iskolai tanuló, középfokú
iskolai tanuló, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
nevelésben-oktatásban részt vevõ tanuló, vagy óvodás az
adott tanítási/foglalkozási napon már részesült az e rende-
let szerint õt megilletõ és maximálisan kiosztható 0,25 li-
ter, vagy ennek megfelelõ tejegyenértékû tejtermékbõl, az
ezt meghaladó mennyiségen felül további támogatás nem
vehetõ igénybe.

(5) A kiszállított tejtermékek tejegyenértékei a követke-
zõk:

a) 1 liter kiszállított teljes, vagy félzsíros, vagy zsírsze-
gény, az e rendelet elõírásainak megfelelõ hõkezelt
fogyasztói tejféleség vagy hõkezelt fogyasztói ízesí-
tett tejféleség, a natúr joghurt, és kefir, valamint a bi-
zottsági rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjá-
nak megfelelõ ízesített joghurt 1 liter tej egyen-
értéknek felel meg,

b) 1 kg kiszállított, az e rendelet elõírásainak megfelelõ
ömlesztett sajt 2,912 liter tejegyenértéknek felel
meg,

c) 1 kg kiszállított, az e rendelet elõírásainak megfelelõ
natúr joghurt, kefir, valamint a bizottsági rendelet I.
melléklet I. kategória c) pontjának megfelelõ ízesí-
tett joghurt 0,971 liter tejegyenértéknek felel meg,

d) 1 kg kiszállított, a bizottsági rendelet I. melléklet II.
kategóriájának megfelelõ ízesített joghurt 0,9 liter
tejegyenértéknek felel meg.
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6. A szerzõdés és a támogatási kérelem benyújtása

8. §

(1) A kérelmezõ köteles a szerzõdés másolati példányát
a szerzõdésben szereplõ elsõ szállítási napot követõ tizen-
öt napon belül, a szerzõdésmódosítás másolati példányát a
megkötésétõl számított tizenöt napon belül a székhelye
szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez benyújta-
ni. A 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti idõszak esetében
a szerzõdés benyújtási határideje 2012. január 31.

(2) A kérelmezõ a 3. mellékletben meghatározott adat-
tartalmú támogatási kérelmét az MVH által rendszeresített
és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon

a) a 2012. január 1. és 2012. február 29. közötti idõ-
szakban,

b) a 2012. március 1. és 2012. április 30. közötti idõ-
szakban,

c) a 2012. május 1. és a közoktatási intézmény nyári
szünetének hivatalos kezdõ idõpontja közötti
idõszakban,

d) a 2012. szeptember 1. és 2012. október 31. közötti
idõszakban, és

e) a 2012. november 1. és 2012. december 31. közötti
idõszakban

kiszállított tejtermékekre vonatkozóan, idõszakonként
egy alkalommal, személyesen vagy postai úton nyújthatja
be az adott idõszakot követõ harmadik hónap utolsó napjá-
ig az MVH kérelmezõ székhelye szerint illetékes megyei
kirendeltségéhez.

(3) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, va-
lamint a tagönkormányzatok támogatási kérelmét kizáró-
lag a társulási megállapodás szerinti gesztor önkormány-
zat nyújthatja be. A települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alap-
ján alakított többcélú kistérségi társulás esetében a (2) be-
kezdés szerinti támogatási kérelmet a többcélú kistérségi
társulás nyújthatja be.

(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell az adott idõ-
szakra vonatkozó, a támogatott termékek beszerzését iga-
zoló számlák másolati példányait és azok összesítõjét,
amely összesítõnek minden számla vonatkozásában tartal-
maznia kell a számlákon szereplõ, leszállított termék-
mennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti
(óvodás, általános iskolai tanuló, gyógypedagógiai tanterv
alapján tanuló, integráltan nevelt általános iskola, szakis-
kola, középfokú iskola tanuló) bontásban. Intézményfenn-
tartó társulás, valamint többcélú kistérségi társulás eseté-
ben, azok 2012. évi elsõ támogatási kérelméhez csatolni
kell az önkormányzatok által kötött társulási megállapodás
másolati példányát.

(5) Az MVH a hiánytalan és jogszerû támogatási kérel-
mekrõl a beérkezést követõ 45 napon belül döntést hoz, és
haladéktalanul elrendeli a támogatás jogos összegének a

kérelmezõ által az ügyfél-nyilvántartási rendszerben meg-
adott fizetési számlára történõ átutalását.

(6) Az MVH a hiányosan beküldött támogatási kérel-
mek tekintetében tizenöt napos határidõ tûzésével hiány-
pótlásra szólítja fel a kérelmezõt.

7. Támogatási rendszer

9. §

(1) Az óvodások, az általános iskolai tanulók, valamint
a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-ok-
tatásban részt vevõ tanulók ellátása esetén az iskolatej
program lebonyolítása a bizottsági rendelet szerinti támo-
gatás összegéig közösségi forrásból és ehhez kapcsolódó-
an a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésében
meghatározott forrásból kerül finanszírozásra.

(2) A közösségi támogatás forintban meghatározott ér-
tékének kiszámításakor az euróval kapcsolatos agromone-
táris rendszernek a mezõgazdaságban való alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes
rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i
1913/2006/EK bizottsági rendelet 5. cikk (4) bekezdésé-
nek megfelelõen az adott támogatási idõszakban annak az
idõszaknak a kezdõ napján érvényes, az Európai Központi
Bank által hivatalosan közzétett forint/euró közép-
árfolyamot kell alapul venni, amelyre a támogatási
kérelem vonatkozik.

(3) A fenntartók székhelyük alapján az e rendelet 4–6.
melléklete szerint kerülnek az igényelhetõ támogatási
mérték tekintetében besorolásra. A támogatási kategóriák-
ba való besorolás a fenntartó székhelye szerinti önkor-
mányzatnak a Magyar Köztársaság 2010. évi költségveté-
sérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 4. számú melléklete
szerinti jövedelemdifferenciálódás mérséklésében év vé-
gén elfoglalt pozíciója, valamint 2009–2010. évi ön-
hibáján kívüli hátrányos helyzete figyelembevételével
történik.

8. Általános iskolások, óvodások, valamint a közép-
iskolások ellátásának támogatása

10. §

(1) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke a 4. melléklet szerinti székhelyû fenn-
tartó esetében a tejtermékek bruttó vételárának száz
százaléka.

(2) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke az 5. melléklet szerinti székhelyû fenn-
tartó esetében a bizottsági rendelet szerinti támogatási ér-
ték, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték
és a bruttó vételár – de legfeljebb a 13. §-ban megjelölt
támogatási alap-felsõhatár – különbözetének ötven
százaléka.
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(3) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke a 6. melléklet szerinti székhelyû fenn-
tartó esetében a bizottsági rendelet szerinti támogatási ér-
ték, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték
és a bruttó vételár – de legfeljebb a 13. §-ban megjelölt
támogatási alap-felsõhatár – különbözetének húsz
százaléka.

(4) A megyei intézményfenntartó szervek, országos ki-
sebbségi önkormányzatok, gesztor települési önkormány-
zatok, alapítványok, egyházak, valamint a települési önkor-
mányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. törvény alapján alakított többcélú kistérségi társulá-
sok fenntartásában mûködõ iskolák esetében a 4–6. mellék-
let szerinti besorolás alapja – az (1)–(3) bekezdésben foglal-
taktól eltérõen – a közoktatási intézmény székhelye, a szék-
helyen kívül más településen mûködõ intézményegység
esetén pedig az a település, ahol a tagintézmény mûködik.

(5) Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók
esetében igényelhetõ támogatási összeg a tejtermékek
bruttó vételárának száz százaléka függetlenül attól, hogy a
tanuló gyógypedagógiai intézményben, vagy a többi tanu-
lóval együtt, azonos iskolai osztályban részesül nevelés-
ben, oktatásban, vagy fejlesztõiskolai oktatás keretében
teljesíti a tankötelezettségét.

11. §

Az óvodások ellátására igényelhetõ támogatás mértéke
a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték, valamint
a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték és a bruttó
vételár – de legfeljebb a 13. §-ban megjelölt támogatási
alap-felsõhatár – különbözetének ötven százaléka.

12. §

A középfokú iskola tanulóinak ellátása esetén az iskola-
tej program lebonyolítása során a bizottsági rendeletben
meghirdetett közösségi támogatás mértékéig igényelhetõ
támogatás.

9. Bruttó vételár

13. §

E rendelet alkalmazásában a támogatás alapja a szerzõ-
dés szerinti bruttó vételár, de legfeljebb

a) az I. kategóriájú termékek esetében 27,6 Ft/dl,
b) a II. kategóriájú termékek esetében 13,2 Ft/dl,
c) a III. kategóriájú termékek esetében 1350 Ft/kg,
d) a IV. kategóriájú termék esetében 395 Ft/kg,
e) az V. kategóriájú termék esetében 460 Ft/kg,
f) a VI. kategóriájú termékek esetében 315 Ft/kg.

10. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség,
ellenõrzés

14. §

(1) Ha a kérelmezõ a 8. § (1) bekezdése szerinti köte-
lezettségét határidõben nem teljesíti, az MVH a támogatási
kérelmet az érintett szerzõdések vonatkozásában
elutasítja.

(2) A közoktatási intézmény köteles naprakész nyilván-
tartást vezetni az intézménybe felvett tanulók, óvodások,
valamint az adott tanítási, foglalkozási napon jelen lévõ ta-
nulók, óvodások számáról és a kiosztott tejtermékek
mennyiségérõl a 7. § (1) bekezdésében meghatározott ka-
tegóriánkénti részletezésben. A közoktatási intézmény kö-
teles a nyilvántartás eredeti, a közoktatási intézmény igaz-
gatója által jóváhagyott példányát az adott támogatási idõ-
szak lejártát követõ öt évig megõrizni. Amennyiben az
adott közoktatási intézmény több tagintézménnyel
rendelkezik, akkor a nyilvántartást tagintézményenként
köteles vezetni.

(3) Ha a támogatás igénylõje a szállító, köteles napra-
kész nyilvántartást vezetni a közoktatási intézményekrõl,
valamint az ezeknek az intézményeknek szállított termé-
kekrõl és azok mennyiségérõl.

(4) Az MVH a közoktatási intézményben, a fenntartó-
nál, a szállítónál és annak alvállalkozójánál, valamint
a szállító által elõállított termékek továbbértékesítését
végzõ gazdálkodó szervezetnél helyszíni ellenõrzést
végezhet.

(5) Ha megállapítást nyer, hogy a közoktatási intéz-
mény nem teljesítette az e rendeletben foglaltakat – külö-
nös tekintettel a közoktatási intézmény naprakész nyilván-
tartási kötelezettségére, akkor – a (6) bekezdés szerinti ki-
vétellel – az érintett támogatás összege a fenntartónál a Tv.
69. §-a szerinti jogosulatlanul igénybevett támogatásnak
minõsül.

(6) Ha a támogatás igénylõje a fenntartó, és a támogatás
átutalását megelõzõ ellenõrzés során megállapítást nyer,
hogy a közoktatási intézmény nem teljesítette az e rende-
letben foglaltakat – különös tekintettel a közoktatási intéz-
mény naprakész nyilvántartási kötelezettségére –, akkor a
kérelmezõ nem jogosult az érintett közoktatási intézmény
esetében igényelhetõ támogatás igénybevételére, valamint
a Tv.-ben meghatározottak szerint mulasztási bírsággal
sújtható.

11. Az iskolatej programot népszerûsítõ plakát

15. §

A bizottsági rendelet 16. cikkében foglaltak alapján
minden, az iskolatej programban résztvevõ intézménynek
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egy – a bizottsági rendelet III. mellékletében meghatáro-
zott minimumfeltételeknek megfelelõ –, az iskolatej prog-
ramot népszerûsítõ plakátot kell elhelyeznie az intézmény
fõbejáratánál.

12. Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

13. Az Európai Unió jogának való megfelelés

17. §

Ez a rendelet az oktatási intézmények tanulóinak tejjel
és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi
támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet
alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megálla-
pításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági
rendelet végrehajtását szolgálja.

14. Módosító rendelkezés

18. §

Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszí-
rozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint
az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top
up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdé-
sekrõl szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet 24. §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az MVH a támogatásra bejelentett állatokról szóló
döntést legkésõbb 2012. január 15-éig közli a mezõgazda-
sági termelõvel.”

15. Hatályon kívül helyezõ rendelkezés

19. §

Hatályát veszti a 2011. évi iskolatej program szabályo-
zásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 116/2011. (XII. 14.) VM rendelethez

Jóváhagyási kérelem adattartalma

1. Kérelmezõ regisztrációs száma.

2. Kérelmezõ azonosító adatai.

3. Kérelmezõ kapcsolattartási adatai.

4. A támogatás igénylõjének megjelölése (szállító/települési önkormányzat/intézményfenntartó társulás gesz-
tor önkormányzata/intézményfenntartó társulásban nem tag önkormányzat/megyei intézményfenntartó szerv/országos
kisebbségi önkormányzat/gesztor önkormányzat/többcélú kistérségi társulás/alapítvány/egyházközség/egyéb).

5. Ellátotti kör megjelölése (óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek, közoktatásban részt vevõ iskolák
I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú tanulói, a közoktatásban részt vevõ iskolák I–VIII. év-
folyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú, gyógypedagógiai tantervû oktatásban részt vevõ általános isko-
lai tanulók, vagy integráltan nevelt sajátos nevelési igényû tanulói/szakiskolai, vagy középfokú iskola tanulói).

6. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy:

6.1. a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történõ kiosztásáért felelõsséget vállal;

6.2. a tejtermékeket csak azon intézmény vagy intézmények általános iskolai tanulóinak, szakiskolai vagy közép-
fokú iskola tanulóinak, és óvodai nevelésben részesülõ gyermekek részére biztosítja, aki vagy akik tekintetében a támo-
gatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezi;

6.3. a támogatott tejtermékeket ételek elkészítéséhez nem használja fel, és biztosítja, hogy a fenntartott intézmé-
nyek sem használják fel ilyen célra;

6.4. olyan – szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott – nyilvántartást vezet, amely
közoktatási intézményenként tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget ter-
mékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás, általános iskolai tanuló, gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló,
vagy integráltan nevelt általános iskolai tanuló, szak-, vagy középfokú iskola tanuló) bontásban, valamint az egyes köz-
oktatási intézményekbe felvett tanulók, óvodások számát (havi lebontásban), és az adott tanítási/foglalkozási napon
jelenlévõ tanulók, óvodások számát és a kiosztott tejtermékek kategóriánkénti mennyiségét;

6.5. a helyszíni ellenõrzés lefolytatása során az ellenõrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzését elõsegíti, valamint
az általa vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot szükség esetén az ellenõrök rendelkezésre
bocsátja;

6.6. az MVH tudomására hoz mindennemû, a jóváhagyási kérelemben szereplõ adatokkal kapcsolatos változást,
a változástól számított tizenöt napon belül,

6.7. a kérelmezõ kijelentése arra vonatkozóan, hogy a jóváhagyási kérelemben és a mellékletben feltüntetett ada-
tok a valóságnak megfelelnek.

7. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

8. Kérelmezõ aláírása.
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2. melléklet a 116/2011. (XII. 14.) VM rendelethez

Az iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények minõségi elõírásai

1. A termék meghatározása
Az iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények a 7. § (1) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott, tehéntej-

bõl készített termékek, és amelyeket az óvodákba beíratott gyermekek, a közoktatásban résztvevõ iskolák I–VIII. évfo-
lyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú tanulói, illetve a középfokú iskolák tanulóinak osztanak ki.

2. Minõségi követelmények
2.1. A termékek minõségi, élelmiszer-biztonsági jellemzõinek, gyártási folyamatának, csomagolásának, jelölésé-

nek, szállítási, tárolási és kiosztási körülményeinek meg kell felelnie a hatályos európai uniós és hazai elõírásoknak.
2.2. A tejtermékek a hõkezelésének módjától függõen

a) Pasztõrözöttek
b) Ultramagas hõmérsékleten hõkezeltek (UHT) lehetnek.

3. Speciális szállítási és tárolási követelmények
3.1. Szállításnál általános követelmény a napi rendszerességû szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi adottsá-

gainak, valamint a kiszállított termék tárolási követelményeinek függvényében módosulhat, igazodva a közoktatási in-
tézmény infrastrukturális feltételeihez, valamint a szállító logisztikai és disztribúciós lehetõségeihez.

3.2. A hûtést igénylõ termékeket úgy kell szállítani, hogy hõmérsékletük a szállítás teljes idõtartama alatt ne halad-
ja meg az elõállító által a terméken feltüntetett tárolási hõmérsékletet, amely legfeljebb +6 °C hõmérséklet lehet. Azok-
nak az intézményeknek, amelyeknek nincs megfelelõ kapacitásuk a beérkezõ, hûtve tárolást igénylõ termékek hûtve tá-
rolására, gondoskodniuk kell arról, hogy a termékeket a szállítást követõ két órán belül a tanulók, középfokú iskola tanu-
lói, óvodások elfogyaszthassák.

3.3. Annak az intézménynek, amely nem rendelkezik a hûtést igénylõ és el nem fogyasztott termékek hûtve tárolá-
sának feltételeivel, a kiszállítástól számított maximum három órán belül gondoskodnia kell a megmaradt tejmennyiség
elõírásszerû megsemmisítésérõl. A fel nem használt iskolatej gyártó üzembe történõ visszaszállítása nem engedélyezett.

3.4. Azokban az intézményekben, ahol az elõírásoknak megfelelõ hûtve tárolás feltételei biztosítottak, ott a ter-
mék a csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határidõig tárolható és felhasználható. Az ultramagas hõmérsékleten
hõkezelt termékek szobahõmérsékleten, a termék csomagolásán feltüntetett minõségmegõrzési határidõig tárolhatók.

3.5. Nagyobb kiszerelési egységû termék (ún. lédig termék) kiosztását az élelmiszerbiztonság veszélyeztetése nél-
kül úgy kell elvégezni, hogy a termékben minõségi romlás ne következzék be.
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3. melléklet a 116/2011. (XII. 14.) VM rendelethez

I. Támogatási kérelem fõlapjának adattartalma

1. Kérelmezõ regisztrációs száma.
2. Kérelmezõ azonosító adatai.
3. Kérelmezõ kapcsolattartási adatai.
4. A támogatás igénylõjének megjelölése (szállító/települési önkormányzat/intézményfenntartó társulás gesz-

tor önkormányzata/intézményfenntartó társulásban nem tag önkormányzat/megyei intézményfenntartó szerv/országos
kisebbségi önkormányzat/gesztor önkormányzat/többcélú kistérségi társulás/alapítvány/egyházközség/egyéb).

5. Ellátotti kör megjelölése (óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek/közoktatásban részt vevõ iskolák
I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú tanulói/a közoktatásban részt vevõ iskolák I–VIII. év-
folyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú, gyógypedagógiai tantervû oktatásban részt vevõ általános isko-
lai tanulók, vagy integráltan nevelt sajátos nevelési igényû tanulói/szakiskolai, vagy középfokú iskola tanulói).

6. A támogatási idõszak megjelölése [I. idõszak (2012. január–február); II. idõszak (2012. március–ápri-
lis); III. idõszak (2012. május–oktatási/nevelési intézmény nyári szünetének hivatalos kezdõ napja); IV. idõszak
(2012. szeptember–október); V. idõszak (2012. november–december)].

7. Szállítói igénylés esetén az igényelt támogatásban érintett fenntartók felsorolása.
8. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által mûködtetett általános iskola vagy általános iskolák adatai

(az általános iskolában iskolatej-ellátásban részesülõ általános iskolai tanulók átlaglétszáma támogatási idõszakonként;
az általános iskola neve; OM azonosító száma; nyári szünet hivatalos kezdõ napja).

9. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által fenntartott, gyógypedagógiai tanterv alapján mûködõ, vagy
integráltan nevelt sajátos nevelési igényû tanulók ellátását biztosító általános iskola vagy általános iskolák adatai (az ál-
talános iskolában iskolatej-ellátásban részesülõ általános iskolai tanulók átlaglétszáma támogatási idõszakonként; az ál-
talános iskola neve; OM azonosító száma; nyári szünet hivatalos kezdõ napja).

10. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által mûködtetett szak-, vagy középfokú iskola vagy iskolák ada-
tai (a szak-, vagy középfokú iskolában iskolatej-ellátásban részesülõ szak-, vagy középfokú iskolai tanulók átlaglétszá-
ma támogatási idõszakonként; a szak-, vagy középfokú iskola neve; OM azonosító száma; nyári szünet hivatalos kezdõ
napja).

11. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által mûködtetett óvoda vagy óvodák adatai (az óvodában tejter-
mék ellátásban részesülõ óvodások átlaglétszáma támogatási idõszakonként; az óvoda neve; OM azonosító száma; nyári
szünet hivatalos kezdõ napja).

12. Kiszállított tejtermékek tejegyenérték mennyisége (kiszállított termékek tejegyenértékét a 7. § (5) pontjában
leírtak szerint kell literben meghatározni + kiszállított ömlesztett sajtmennyiség tejegyenértékben; óvodások/általános
iskolások/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, vagy középfo-
kú iskola tanulói részére kiosztott tejegyenérték mennyiség külön-külön és összesen literben).

13. Kiosztott tejtermékek tejegyenérték mennyiség (kiosztott termékek tejegyenértékét a 7. § (5) pontjában leír-
tak szerint kell literben meghatározni + kiosztott ömlesztett sajtmennyiség tejegyenértékben: óvodások/általános iskolá-
sok/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, vagy középfokú is-
kola tanulói részére kiosztott tejegyenérték mennyiség külön-külön és összesen literben).

14. A kiosztott tejmennyiség alapján igényelt támogatás összege (óvodások/általános iskolai tanulók/gyógypeda-
gógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, vagy középiskolások ellátása eseté-
ben igényelt támogatás forintban).

15. Csatolt dokumentumok száma.
16. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy a jelen támogatási kérelmében feltüntetett adatok a valóságnak megfe-

lelnek, valamint arról, hogy az MVH tudomására hoz mindennemû, a jóváhagyási, valamint a támogatási kérelemben
szereplõ adatokkal kapcsolatos változást a változástól számított tizenöt napon belül.

17. Mellékletek az adott támogatási idõszakra vonatkozó számlákon szereplõ, leszállított termékmennyiség ter-
mékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló,
vagy integráltan nevelt általános iskolai tanuló/szak-, vagy középfokú iskola tanuló) bontásban.

18. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
19. Kérelmezõ aláírása
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II. Számlaösszesítõ adattartalma

1. Kérelmezõ azonosító adatai.

2. Az alábbi táblázat:

Számla-
szám

Szállítás
i idõszak

Termék-
kategóri

a

Leszállított mennyiség
Számla szerinti bruttó összeg (Ft)

liter/kg darab

Óvoda

Általános iskola

Szak-,
közép-
iskola

Óvoda

Általános iskola

Szak-,
közép-
iskola

Összese
n

Óvoda

Általános iskola

Szak-,
közép-
iskola

Összese
n

Normál
tanterv

Speciáli
s tanterv

Normál
tanterv

Speciáli
s tanterv

Normál
tanterv

Speciáli
s tanterv

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

4. Kérelmezõ aláírása.

III. A szállítók, megyei önkormányzatok, országos kisebbségi önkormányzatok, gesztor önkormányzatok, ala-
pítványok, egyházközségek
és többcélú kistérségi társulások által alkalmazandó számlaösszesítõ adattartalma

1. Kérelmezõ azonosító adatai.

2. Az alábbi táblázat:

A közoktatási intézmény neve:

A közoktatási intézmény székhelye:

A közoktatási intézmény fenntartójának neve (amennyiben a támogatást a szállító igényli):

Számla-
szám

Szállítás
i idõszak

Termék-
kategóri

a

Leszállított mennyiség
Számla szerinti bruttó összeg (Ft)

liter/kg darab

Óvoda

Általános iskola

Szak-,
közép-
iskola

Óvoda

Általános iskola

Szak-,
közép-
iskola

Összese
n

Óvoda

Általános iskola

Szak-,
közép-
iskola

Összese
n

Normál
tanterv

Speciáli
s tanterv

Normál
tanterv

Speciáli
s tanterv

Normál
tanterv

Speciáli
s tanterv

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

4. Kérelmezõ aláírása.
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4. melléklet a 116/2011. (XII. 14.) VM rendelethez

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1 0212548 Abaliget

2 1024554 Abasár

3 0526718 Abaújkér

4 1104428 Ács

5 1318573 Acsa

6 1023241 Adács

7 1406080 Ádánd

8 1907302 Adásztevel

9 1931307 Adorjánháza

10 0317686 Ágasegyháza

11 0804880 Ágfalva

12 0829407 Agyagosszergény

13 1508776 Ajak

14 0321944 Akasztó

15 0533093 Alacska

16 0726824 Alap

17 1625265 Alattyán

18 0715176 Alcsútdoboz

19 1006345 Aldebrõ

20 0213329 Almamellék

21 0429595 Almáskamarás

22 0927641 Álmosd

23 0520482 Alsóberecki

24 0519664 Alsódobsza

25 1729665 Alsónána

26 2019512 Alsónemesapáti

27 1930526 Alsóörs

28 2032081 Alsópáhok

29 0725283 Alsószentiván

30 0233279 Alsószentmárton

31 1822725 Alsóújlak

32 0529814 Alsóvadász

33 0616197 Ambrózfalva

34 1529975 Anarcs

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

35 1428714 Andocs

36 1134227 Annavölgy

37 1520303 Apagy

38 1333561 Apaj

39 1726125 Aparhant

40 0614252 Apátfalva

41 1808873 Apátistvánfalva

42 1007241 Apc

43 0321148 Apostag

44 1509353 Aranyosapáti

45 0514331 Arló

46 0509362 Arnót

47 0503771 Arnót

48 0503823 Ároktõ

49 0619062 Árpádhalom

50 0610339 Ásotthalom

51 0826921 Ásványráró

52 0504233 Aszaló

53 1123852 Ászár

54 1006503 Átány

55 1016090 Atkár

56 1732735 Attala

57 0205403 Babarc

58 1430474 Babócsa

59 1428316 Bábonymegyer

60 0815042 Babót

61 0310180 Bácsbokod

62 0327234 Bácsborsód

63 1922327 Badacsonytomaj

64 1309131 Bag

65 0920011 Bagamér

66 2030368 Bagod

67 0828769 Bágyogszovát

68 1129212 Baj

69 1817020 Bajánsenye
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

70 1116744 Bajna

71 1129355 Bajót

72 2004738 Bak

73 0915167 Bakonszeg

74 1923746 Bakonybél

75 0708730 Bakonycsernye

76 1929513 Bakonyjákó

77 1925991 Bakonynána

78 1930410 Bakonyoszlop

79 1125229 Bakonysárkány

80 1922813 Bakonyszentkirály

81 0805944 Bakonyszentlászló

82 1122381 Bakonyszombathely

83 0629106 Baks

84 0203975 Baksa

85 0518184 Baktakék

86 1213657 Balassagyarmat

87 0623676 Balástya

88 1011527 Balaton

89 1912238 Balatonederics

90 1419460 Balatonendréd

91 1420729 Balatonfenyves

92 1929461 Balatonfõkajár

93 1407117 Balatonföldvár

94 1407375 Balatonkeresztúr

95 1416601 Balatonszabadi

96 1424907 Balatonszárszó

97 1422822 Balatonszemes

98 1421324 Balatonszentgyörgy

99 1903559 Balatonvilágos

100 1526958 Balkány

101 0313408 Ballószög

102 0902918 Balmazújváros

103 0325937 Balotaszállás

104 1131422 Bana

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

105 0525159 Bánhorváti

106 2008439 Bánokszentgyörgy

107 0521953 Bánréve

108 1526480 Barabás

109 0707047 Baracs

110 0708581 Baracska

111 0926693 Báránd

112 0806196 Barbacs

113 1432799 Barcs

114 1403735 Bárdudvarnok

115 1220048 Bárna

116 1711712 Báta

117 0303656 Bátmonostor

118 1502990 Bátorliget

119 0418102 Battonya

120 0311961 Bátya

121 2024864 Batyk

122 2018698 Bázakerettye

123 2023144 Becsehely

124 1212016 Becske

125 2018360 Becsvölgye

126 1420710 Bedegkér

127 0933446 Bedõ

128 0506929 Bekecs

129 0426189 Békéssámson

130 0402680 Békésszentandrás

131 1004400 Bekölce

132 1033260 Bélapátfalva

133 0810588 Beled

134 1417127 Beleg

135 0419390 Bélmegyer

136 0708466 Beloiannisz

137 1325098 Bénye

138 1232911 Bér

139 1202389 Bercel
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

140 1520677 Beregsurány

141 0918467 Berekböszörmény

142 1634005 Berekfürdõ

143 1209034 Berkenye

144 0216461 Berkesd

145 1507472 Berkesz

146 1318777 Bernecebaráti

147 0526356 Berzék

148 1430119 Berzence

149 1513639 Besenyõd

150 1027517 Besenyõtelek

151 1611305 Besenyszög

152 0716346 Besnyõ

153 1521227 Beszterec

154 0829805 Bezenye

155 0810560 Bezi

156 0213310 Bicsérd

157 0919956 Biharkeresztes

158 0924828 Biharnagybajom

159 0929887 Bihartorda

160 0429610 Biharugra

161 0204899 Bikal

162 1502945 Biri

163 1829203 Boba

164 2017543 Bocfölde

165 1022354 Boconád

166 0308305 Bócsa

167 0934102 Bocskaikert

168 0718254 Bodajk

169 1410506 Bodrog

170 0523737 Bodroghalom

171 0530784 Bodrogkeresztúr

172 0533808 Bodrogkisfalud

173 0514401 Bodrogolaszi

174 0505926 Bódvaszilas

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

175 0525195 Bogács

176 0232151 Bogád

177 0221892 Bogádmindszent

178 1703425 Bogyiszló

179 0914137 Bojt

180 1107311 Bokod

181 1003452 Boldog

182 0514474 Boldogkõváralja

183 0508396 Boldva

184 1418120 Bolhó

185 0608192 Bordány

186 0206725 Borjád

187 0319327 Borota

188 2010056 Borsfa

189 0530669 Borsodbóta

190 0506707 Borsodivánka

191 0505315 Borsodnádasd

192 0530207 Borsodszentgyörgy

193 0516799 Borsodszirák

194 1209894 Borsosberény

195 1930252 Borzavár

196 1522239 Botpalád

197 1805476 Bõ

198 1426532 Böhönye

199 1511299 Bököny

200 1706558 Bölcske

201 0833950 Bõny

202 0806619 Börcs

203 0815501 Bõsárkány

204 0413471 Bucsa

205 2020613 Búcsúszentlászló

206 0332823 Bugac

207 1519707 Buj

208 1214234 Buják

209 1417358 Buzsák
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

210 0527890 Bükkaranyos

211 0223162 Bükkösd

212 1010621 Bükkszenterzsébet

213 0508022 Bükkszentkereszt

214 0532887 Bükkzsérc

215 0713152 Cece

216 1509681 Cégénydányád

217 1320640 Ceglédbercel

218 1203665 Cered

219 1622938 Cibakháza

220 0503939 Cigánd

221 1719284 Cikó

222 0815954 Cirák

223 0431334 Csabacsûd

224 0730544 Csabdi

225 1930924 Csabrendek

226 1512928 Csaholc

227 1916072 Csajág

228 1803911 Csákánydoroszló

229 0705360 Csákberény

230 0720002 Csákvár

231 0602121 Csanádalberti

232 0420455 Csanádapáca

233 0605379 Csanádpalota

234 1016841 Csány

235 0219901 Csányoszró

236 0622293 Csanytelek

237 1529416 Csaroda

238 1116416 Császár

239 0310472 Császártöltés

240 0326471 Csátalja

241 0316373 Csávoly

242 1230270 Csécse

243 1526107 Csegöld

244 1819488 Csehi

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

245 1812724 Csehimindszent

246 1305184 Csemõ

247 1823816 Csempeszkopács

248 0632285 Csengele

249 1530641 Csenger

250 1524095 Csengersima

251 1526851 Csengerújfalu

252 0312344 Csengõd

253 1809070 Csénye

254 0508493 Csenyéte

255 1613170 Csépa

256 1812140 Csepreg

257 0506974 Cserépfalu

258 1222594 Cserhátsurány

259 1605795 Cserkeszõlõ

260 0528459 Csernely

261 2007135 Cserszegtomaj

262 2002583 Csesztreg

263 1931699 Csetény

264 1318476 Csévharaszt

265 0315699 Csikéria

266 1730094 Csikóstõttõs

267 1826064 Csipkerek

268 0505333 Csobád

269 0520774 Csobaj

270 1306822 Csobánka

271 0721908 Csókakõ

272 1405971 Csokonyavisonta

273 1118926 Csolnok

274 0312025 Csólyospálos

275 1333118 Csomád

276 2031149 Csonkahegyhát

277 1902185 Csopak

278 0709779 Csór

279 1932878 Csót
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

280 1932814 Csögle

281 0912450 Csökmõ

282 1424314 Csököly

283 2029364 Csömödér

284 0706734 Csõsz

285 1326985 Csõvár

286 1421315 Csurgó

287 1917172 Dabronc

288 1133163 Dad

289 1122910 Dág

290 1729230 Dalmand

291 1331811 Dánszentmiklós

292 1318397 Dány

293 1431352 Darány

294 0821865 Darnózseli

295 0734342 Daruszentmiklós

296 0914678 Darvas

297 0310533 Dávod

298 1724989 Decs

299 0504686 Dédestapolcsány

300 0732753 Dég

301 1212511 Dejtár

302 1309973 Délegyháza

303 1517756 Demecser

304 0207773 Dencsháza

305 0905573 Derecske

306 0607834 Derekegyház

307 0624077 Deszk

308 1206743 Diósjenõ

309 0232373 Diósviszló

310 0433190 Doboz

311 0630535 Dóc

312 0525690 Domaháza

313 0613383 Domaszék

314 0424031 Dombegyház

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

315 1514508 Dombrád

316 1304808 Domony

317 1007515 Domoszló

318 1030261 Dormánd

319 1224439 Dorogháza

320 1702565 Döbrököz

321 1503647 Döge

322 1329647 Dömsöd

323 0217419 Drávafok

324 0228608 Drávaszabolcs

325 0221698 Drávasztára

326 1208156 Drégelypalánk

327 1902936 Dudar

328 1133835 Dunaalmás

329 1325362 Dunabogdány

330 0321069 Dunaegyháza

331 0312566 Dunafalva

332 0307861 Dunapataj

333 0821078 Dunaszeg

334 0209186 Dunaszekcsõ

335 0311606 Dunaszentbenedek

336 1709539 Dunaszentgyörgy

337 0815875 Dunaszentpál

338 0314766 Dunatetétlen

339 0307612 Dunavecse

340 0304109 Dusnok

341 0914614 Ebes

342 0816708 Écs

343 1017181 Ecséd

344 1204251 Ecseg

345 0409432 Ecsegfalva

346 1324518 Ecser

347 0510728 Edelény

348 0228918 Egerág

349 1012821 Egerbakta
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

350 1026019 Egerbocs

351 1016610 Egercsehi

352 1002981 Egerfarmos

353 1013648 Egerszólát

354 2033428 Egervár

355 1828796 Egervölgy

356 0820288 Egyed

357 0915741 Egyek

358 1217659 Egyházasdengeleg

359 0815237 Egyházasfalu

360 0216498 Egyházasharaszti

361 0227401 Egyházaskozár

362 1825946 Egyházasrádóc

363 0720358 Elõszállás

364 0504677 Emõd

365 1532328 Encsencs

366 1225496 Endrefalva

367 0815033 Enese

368 1518528 Eperjeske

369 1129638 Epöl

370 0525326 Erdõbénye

371 0522503 Erdõhorváti

372 1313480 Erdõkertes

373 1028556 Erdõkövesd

374 1222655 Erdõkürt

375 0218704 Erdõsmecske

376 1221795 Erdõtarcsa

377 1024235 Erdõtelek

378 1020118 Erk

379 0311864 Érsekcsanád

380 0333589 Érsekhalma

381 1221582 Érsekvadkert

382 0925469 Esztár

383 2006178 Eszteregnye

384 1106664 Ete

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

385 1215370 Etes

386 0702316 Etyek

387 1523250 Fábiánháza

388 0619974 Fábiánsebestyén

389 1718980 Fadd

390 0502741 Fáj

391 0303230 Fajsz

392 0833996 Farád

393 0534272 Farkaslyuk

394 1309122 Farmos

395 1616647 Fegyvernek

396 0732203 Fehérvárcsurgó

397 1020747 Feldebrõ

398 0622646 Felgyõ

399 1813587 Felsõcsatár

400 0509742 Felsõdobsza

401 0333598 Felsõlajos

402 1715820 Felsõnána

403 0532762 Felsõnyárád

404 1717914 Felsõnyék

405 1924369 Felsõörs

406 1306035 Felsõpakony

407 1224323 Felsõpetény

408 2021476 Felsõrajk

409 0302954 Felsõszentiván

410 0208819 Felsõszentmárton

411 1823287 Felsõszölnök

412 1016328 Felsõtárkány

413 0531671 Felsõtelekes

414 0523533 Felsõvadász

415 1522415 Fényeslitke

416 0812414 Fertõrákos

417 0302149 Foktõ

418 0517932 Fony

419 0633020 Forráskút
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

420 0530483 Forró

421 0609210 Földeák

422 0903258 Földes

423 0522123 Fulókércs

424 0916993 Furta

425 0706114 Füle

426 0922150 Fülöp

427 0333622 Fülöpjakab

428 0314058 Fülöpszállás

429 1717950 Fürged

430 0517109 Füzér

431 0511378 Füzérkomlós

432 0918175 Gáborján

433 1513727 Gacsály

434 0409511 Gádoros

435 2012991 Galambok

436 1225663 Galgaguta

437 1313295 Galgagyörk

438 1319503 Galgahévíz

439 1327128 Galgamácsa

440 1406451 Gamás

441 0715750 Gánt

442 0331848 Gara

443 0510904 Garadna

444 0710296 Gárdony

445 0326383 Gátér

446 1505801 Gávavencsellõ

447 1503629 Géberjén

448 0303577 Géderlak

449 1505670 Gégény

450 0523719 Gelej

451 2008068 Gellénháza

452 2012089 Gelse

453 1513000 Gemzse

454 1824183 Gencsapáti

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

455 1826152 Gérce

456 0407393 Gerendás

457 0202857 Geresdlak

458 1705731 Gerjen

459 1830942 Gersekarát

460 0417394 Geszt

461 0515608 Gesztely

462 1528893 Geszteréd

463 0521564 Girincs

464 1309441 Gomba

465 0233233 Gödre

466 1430571 Gölle

467 0515936 Gönc

468 0802060 Gönyû

469 0916568 Görbeháza

470 0230438 Görcsöny

471 1414599 Görgeteg

472 1529443 Gulács

473 2002097 Gutorfölde

474 0826860 Gyarmat

475 1430960 Gyékényes

476 2023302 Gyenesdiás

477 0218315 Gyód

478 0820400 Gyömöre

479 1811943 Gyöngyösfalu

480 1017534 Gyöngyöshalász

481 1013338 Gyöngyösoroszi

482 1008323 Gyöngyöspata

483 1019123 Gyöngyössolymos

484 1028088 Gyöngyöstarján

485 0808721 Gyõrasszonyfa

486 1725539 Györe

487 0505069 Györgytarló

488 1712326 Györköny

489 0813198 Gyõrladamér
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szám

KSH Önkormányzat

490 0831316 Gyõrság

491 0819309 Gyõrsövényház

492 0815653 Gyõrszemere

493 1510126 Gyõrtelek

494 0807481 Gyõrújbarát

495 0831787 Gyõrújfalu

496 1809724 Gyõrvár

497 0815228 Gyõrzámoly

498 1507676 Gyulaháza

499 1730359 Gyulaj

500 0715918 Gyúró

501 1533774 Gyüre

502 2010269 Hahót

503 0926170 Hajdúbagos

504 0910393 Hajdúhadház

505 0931097 Hajdúsámson

506 0917473 Hajdúszovát

507 1915361 Hajmáskér

508 0318759 Hajós

509 0826790 Halászi

510 1907898 Halimba

511 0527942 Halmaj

512 0525104 Hangony

513 0723427 Hantos

514 1714164 Harc

515 0807649 Harka

516 0308350 Harkakötöny

517 1408837 Háromfa

518 0505847 Harsány

519 0318458 Harta

520 0812308 Hédervár

521 0817905 Hegyeshalom

522 1832188 Hegyfalu

523 1818032 Hegyhátszentjakab

524 0818403 Hegykõ

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

525 1203993 Héhalom

526 0506655 Hejõbába

527 0504604 Hejõkeresztúr

528 0516780 Hejõpapi

529 0304093 Helvécia

530 0929391 Hencida

531 0530137 Hercegkút

532 0312937 Hercegszántó

533 1020242 Heréd

534 1111891 Héreg

535 1923658 Herend

536 1309849 Hernád

537 0524165 Hernádkak

538 0519840 Hernádvécse

539 1409928 Hetes

540 0207126 Hetvehely

541 1010241 Hevesaranyos

542 1313949 Hévízgyörk

543 0206798 Hidas

544 0511697 Hidasnémeti

545 0525672 Hidvégardó

546 0227933 Himesháza

547 0804020 Himod

548 0233932 Hobol

549 1513019 Hodász

550 0531167 Hollóháza

551 1233242 Hollókõ

552 0327845 Homokmégy

553 1419150 Homokszentgyörgy

554 0521236 Homrogd

555 1004145 Hort

556 0904118 Hortobágy

557 1816887 Horvátzsidány

558 0230836 Hosszúhetény

559 0906266 Hosszúpályi
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szám
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560 1726055 Hõgyész

561 0433297 Hunya

562 1525636 Ibrány

563 1411192 Igal

564 0525399 Igrici

565 1427784 Iharosberény

566 1811387 Ikervár

567 0820604 Ikrény

568 1509654 Ilk

569 0308095 Imrehegy

570 0508086 Ináncs

571 1332106 Inárcs

572 1426301 Inke

573 1704701 Iregszemcse

574 1010074 Istenmezeje

575 0831635 Iván

576 1831680 Ivánc

577 0713462 Iváncsa

578 1727711 Izmény

579 0505591 Izsófalva

580 1813958 Ják

581 0317923 Jakabszállás

582 1415927 Jákó

583 1507843 Jánkmajtis

584 1811679 Jánosháza

585 1622859 Jánoshida

586 0526657 Járdánháza

587 1517589 Jármi

588 1917437 Jásd

589 1622929 Jászágó

590 1630711 Jászalsószentgyörgy

591 1622202 Jászapáti

592 1615811 Jászboldogháza

593 1617978 Jászdózsa

594 1623579 Jászfelsõszentgyörgy

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

595 1625186 Jászjákóhalma

596 1311004 Jászkarajenõ

597 1622798 Jászkisér

598 1621111 Jászladány

599 1613514 Jászszentandrás

600 0308378 Jászszentlászló

601 1623135 Jásztelek

602 1513143 Jéke

603 0715972 Jenõ

604 1208712 Jobbágyi

605 1417279 Juta

606 1426453 Kadarkút

607 0812113 Kajárpéc

608 1714100 Kajdacs

609 1702033 Kakasd

610 1332230 Kakucs

611 1032179 Kál

612 1829957 Káld

613 1208642 Kálló

614 1531404 Kállósemjén

615 1406105 Kálmáncsa

616 1527225 Kálmánháza

617 0306442 Kalocsa

618 0716683 Káloz

619 0404279 Kamut

620 1502671 Kántorjánosi

621 1405272 Kánya

622 1015307 Kápolna

623 0721926 Kápolnásnyék

624 1409098 Kaposfõ

625 1418227 Kaposmérõ

626 1718962 Kaposszekcsõ

627 1406424 Kaposszerdahely

628 1914270 Káptalanfa

629 1005935 Karácsond
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630 1405263 Karád

631 1218625 Karancsalja

632 1208855 Karancskeszi

633 1226897 Karancsság

634 0521218 Karcsa

635 0530508 Karos

636 1330696 Kartal

637 0330605 Kaskantyú

638 0422752 Kaszaper

639 0311280 Katymár

640 1327827 Káva

641 0513374 Kázsmárk

642 0319789 Kecel

643 1104525 Kecskéd

644 2032902 Kehidakustány

645 1528431 Kék

646 1514359 Kékcse

647 0327571 Kelebia

648 0512034 Kelemér

649 0318166 Kéleshalom

650 1519992 Kemecse

651 1322345 Kemence

652 1812247 Kemenesmagasi

653 0210542 Kémes

654 0505458 Kenézlõ

655 1607418 Kengyel

656 1809937 Kenyeri

657 1028079 Kerecsend

658 1110995 Kerékteleki

659 1334166 Kerepes

660 1925654 Kerta

661 0412618 Kertészsziget

662 1231413 Keszeg

663 0529249 Kesznyéten

664 1129577 Kesztölc

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

665 0403461 Kétegyháza

666 1411174 Kéthely

667 1619813 Kétpó

668 0403106 Kétsoprony

669 0208572 Kétújfalu

670 0431574 Kevermes

671 0814748 Kimle

672 0702343 Kincsesbánya

673 0220552 Királyegyháza

674 0613666 Királyhegyes

675 0712636 Kisapostag

676 1519424 Kisar

677 0822886 Kisbajcs

678 1424493 Kisbárapáti

679 0833695 Kisfalud

680 0522840 Kisgyõr

681 0528875 Kishuta

682 1018281 Kisköre

683 0728990 Kisláng

684 1528477 Kisléta

685 1930173 Kislõd

686 0915477 Kismarja

687 1333738 Kismaros

688 1012502 Kisnána

689 1305227 Kisnémedi

690 0512399 Kistokaj

691 0626666 Kiszombor

692 0328158 Kisszállás

693 1102510 Kocs

694 1332771 Kocsér

695 1722433 Kocsola

696 1507445 Kocsord

697 1331361 Kóka

698 0917455 Kokad

699 1930182 Kolontár

98 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2. szám



Sor-
szám
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700 0902167 Komádi

701 0516559 Komlóska

702 1527146 Komoró

703 1023995 Kompolt

704 0410287 Kondoros

705 0811262 Kóny

706 0925964 Konyár

707 0806895 Kópháza

708 0824633 Koroncó

709 1327687 Kosd

710 1324679 Kóspallag

711 1523728 Kótaj

712 0528547 Kovácsvágás

713 0206336 Kozármisleny

714 1516665 Kölcse

715 1710463 Kölesd

716 0217899 Kölked

717 1014535 Kömlõ

718 1107630 Kömlõd

719 1523612 Kömörõ

720 0313806 Kömpöc

721 0526602 Köröm

722 0410764 Körösnagyharsány

723 0412900 Köröstarcsa

724 1332975 Kõröstetétlen

725 0931130 Körösszakál

726 0908943 Körösszegapáti

727 1820109 Kõszegszerdahely

728 1418148 Kötcse

729 0406804 Kötegyán

730 0519576 Krasznokvajda

731 0734209 Kulcs

732 0305856 Kunadacs

733 0416045 Kunágota

734 0306044 Kunbaja

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

735 0307728 Kunbaracs

736 1605254 Kuncsorba

737 0329027 Kunfehértó

738 1623171 Kunmadaras

739 0331918 Kunpeszér

740 0331893 Kunszállás

741 1720507 Kurd

742 0511819 Kurityán

743 2019479 Kustánszeg

744 1428857 Kutas

745 0614410 Kübekháza

746 1428291 Lábod

747 1416258 Lad

748 0305786 Ladánybene

749 0707506 Lajoskomárom

750 0515857 Lak

751 0306202 Lakitelek

752 1411040 Lakócsa

753 0233330 Lánycsók

754 1521290 Laskod

755 1414863 Látrány

756 0804376 Lázi

757 1330809 Leányfalu

758 1125487 Leányvár

759 0833668 Lébény

760 0511660 Legyesbénye

761 0503531 Léh

762 2012575 Lenti

763 0707269 Lepsény

764 1921962 Lesenceistvánd

765 1917871 Lesencetomaj

766 0905768 Létavértes

767 2012122 Letenye

768 1322682 Letkés

769 1530979 Levelek
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

770 0222974 Lippó

771 1904552 Litér

772 1204871 Litke

773 1918856 Lókút

774 1526091 Lónya

775 1309140 Lórév

776 0719114 Lovasberény

777 2028167 Lovászi

778 1905087 Lovászpatona

779 0421209 Lõkösháza

780 1507995 Lövõpetri

781 1220190 Lucfalva

782 1202778 Ludányhalászi

783 0503902 Mád

784 0323357 Madaras

785 1729337 Madocsa

786 1516629 Magy

787 0727678 Magyaralmás

788 1410427 Magyaratád

789 0427906 Magyarbánhegyes

790 0225177 Magyarbóly

791 0605962 Magyarcsanád

792 1226967 Magyargéc

793 1926374 Magyargencs

794 0205430 Magyarhertelend

795 0903683 Magyarhomorog

796 1706017 Magyarkeszi

797 1803221 Magyarlak

798 0205412 Magyarmecske

799 1232407 Magyarnándor

800 1817288 Magyarszecsõd

801 0222600 Magyarszék

802 0227863 Majs

803 1304394 Makád

804 0519600 Makkoshotyka

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

805 1027696 Maklár

806 0527395 Mályi

807 1517826 Mándok

808 0723490 Mány

809 1922220 Marcaltõ

810 0812283 Máriakálnok

811 1304570 Márianosztra

812 1519655 Máriapócs

813 0610515 Maroslele

814 0625733 Mártély

815 1518874 Mátészalka

816 1019965 Mátraballa

817 1014872 Mátraderecske

818 1220075 Mátramindszent

819 1224332 Mátraszele

820 1233525 Mátraterenye

821 1230100 Mátraverebély

822 0716948 Mátyásdomb

823 0213444 Mecseknádasd

824 0827359 Mecsér

825 0430128 Medgyesegyháza

826 1730562 Medina

827 0521768 Megyaszó

828 0423931 Méhkerék

829 1529799 Méhtelek

830 1303692 Mende

831 0525618 Méra

832 1507463 Mérk

833 1423630 Mernye

834 1630234 Mesterszállás

835 1416106 Mesztegnyõ

836 0513833 Mezõcsát

837 1430854 Mezõcsokonya

838 0717552 Mezõfalva

839 0404206 Mezõgyán
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

840 0411873 Mezõhegyes

841 1626286 Mezõhék

842 0511323 Mezõkeresztes

843 0705689 Mezõkomárom

844 0519433 Mezõkövesd

845 1532656 Mezõladány

846 1923560 Mezõlak

847 0518379 Mezõnagymihály

848 0511749 Mezõnyárád

849 0812812 Mezõörs

850 1025089 Mezõszemere

851 0706576 Mezõszentgyörgy

852 0729036 Mezõszilas

853 1031662 Mezõtárkány

854 0503443 Mezõzombor

855 2027526 Miháld

856 1904668 Mihályháza

857 0821980 Mihályi

858 1420905 Mike

859 1324466 Mikebuda

860 0924217 Mikepércs

861 1031282 Mikófalva

862 0524253 Mikóháza

863 1830599 Mikosszéplak

864 1531750 Milota

865 0621555 Mindszent

866 0216285 Mindszentgodisa

867 0330632 Miske

868 1126930 Mocsa

869 1317783 Mogyoród

870 1128255 Mogyorósbánya

871 2021014 Molnári

872 0507825 Monok

873 1334397 Monorierdõ

874 1924040 Monostorapáti

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

875 0925894 Monostorpályi

876 1720701 Mórágy

877 0802556 Mórichida

878 0833677 Mosonszentmiklós

879 0229540 Mozsgó

880 0521546 Múcsony

881 0502158 Muhi

882 2025210 Murakeresztúr

883 0411989 Murony

884 1519211 Nábrád

885 1806716 Nádasd

886 0713903 Nádasdladány

887 0928103 Nádudvar

888 1415909 Nágocs

889 1927979 Nagyalásony

890 1421652 Nagybajom

891 0426028 Nagybánhegyes

892 0325955 Nagybaracska

893 1216391 Nagybárkány

894 1429063 Nagyberény

895 1314775 Nagybörzsöny

896 0802495 Nagycenk

897 1522743 Nagycserkesz

898 1521485 Nagydobos

899 0233899 Nagydobsza

900 1718388 Nagydorog

901 1506488 Nagyecsed

902 0620914 Nagyér

903 1923180 Nagyesztergár

904 1026879 Nagyfüged

905 1527155 Nagyhalász

906 0202653 Nagyharsány

907 1621689 Nagyiván

908 0404242 Nagykamarás

909 2020589 Nagykapornak
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

910 0707001 Nagykarácsony

911 0908907 Nagykereki

912 1727182 Nagykónyi

913 1432805 Nagykorpád

914 1309991 Nagykovácsi

915 1615574 Nagykörû

916 1221102 Nagylóc

917 0732364 Nagylók

918 0832939 Nagylózs

919 0617233 Nagymágocs

920 1331732 Nagymaros

921 0214650 Nagynyárád

922 1223986 Nagyoroszi

923 0219877 Nagypall

924 0227164 Nagypeterd

925 0906309 Nagyrábé

926 2014979 Nagyrécse

927 1031486 Nagyréde

928 1606318 Nagyrév

929 0533181 Nagyrozvágy

930 1127076 Nagysáp

931 1425520 Nagyszakácsi

932 1706761 Nagyszékely

933 1527988 Nagyszekeres

934 0408244 Nagyszénás

935 0833543 Nagyszentjános

936 1323409 Nagytarcsa

937 1533783 Nagyvarsány

938 1919196 Nagyvázsony

939 0726134 Nagyvenyim

940 1028282 Nagyvisnyó

941 1508420 Napkor

942 1120163 Naszály

943 0528033 Nekézseny

944 2006169 Nemesapáti

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

945 1407913 Nemesdéd

946 1905652 Nemesgörzsöny

947 1902787 Nemesgulács

948 0332540 Nemesnádudvar

949 1417561 Nemesvid

950 1921759 Nemesszalók

951 1715006 Németkér

952 1209797 Nézsa

953 1410959 Nikla

954 1204358 Nógrád

955 1232300 Nógrádkövesd

956 1212131 Nógrádmegyer

957 1208387 Nógrádsáp

958 1219497 Nógrádsipek

959 1227340 Nógrádszakál

960 1914757 Noszlop

961 1018810 Noszvaj

962 2003355 Nova

963 1029276 Novaj

964 0527191 Novajidrány

965 1229425 Nõtincs

966 1323038 Nyáregyháza

967 0323056 Nyárlõrinc

968 1320066 Nyársapát

969 0512885 Nyékládháza

970 0932294 Nyírábrány

971 0914003 Nyíracsád

972 1924004 Nyirád

973 0906187 Nyíradony

974 1515802 Nyírbéltek

975 1531158 Nyírbogát

976 1528802 Nyírbogdány

977 1507904 Nyírcsaholy

978 1525973 Nyírcsászári

979 1528440 Nyírgelse
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

980 1509238 Nyírgyulaj

981 1514696 Nyíribrony

982 1531477 Nyírjákó

983 1518290 Nyírkarász

984 1532452 Nyírkáta

985 1525928 Nyírkércs

986 1511095 Nyírlövõ

987 1511271 Nyírlugos

988 1512274 Nyírmada

989 0932382 Nyírmártonfalva

990 1523269 Nyírmeggyes

991 1526365 Nyírmihálydi

992 1510807 Nyírparasznya

993 1533145 Nyírpazony

994 1503878 Nyírpilis

995 1528060 Nyírtass

996 1513550 Nyírtelek

997 1509256 Nyírtét

998 1512098 Nyírtura

5. melléklet a 116/2011. (XII. 14.) VM rendelethez

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1 0717376 Aba

2 1612441 Abádszalók

3 0503595 Abaújszántó

4 0811882 Abda

5 1327872 Abony

6 0708925 Adony

7 1906673 Ajka

8 1331653 Albertirsa

9 0521032 Alsózsolca

10 1310108 Áporka

11 1316188 Aszód

12 0310719 Bácsalmás

13 0303522 Baja

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

14 1905838 Balatonalmádi

15 1433853 Balatonboglár

16 1921175 Balatonfüred

17 1902219 Balatonfûzfõ

18 1905148 Balatonkenese

19 1433862 Balatonlelle

20 1108624 Bársonyos

21 1708864 Bátaszék

22 1233534 Bátonyterenye

23 0409760 Békés

24 1933127 Berhida

25 0710481 Bicske

26 1706497 Bonyhád

27 1312052 Budakeszi

28 1311341 Cegléd

29 1827094 Celldömölk

30 0605111 Csongrád

31 0804039 Csorna

32 0426709 Csorvás

33 1309247 Dabas

34 0424819 Dévaványa

35 1932276 Devecser

36 1324013 Diósd

37 1707685 Dombóvár

38 1731501 Dunaföldvár

39 1318616 Dunakeszi

40 0432957 Elek

41 0533048 Encs

42 0702802 Enying

43 1330988 Érd

44 1518971 Fehérgyarmat

45 0502848 Felsõzsolca

46 0809885 Fertõd

47 1414632 Fonyód

48 1003276 Füzesabony

49 0412256 Füzesgyarmat

50 1918193 Gógánfa

51 1323649 Göd
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

52 1325627 Gyál

53 0433455 Gyomaendrõd

54 1329735 Gyömrõ

55 1005236 Gyöngyös

56 1730289 Gyönk

57 0405032 Gyula

58 0903045 Hajdúböszörmény

59 0912803 Hajdúdorog

60 0922406 Hajdúnánás

61 0905175 Hajdúszoboszló

62 1309690 Halásztelek

63 0221528 Harkány

64 0531200 Hernádnémeti

65 1014526 Heves

66 1927818 Homokbödöge

67 1303300 Iklad

68 1307807 Isaszeg

69 0321999 Izsák

70 0309469 Jánoshalma

71 0829221 Jánossomorja

72 1622105 Jászárokszállás

73 0902307 Kaba

74 0828334 Kapuvár

75 1221041 Karancslapujtõ

76 1604923 Karcag

77 1228389 Kazár

78 0506691 Kazincbarcika

79 0322530 Kerekegyháza

80 2018421 Keszthely

81 1117330 Kisbér

82 0309344 Kiskõrös

83 0320297 Kiskunfélegyháza

84 0332434 Kiskunhalas

85 1310816 Kiskunlacháza

86 0324396 Kiskunmajsa

87 1329850 Kisoroszi

88 1334157 Kistarcsa

89 0631024 Kistelek

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

90 1625919 Kisújszállás

91 0226408 Komló

92 1813532 Körmend

93 1816832 Kõszeg

94 1611235 Kõtelek

95 0215538 Kõvágószõlõs

96 1622567 Kunhegyes

97 1632504 Kunszentmárton

98 0328130 Kunszentmiklós

99 1115255 Lábatlan

100 0317677 Lajosmizse

101 1426675 Lengyeltóti

102 0819239 Levél

103 1030401 Lõrinci

104 1310922 Maglód

105 0206813 Mágocs

106 1310755 Majosháza

107 0607357 Makó

108 0704659 Martonvásár

109 1219372 Mátranovák

110 1029045 Mátraszentimre

111 0316018 Mélykút

112 0419628 Mezõberény

113 0430322 Mezõkovácsháza

114 1604260 Mezõtúr

115 0223959 Mohács

116 1310551 Monor

117 0604349 Mórahalom

118 0804783 Mosonmagyaróvár

119 2033987 Muraszemenye

120 1417941 Nagyatád

121 1421449 Nagyberki

122 1524785 Nagykálló

123 1313435 Nagykáta

124 1319716 Nagykõrös

125 1714030 Nagymányok

126 1133826 Neszmély

127 1514845 Nyírbátor

104 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2. szám



Sor-
szám

KSH Önkormányzat

128 0218555 Olasz

129 0423065 Orosháza

130 1305281 Örkény

131 2031741 Pacsa

132 1931945 Pápa

133 1007436 Parád

134 1304057 Pécel

135 0210825 Pécsvárad

136 1309821 Pilis

137 1314340 Pilisvörösvár

138 0923117 Polgár

139 1306372 Pomáz

140 1317260 Ráckeve

141 1514739 Rakamaz

142 0516054 Sajószentpéter

143 0530340 Sajószöged

144 0631705 Sándorfalva

145 0723694 Sárbogárd

146 0428565 Sarkad

147 0205519 Siklós

148 1720783 Simontornya

149 0329115 Solt

150 0714951 Sukoró

151 1321458 Szada

152 0311794 Szank

153 0423870 Szarvas

154 0421883 Szeghalom

155 1722761 Szekszárd

156 1315440 Szentendre

157 0614456 Szentes

158 1307542 Szentlõrinckáta

159 0530739 Szerencs

160 1313277 Szigethalom

161 0226578 Szigetvár

162 1218786 Szügy

163 1408590 Tab

164 1929434 Tapolca

165 1120127 Tata

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

166 0923214 Téglás

167 0819035 Tét

168 1613815 Tiszaföldvár

169 1629726 Tiszafüred

170 0330623 Tiszakécske

171 1523524 Tiszalök

172 1725274 Tolna

173 0416434 Tótkomlós

174 1329823 Tököl

175 1420093 Törökkoppány

176 1627313 Törökszentmiklós

177 1628228 Túrkeve

178 1526611 Újfehértó

179 1821537 Uraiújfalu

180 0621412 Üllés

181 1312894 Üllõ

182 1311934 Üröm

183 1911439 Várpalota

184 1826426 Vép

185 1131264 Vértesszõlõs

186 0804589 Veszkény

187 0429531 Vésztõ

188 0228024 Villány

189 2024280 Zalabér

190 2032522 Zalaszentgrót

191 1406008 Zamárdi

6. melléklet a 116/2011. (XII. 14.) VM rendelethez

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1 0634245 Algyõ

2 1132346 Almásfüzitõ

3 1323199 Alsónémedi

4 1119363 Bábolna

5 1502325 Baktalórántháza

6 1903072 Balatoncsicsó

7 1728909 Bátaapáti

8 0415200 Békéscsaba
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

9 1528246 Beregdaróc

10 0231927 Beremend

11 0534290 Berente

12 0912788 Berettyóújfalu

13 1308891 Biatorbágy

14 0233154 Bóly

15 0505306 Bõcs

16 1303407 Budajenõ

17 1323463 Budakalász

18 1323278 Budaörs

19 0113578 Budapest Fõváros

20 1332027 Bugyi

21 1802431 Bük

22 0513596 Bükkábrány

23 2006132 Csapi

24 0425502 Csárdaszállás

25 1322804 Csömör

26 0915130 Debrecen

27 1009201 Detk

28 1110490 Dorog

29 1309584 Dunaharaszti

30 0827739 Dunakiliti

31 0703115 Dunaújváros

32 1320534 Dunavarsány

33 1020491 Eger

34 0723603 Ercsi

35 1125131 Esztergom

36 0729939 Felcsút

37 0815343 Fertõszentmiklós

38 0831440 Fertõszéplak

39 1332610 Fót

40 1332559 Gödöllõ

41 1106521 Gyermely

42 0825584 Gyõr

43 1011411 Halmajugra

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

44 1022309 Hatvan

45 1333552 Herceghalom

46 2003814 Hévíz

47 0608314 Hódmezõvásárhely

48 0732018 Iszkaszentgyörgy

49 1618209 Jászberény

50 1623339 Jászfényszaru

51 1420473 Kaposvár

52 0412177 Kardoskút

53 0326684 Kecskemét

54 1617145 Kenderes

55 1509265 Kisvárda

56 1105449 Komárom

57 1130553 Környe

58 0411615 Körösladány

59 0831626 Kunsziget

60 0831194 Lövõ

61 1920437 Magyarpolány

62 1418500 Marcali

63 1016540 Markaz

64 1602626 Martfû

65 0530456 Miskolc

66 0718485 Mór

67 0828149 Mosonszolnok

68 0909478 Nagyhegyes

69 1122372 Nagyigmánd

70 2030933 Nagykanizsa

71 0505245 Nemesbikk

72 1902194 Nemesvámos

73 1115352 Nyergesújfalu

74 1517206 Nyíregyháza

75 1130766 Oroszlány

76 1704862 Paks

77 1315024 Páty

78 0219415 Pécs
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

79 1934254 Pétfürdõ

80 0822831 Petõháza

81 1329601 Pilisborosjenõ

82 1311396 Pilisszentiván

83 0709900 Rácalmás

84 1830881 Répcelak

85 1223825 Rétság

86 0503504 Sajóbábony

87 1225788 Salgótarján

88 1821306 Sárvár

89 1417631 Siófok

90 1307384 Solymár

91 0808518 Sopron

92 0829090 Sopronhorpács

93 0825724 Sopronkövesd

94 0713259 Szabadegyháza

95 1317312 Százhalombatta

96 0633367 Szeged

97 0714827 Székesfehérvár

98 1831583 Szentgotthárd

99 1328954 Szigetszentmiklós

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

100 1627854 Szolnok

101 1803009 Szombathely

102 1534388 Szorgalmatos

103 1118157 Tatabánya

104 1308280 Telki

105 0528352 Tiszaújváros

106 2005342 Tófej

107 1306859 Törökbálint

108 1306293 Újhartyán

109 1324934 Vác

110 0310667 Városföld

111 1518324 Vásárosnamény

112 0530076 Vatta

113 1326815 Vecsés

114 0220279 Véménd

115 1318342 Veresegyház

116 1911767 Veszprém

117 1328413 Visegrád

118 1031246 Visonta

119 2032054 Zalaegerszeg

120 2011785 Zalakaros

121 0315158 Zsana
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HATÁROZATOK

A miniszterelnök 107/2011. (XII. 14.) ME határozata
fõiskolai tanárok kinevezésérõl

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. §
(3) bekezdés b) pontja alapján, a nemzeti erõforrás minisz-
ter elõterjesztésére

dr. Ailer Piroska Gyöngyit,
dr. Alvincz Józsefet,
dr. Andó Évát,
dr. Antal Attilát,
dr. Bányai Kornélt,
dr. Barócsi Zoltánt,
dr. Benke Esztert,
dr. Bódi Ferencet,
dr. Bozsik Norbertet,
dr. Frenyó Zoltánt,
dr. Gambár Katalin Máriát,
dr. Gurka Dezsõt,
dr. Gyekiczky Tamást,
dr. Gyõrffy Miklóst,
dr. Juhász Krisztinát,
dr. Katona Krisztinát,
dr. Kiss Imre Zoltánt,
dr. Kiszely Zoltánt,
dr. Koller László Gyulát,
dr. Kósa Zsigmondot,
dr. Kovács András Györgyöt,
dr. Kovács Zoltánt,
dr. Kozár Lászlót,
dr. Kuti Ferencet,
dr. Kvancz Józsefet,
dr. Lázár István Lászlót,
dr. Leitold Ferencet,
dr. Lenti Istvánt,
dr. Lukács Pál Zoltánt,
dr. Margitics Ferencet,
dr. Martos Levente Balázst,

dr. Melegh Attilát,
dr. Moldicz István Csabát,
dr. Molnár Sándort,
dr. Németh János Pált,
dr. Ordasi Pétert,
dr. Õrsi Tibor Csabát,
dr. Palcsó Mária Évát,
dr. Papp Antalt,
dr. Pónusz Mónika Ágnest,
dr. Réthy Istvánt,
dr. Riczu Zoltánt,
dr. Sántha Kálmánt,
dr. Sárváry Attilát,
dr. Simicskó Istvánt,
dr. Smuta Attilát,
dr. Solt Katalint,
dr. Strauber Györgyit,
dr. Szakács Gábort,
dr. Szarvák Tibort,
dr. Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnest,
dr. Szíjártó Imrét,
dr. Szíki Gusztáv Áront,
dr. Takács Mártont,
dr. Tóth Lászlót,
dr. Varga Zoltán Balázst,
dr. Vig Zoltánt,
dr. Zachar Péter Krisztiánt,
dr. Zádor Mártát,
Magonyné dr. Varga Emõkét,
Menyhártné dr. Zsíros Máriát,
Nyitrainé dr. Garaj Erikát,
Szabóné dr. Pataky Esztert és
Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnest

– 2011. december 15-ei hatállyal –

fõiskolai tanárrá

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye – a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl,
követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I. 14.) NKÖM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján –

az alapítási, indítási engedélyt kapott levéltári képzési programokról

Alapítási engedélyt kapott levéltári képzési programok

A képzés neve, engedélyének
érvényessége

A képzés óra-
száma

A képzés
alapítója

Címe A képzés
alkotója

Információ
(cím, tel., fax, email)

Levéltárigazgatás
– Vezetõi ismeretek

2016. június 9.

30 Budapest
Fõváros
Levéltára

1139
Budapest
Teve u. 3–5.

Dr. Szegõfi Anna Dr. Takács Edit BFL
1139 Budapest,
Teve u. 3–5.
Tel.: 298-7500,
(30) 868-3705
Fax: 298-7555
E-mail:
takacse@bparchiv.hu

A korszerû menedzsment
ismérvei és eszközrendszere
a közgyûjteményekben
– Vezetõi ismeretek

2016. július 14.

120 KKDSZ
Közhasznú
Alapítvány

1054
Budapest
Akadémia
u. 11.

Papp Katalin,
dr. Szegõfi Anna,
P. Szigetváry Éva

Dobrovits Orsolya
KKDSZ
1054 Budapest,
Akadémia u. 11.

Tel.: 483-0508
E-mail: dobrovits.orso-
lya@kkdsz.hu

Indítási engedélyt kapott levéltári képzési programok

A képzés neve,
engedélyének
érvényessége

A
képzés
óraszáma

Iskolai
végzettség

A képzés
indítója

A képzés
helye

Másutt
indít-e
képzést

A kép-
zés díja

Információ (cím,
tel., fax, email)

Levéltárigazgatás –
Vezetõi ismeretek

2016. június 9.

30 f,
5 éves
szakmai
gyakorlat

Budapest
Fõváros
Levéltára
(1139 Budapest
Teve u. 3–5.)

Budapest
Fõváros
Levéltára
(1139
Budapest
Teve u.
3–5.)

országosan 60 000 Dr. Takács Edit
BFL
1139 Budapest
Teve u. 3–5.
Tel.: 298-7500,
(30) 868-3705
Fax: 298-7555
E-mail: taka-
cse@bparchiv.hu

A korszerû
menedzsment
ismérvei és eszköz-
rendszere a köz-
gyûjteményekben –
Vezetõi ismeretek

2016. július 14.

120 f,
5 éves
szakmai
gyakorlat

Budapest
Fõváros
Levéltára
(1139 Budapest
Teve u. 3–5.)

Budapest
Fõváros
Levéltára
(1139
Budapest,
Teve u.
3–5.)

országosan 130 000 Dobrovits Orsolya
KKDSZ
1054 Budapest
Akadémia u. 11.
Tel.: 483-0508
E-mail: dobro-
vits.orso-
lya@kkdsz.hu

Hammerstein Judit s. k.,
kultúrpolitikáért felelõs helyettes államtitkár
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A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékérõl

A 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet alapján e közlemény mellékleteként közzétesszük a Hivatalos Értesítõ 2009. évi 56. számában megjelent nyilvános könyvtárak
jegyzékében bekövetkezett változásokat, helyesbítéseket, valamint a jegyzékrõl törölt könyvtárak adatait is. A jegyzék tartalmazza a könyvtár nevét, címét, vezetõ-
jét, irányító szervét (fenntartóját) és alaptevékenységét, valamint a településazonosító törzsszámot és a megyekódot.
A jegyzéket a fenntartók által beküldött dokumentumok alapján állítottuk össze.
Az összesített, aktuális jegyzék megjelent a Nemzeti Erõforrás Minisztérium honlapján 2011. október 13-án az alábbi elérhetõségen:
http://www.kormany.hu./hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/nyilvanos-konyvtarak-jegyzeke

Hammerstein Judit s. k.,
kultúrpolitikáért felelõs helyettes államtitkár

Nyilvános könyvtárak jegyzékébe való bejegyzés

Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje irányító szerve (fenntartója) alaptevékenysége

Budapest 0129586-FV Ludwig Múzeum –
Kortárs Mûvészeti
Múzeum Könyvtára

Komor Marcell u. 1.

1095

Szipõcs Krisztina Ludwig Múzeum –
Kortárs Mûvészeti
Múzeum

szakkönyvtári fel-
adatok ellátása

Budapest 0113392-FV Néprajzi Múzeum
Könyvtára

Kossuth Lajos tér
12. 1055

Szöllõsy Gabriella Néprajzi Múzeum szakkönyvtári fel-
adatok ellátása

Jászszentlászló 0308378-BÁCS Szent László Általá-
nos Mûvelõdési
Központ Községi
Könyvtára

Hunyadi u. 2.
6133

Nagyné Kása Mag-
dolna

Jászszentlászló -
Móricgát Községi
Önkormányzatok In-
tézményfenntartó
Társulása

községi könyvtári
feladatok ellátása
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Egyetemi Habilitációs Bizottságának közleménye

a 2011. november 29-én habilitált doktori címet szerzettekrõl

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Habilitációs Bizottsága tudatja, hogy a lefolytatott habilitációs eljá-
rások eredményeként habilitált doktori címet nyert el:

Történelemtudományok
Tóth Árpád egyetemi adjunktus (Miskolci Egyetem)
Rüsz-Fogarasi Enikõ egyetemi docens (Babes-Bolyai Tudományegyetem)
Kemecsi Lajos Zoltán tudományos igazgató (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre)

Mûvészeti és mûvelõdéstörténeti tudományok
Jankáné Puskás Bernadett fõiskolai tanár (Nyíregyházi Fõiskola)

Szociológiai tudományok
Albert Ildikó Fruzsina fõiskolai tanár (Károli Gáspár Református Egyetem)
Balog Iván egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem)

Neveléstudományok
Gyõri János egyetemi docens (ELTE)

Dr. Karácsony András s. k.,
rektorhelyettes
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Pá lyá za ti fel hí vás  ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi ál lás he lye i nek be töl té sé re1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
vgy: ve ze tõi gya kor lat
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
vp: ve ze tõi pót lék
vpr: ve ze tõi prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Óvo da ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Bu da pest Fõ vá ros
II. ker. Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te 

Köz ség ház Ut cai Óvo da
1028 Bu da pest,
Köz ség ház u. 4. 

Száz szor szép Óvo da 1022
Bu da pest, Fil lér u. 29.

Szak irá nyú fõ is ko lai v., 
öt éves szgy., köz ok ta tá si
in téz mény ben szer zett 
ve ze tõi, ill. ve ze tõ he lyet-
te si gya kor lat, va la mint
szak vizs ga.

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás 
öt év re szól. 
Pbhi: meg je le nés tõl szá mí tott 
60 nap. 
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Belváros-Lipótváros
Budapest, Fõváros
V. ker. Önkormányzat
1051 Budapest,
Erzsébet tér 4.

Balaton Óvoda Felsõfokú szakirányú v. és
szakképzettség, továbbá
pedagógus szakvizsga,
legalább ötéves szgy.,
pedagógiai munkakörben
szerzett gyak.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. márc. 30.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr.: öt évre szólóan a szak-
mai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelésekkel
együtt, om., b., szakmai ön.,
adatvédelmi nyilatkozat,
valamint nyilatkozat arról is,
hogy a pályázó nyílt vagy
zárt ülésen kéri a pályázat
megtárgyalását.
Pc: V. ker. Polgármesteri
Hivatal Oktatási Osztály
(Bp., Erzsébet tér 4.)
személyesen benyújtani zárt
borítékban három eredeti
példányban „vezetõi pályá-
zat” megjelöléssel ellátva.

Budapest Fõváros
XIV. kerület
Zugló Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.
Tel: 872-9203

Csicsergõ Óvoda
1149 Budapest,
Fráter György tér 12.
Tel: 363-1919

Zöld Lurkók Óvoda
1144 Budapest,
Füredi park 6.
Tel: 363-5209

Kerékgyártó Óvoda
1147 Budapest,
Kerékgyártó u. 35–39.
Tel: 467-0902

Kincskeresõ Óvoda
1148 Budapest,
Nagy Lajos király
útja 92.–Szugló u. 75.
Tel: 467-0904

Pöttöm Park Óvoda
1144 Budapest,
Újváros park 1.
Tel: 383-5777

Felsõfokú óvodapedagó-
gusi v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év óvoda-
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony óvodapedagógusi
munkakörben.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határ-
idõ lejártától számított 30.
napot követõ elsõ képviselõ-
testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: om. hiteles másolata, b.,
öt év szgy. igazolása, szak-
mai ön. az óvoda elfogadott
nevelési programját alapul
vevõ vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, a Kjt. 20/A. §
(5) bekezdése alapján készült
nyilatkozatot a pályázati
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Meseház Óvoda
1143 Budapest,
Õrnagy u. 11. –
Egressy út 1/f.
Tel: 467-0921

anyag kezelésérõl, nyilatko-
zatot, hogy a magasabb veze-
tõi megbízás elnyerése ese-
tén, a pályázóval szemben a
Kjt. 41. § szerinti összefér-
hetetlenség nem áll fenn.
A nyertes pályázóknak – az
egyes vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettségekrõl szóló
2007. évi CLII. törvény alap-
ján – vagyonnyilatkozatot
kell tenni.
A pályázat benyújtásának
módja: papír alapon, két pél-
dányban, a pályázott intéz-
mény megjelölésével,
személyesen (ügyfélszolgála-
ti irodán keresztül) vagy pos-
tai úton „Intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros
XIV. ker.
Zugló Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Mûvelõdési
Osztály
1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.
f: Tel: 872-9303

Kõszeg Város
és Vonzáskörzete
Többcélú Kistérségi
Társulása
9730 Kõszeg,
Kossuth Lajos u. 15.

Újvárosi Óvoda
9730 Kõszeg,
Deák Ferenc u. 2.

Fõiskolán szerzett óvoda-
pedagógusi v. és szakkép-
zettség, pedagógus szak-
vizsga, legalább öt év
óvodapedagógusi munka-
körben szerzett szgy.,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig öt nevelési évre
szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: legkésõbb a Társulási
Tanács júniusi ülésén.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet rendelkezé-
sei az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel, om. b., eddigi mun-
kaviszonyokról, közalkalma-
zotti jogviszonyokról szóló
igazolások, nyilatkozatot
arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati
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eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban
az intézmény nevének feltün-
tetésével és „Óvodavezetõi
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Kõszeg Város
és Vonzáskörzete
Többcélú Kistérségi Tanácsa
Társulási Tanács Elnöke
9730 Kõszeg,
Kossuth Lajos u. 15.

Mezõkovácsháza
Városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 176.
Tel: (68) 381-011

Mezõkovácsházi
Négy Évszak Óvoda
és Bölcsõde
5800 Mezõkovácsháza,
Ifjúsági ltp. 1.
Tel: (68) 381-832

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
öt év szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezése az irányadók alap-
bér+vp. min. 230 %.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., vpr. az
óvoda, bölcsõde többcélú,
közös igazgatású intézmény-
re, b., om., nyilatkozatot az
adatkezeléshez és arról, hogy
hozzájárul-e pályázata nyil-
vános tárgyalásához.
Pc., f: Polgármesteri Hivatal
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 176.
Prof. Dr. Turcsány Zsolt
polgármester
Tel: (68) 381-216

Tatabánya Megyei Jogú
Város Közgyûlése
2800 Tatabánya,
Fõ tér 6.

Gyermekkert Óvoda
2800 Tatabánya,
Mártírok útja 57.

Felsõfokú óvodapedagó-
gusi v. és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
öt év szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: om., b., szakmai élet-
rajz, szakmai elemzésre
épülõ fejlesztési elképze-
léseket, vpr., adatkezelési
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nyilatkozat, vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettséget vál-
laló nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban
+ 1 db CD.
Pc: Tatabánya Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Közmûvelõdési
Iroda
2800 Tatabánya,
Fõ tér 6.

Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata
8200 Veszprém,
Óváros tér 9.

Kastélykert Körzeti Óvoda
8412 Veszprém-
Gyulafirátót
Kastélykert u. 6.

Jogszabályban meghatáro-
zott képesítési feltételek,
öt év szgy.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, öt nevelési évre
szól.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, az
intézmény sajátosságait
figyelembe vevõ vpr.
A pályázat benyújtásának
módja: öt példányban kell
benyújtani.
Pc: Veszprém Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Sport Iroda
8200 Veszprém,
Óváros tér 9.

Iskolavezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Budapest Fõváros
II. ker. Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Csík Ferenc
Általános Iskola
és Gimnázium
1027 Budapest,
Medve u. 5–7.

Kleibelsberg Kuno
Általános Iskola
és Gimnázium
1028 Budapest,
Szabadság u. 23.

Szakirányú egyetemi v.,
öt éves szgy., közoktatási
intézményben szerzett
vezetõi, ill. vezetõhelyet-
tesi gyakorlat, valamint
szakvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás öt évre
szól.
Pbhi: megjelenéstõl számított
60 nap.
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Szabó Lõrinc Kéttannyelvû
Általános Iskola
és Gimnázium
1021 Budapest,
Pasaréti út 191/193.

Belváros-Lipótváros
Budapest, Fõváros
V. ker. Önkormányzat
1051 Budapest,
Erzsébet tér 4.

Hild József
Általános Iskola

Felsõfokú szakirányú v.
és szakképzettség,
továbbá pedagógus szak-
vizsga, legalább öt év
szgy., pedagógiai munka-
körben szerzett gyak.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. márc. 30.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók, étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr.: öt évre szólóan a szak-
mai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelésekkel
együtt, om., b., szakmai ön.,
adatvédelmi nyilatkozat,
valamint nyilatkozat arról is,
hogy a pályázó nyílt vagy
zárt ülésen kéri a pályázat
megtárgyalását.
Pc: V. ker.
Polgármesteri Hivatal
Oktatási Osztály
(Bp., Erzsébet tér 4.),
személyesen benyújtani
zárt borítékban, három
eredeti példányban, „vezetõi
pályázat” megjelöléssel
ellátva.

Budapest Fõváros
XIV. Kerület
Zugló Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.
Tel: 872-9203

Kaffka Margit
Általános Iskola
1148 Budapest,
Kaffka Margit köz 2–6.
Tel: 383-1991

Németh Imre
Általános Iskola
1148 Budapest,
Lengyel u. 23.
Tel: 467-0925

Fõiskolán, egyetemen
szerzett pedagógus v.
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama:
határozatlan idejû közalkal-
mazotti jogviszony
pedagógus munkakörben.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történõ
megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a véleményezési
határidõ lejártától számított
30. napot követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés.
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Munkácsy Mihály
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
1142 Budapest,
Csáktornya park 1.
Tel: 467-0916

Arany János
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
1145 Budapest,
Újvidék tér 3.
Tel: 467-0916

Széchenyi István
Általános Iskola
1147 Budapest,
Telepes u. 32.
Tel: 460-0965

Teleki Blanka Gimnázium
1146 Budapest,
Ajtósi Dürer sor 37.
Tel: 460-0671

Csanádi Árpád
Általános Iskola,
Sportiskola Középiskola
és Pedagógiai Intézet
1143 Budapest,
Õrnagy u. 5–7.

Szent István Király
Zenemûvészeti
Szakközépiskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
1145 Budapest,
Colombus u. 11.
Tel: 467-0788

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet.

Egyetemi szintû szakirá-
nyú tanári v. és szakkép-
zettség, pedagógus-szak-
vizsga, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., büntetlen
elõélet.

Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: om. hiteles másolata, b.,
öt év szgy. igazolása, szak-
mai életrajz, az iskola elfoga-
dott programját alapul vevõ
vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elkép-
zeléssel, a Kjt. 20/A. §
(5) bekezdése alapján készült
nyilatkozatot a pályázati
anyag kezelésérõl, nyilatko-
zatot, hogy a magasabb veze-
tõi megbízás elnyerése ese-
tén, a pályázóval szemben
a Kjt. 41. § szerinti összefér-
hetetlenség nem áll fenn.
A nyertes pályázóknak – az
egyes vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettségekrõl szóló
2007. évi CLII. törvény alap-
ján – vagyonnyilatkozatot
kell tenni.
A pályázat benyújtásának
módja: papír alapon, két pél-
dányban, a pályázott intéz-
mény megjelölésével, szemé-
lyesen (ügyfélszolgálati
irodán keresztül) vagy postai
úton „Intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros
XIV. ker. Zugló
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Mûvelõdési
Osztály
1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.
f: Tel: 872-9303
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Csákvár Nagyközség
Önkormányzata
8083 Csákvár,
Szabadság tér 9.

Gróf Esterházy Móric
Általános Iskola
8083 Csákvár,
Szabadság tér 8.

Lf: A közokt.tv. szerint az
intézmény irányítási, ellen-
õrzési, munkáltatói felada-
tainak ellátása, alapító ok-
irat szerinti feladatok ellá-
tása, kapcsolattartás a
fenntartóval.

Fõiskolai v.,
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történõ meg-
bízás esetén a pedagógus
szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
öt év szgy., magyar állam-
polgárság, büntetlen elõ-
élet, cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony. Az intézmény-
vezetõ kinevezési rendjére a
Kjt. rendelkezései és a köz-
oktatási intézmények közös
fenntartására kötött és 2009.
március 31. napján aláírt
közoktatási társulási megál-
lapodás rendelkezései az
irányadók. A pályázat elbírá-
lásának módja, rendje:
Az intézményvezetõi meg-
bízást – Gánt Község Önkor-
mányzata Képviselõ-testülete
elõzetes véleménye kikérését
követõen – Csákvár Nagy-
község Önkormányzata
Képviselõ-testülete adja.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenést kö-
vetõ 30. nap.
Pehi: 2012. márc. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléssel, om.,
b., a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul, a pályázó nyilat-
kozata arról, hogy a benyúj-
tott pályázat tartalma harma-
dik személlyel közölhetõ.
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot szemé-
lyesen, ill. postai úton, egy
eredeti és egy másolati pél-
dányban, a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító
számmal, valamint a munka-
kör megnevezésével: „Igaz-
gató” ellátva kell benyújtani.
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Pc: személyesen: Katonáné
dr. Venguszt Beatrix
polgármester,
postai úton: Csákvár Nagy-
község Önkormányzata
8083 Csákvár,
Szabadság tér 9.
f: Katonáné
dr. Venguszt Beatrix
polgármester
Tel: (22) 582-310

Kõszeg Város
és Vonzáskörzete
Többcélú Kistérségi
Társulása
9730 Kõszeg,
Kossuth Lajos u. 15.

Bersek József Többcélú
Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény,
Általános Iskola,
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
9730 Kõszeg,
Táncsics Mihály u. 15.

Fõiskolán, egyetemen
szerzett pedagógusi v.
és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagógusi
munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt nevelési évre
szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: legkésõbb a Társulási
Tanács júniusi ülésén.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel, om., b., eddigi mun-
kaviszonyokról, közalkalma-
zotti jogviszonyokról szóló
igazolások, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban,
„vezetõi pályázat” megjelö-
léssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Kõszeg Város és Vonzás-
körzete Többcélú Kistérségi
Tanácsa Társulási Tanács
Elnöke
9730 Kõszeg,
Kossuth Lajos u. 15.

Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlése
8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.

Kõrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános
Iskola
8800 Nagykanizsa,
Csokonai u. 1.
igazgató

Felsõfokú szakirányú
pedagógus v. (általános
iskolai tanár), öt év szgy.,
pedagógus szakvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt tanévre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: a közzétételtõl
számított 90 napon belül.
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Zrínyi Miklós –
Bolyai János
Általános Iskola
8800 Nagykanizsa,
Zrínyi u. 33.
igazgató

Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
8800 Nagykanizsa,
Erdész u. 30.
fõigazgató

Dr. Mezõ Ferenc – Thúry
György Gimnázium és
Szakképzõ Iskola
8800 Nagykanizsa,
Platán sor 3.
fõigazgató

Egyetemi szintû pedagó-
gus v. és szakképzettség
(középiskolai tanár),
öt év szgy., pedagógus
szakvizsga.

Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni
kell: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképze-
léssel, om., b., hozzájáruló
nyilatkozat arról, hogy a
pályázat elbírálásában közre-
mûködõk a pályázatba bete-
kinthessenek, nyilatkozatot
arról, hogy összeférhetetlen-
ségi ok nem áll fenn, nyilat-
kozat, hogy megbízás esetén
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget vállalja.
A pályázatokat közoktatási
szakértõ véleményezi.
Pc: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város
Mûvelõdési és Sportosztály
8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
f: Bagarus Ágnes
Tel: (93) 500-780

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyûlése
4401 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.

Kölcsey Ferenc
Gimnázium
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 6.

Lf: Az intézmény
szakszerû és jogszabályok-
nak megfelelõ mûködteté-
se, a pedagógiai munka
szakmai irányítása, az in-
tézmény versenyképessé-
gének növelése, az intéz-
mény költségvetésének
betartása.

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, leg-
alább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus szak-
vizsga vagy a pedagógus
szakvizsga keretében szer-
zett intézményvezetõi
szakképzettség, másod-
szor és további alkalom-
mal történõ megbízás ese-
tén a pedagógus szakvizs-
ga keretében szerzett in-
tézményvezetõi szakkép-
zettség, a nevelési-oktatá-
si intézményben pedagó-
gus munkakörben fenn-
álló, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
történõ határozatlan idõre
szóló alkalmazás, sikeres
pályázónak vagyonnyilat-
kozat tételi kötelezettség,
magyar állampolgárság,
cselekvõképesség,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõ megbízás 2017. júl.
31-ig szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 28.
Pehi: 2012. máj. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
és a Korm. rendelet 14/C §
(1) bekezdésének rendelke-
zései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
om., b., korábbi munkaviszo-
nyokra vonatkozó igazolá-
sok, szakmai életrajz, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelés-
sel együtt, a pályázó nyilat-
kozata arról, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy a pályázati eljá-
rásban részt vevõk a pályázat
tartalmát megismerhetik,
nyilatkozat arra vonatkozóan,
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hogy a közgyûlés a pályáza-
tot nyílt vagy zárt ülésen
tárgyalja meg.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, az intéz-
mény nevével és a munkakör
pontos megnevezésével
ellátva kell benyújtani.
Pc: Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Közgyûlése
4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.
f: Polgármesteri Hivatal
Jegyzõi Kabinet
Humánpolitikai Csoport
Tel: (42) 524-524 103-as
vagy 130-as mellék
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes honlap: 2012.
január 10.

Szentgotthárd Város
és Térsége
Többcélú Kistérségi
Társulás
9970 Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 11.

Szentgotthárd
és Kistérsége
Oktatási Intézmény
9975 Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 1.

Lf: Az intézmény egysze-
mélyi felelõs irányítójaként
ellátja az általános és szak-
mai vezetõi feladatokat.

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a meg-
bízással egyidejûleg
pedagógus-munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, magyar
állampolgárság, vagy
külön jogszabály szerint
jog a szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz, ill. be-
vándorlási vagy letelepe-
dési engedély, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2012. júl. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 15-ig szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ közzétételtõl
számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határ-
idõ lejártát követõ 30. napot
követõ elsõ Kistérségi
Társulási Tanácsi ülés.
A Társulási Tanács fenntartja
a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ és a
fenntartói stratégiai célok
megvalósulását célzó fejlesz-
tési elképzeléseket, om., b.,
szgy. igazolása, nyilatkozatot
arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati
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eljárással összefüggõ kezelé-
séhez hozzájárul, nyilatkoza-
tot a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton kell
benyújtani.
Pc: Szentgotthárd Város és
Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás
Huszár Gábor elnök
9970 Szentgotthárd,
Széll K. tér 11.
f: dr. Gábor László
irodavezetõ
Tel: (94) 553-021
A pályázat további megjele-
nésének helye:
www.szentgotthard.hu
www.szentgotthardterseg.hu
www.kszk.gov.hu

Tatabánya Megyei Jogú
Város Közgyûlése
2800 Tatabánya,
Fõ tér 6.

Árpád Gimnázium
2800 Tatabánya,
Fõ tér 1.

Erkel Ferenc
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2800 Tatabánya,
Fõ tér 3–4.

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
öt év szgy.

Alapfokú mûvészetoktatá-
si intézményben pedagó-
gus munkakör betöltésé-
hez szükséges felsõfokú
iskolai v. és szakképzett-
ség, pedagógus szakvizs-
ga, öt év szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezése az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: om., b., szakmai élet-
rajz, vpr., szakmai elemzésre
épülõ fejlesztési elképzelé-
sek, adatkezelési nyilatkozat,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget vállaló
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban
+ 1 CD.
Pc: Tatabánya Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Közmûvelõdési
Iroda
2800 Tatabánya,
Fõ tér 6.

Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata
8200 Veszprém,
Óváros tér 9.

Bárczi Gusztáv
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola

Jogszabályban meghatáro-
zott képesítési feltételek,
öt év szgy.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, öt nevelési évre
szól.
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és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
8200 Veszprém,
Batthyány u. 12.

Báthory István
Általános Iskola
8200 Veszprém,
Halle u. 10.

Gyulaffy László
Általános Iskola
8412 Veszprém-
Gyulafirátót,
Vízi u. 24.

Rózsa Úti Általános Iskola
8200 Veszprém,
Rózsa u. 43/2.

Lovassy László
Gimnázium
8200 Veszprém,
Cserhát ltp. 11.

Dohnányi Ernõ
Zenemûvészeti
Szakközépiskola
és Diákotthon
8200 Veszprém,
Völgyhíd tér 2.

Jogszabályban meghatáro-
zott képesítési feltételek,
öt év szgy.

Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön.,
az intézmény sajátosságait
figyelembe vevõ vpr. (sajátos
nevelési igényû gyermekek
ellátása).
A pályázat benyújtásának
módja: öt példányban kell
benyújtani.
Pc: Veszprém Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Sport Iroda
8200 Veszprém,
Óváros tér 9.

Egyéb vezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Belváros-Lipótváros
Budapest Fõváros
V. ker. Önkormányzat
1051 Budapest,
Erzsébet tér 4.

Belvárosi Pedagógiai
Szak- és Szakmai Szolgálat

Felsõfokú egyetemi v. és
szakképzettség, továbbá
pedagógus szakvizsga,
öt év szakképesítésnek
megfelelõ szgy.,

ÁEI: 2012. aug. 1.
A megbízás 2017. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: 2012. márc. 30.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók,
étkh.
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A pályázathoz csatolni kell:
vpr.: öt évre szólóan a szak-
mai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelésekkel
együtt, om., b., szakmai ön.,
adatvédelmi nyilatkozat,
valamint nyilatkozat arról is,
hogy a pályázó nyílt vagy
zárt ülésen kéri a pályázat
megtárgyalását.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen, zárt
borítékban, három eredeti
példányban „vezetõi pályá-
zat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: V. ker. Polgármesteri
Hivatal Oktatási Osztály
1051 Budapest,
Erzsébet tér 4.

Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata
8200 Veszprém,
Óváros tér 9.

Nevelési Tanácsadó
8200 Veszprém,
Lóczy L. u. 22.
igazgató

Jogszabályban meghatáro-
zott képesítési feltételek
(4/2010. OKM r.), öt év
szgy.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig öt nevelési évre
szól.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, az in-
tézmény sajátosságait figye-
lembe vevõ vpr.
A pályázat benyújtásának
módja: öt példányban kell
benyújtani.
Pc: Veszprém Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Sport Iroda
8200 Veszprém,
Óváros tér 9.

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt 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 in-
tézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
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1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális
Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj
felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.



Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Tanító, tanár

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Békés Megyei
Hunyadi János
Gimnázium,
Szakképzõ Iskola,
Speciális Szakiskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény,
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Nevelési Tanácsadó és
Kollégium
5800 Mezõkovácsháza,
Sármezey Endre u. 63.

Német–bármely szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2011. dec. 19.
Pbhi: 2011. dec. 14.
Pehi: 2011. dec. 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
szl. biztosított.
Pc., f: Békés Megyei
Hunyadi János Gimnázium,
Szakképzõ Iskola,
Speciális Szakiskola,
Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény,
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Nevelési Tanácsadó
és Kollégium
5800 Mezõkovácsháza,
Sármezey E. u. 63.
Pf.: 48.
Tel: (68) 550-170
Fax: (68) 550-179
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Kandó Kálmán Szakképzõ
Iskola, Általános Iskola és
Középfokú Kollégium
2805 Tatabánya,
Sárberek, Pf. 157.

Kandó Kálmán Szakképzõ
Iskola, Általános Iskola és
Középfokú Kollégium
2805 Tatabánya,
Pilinszky J. út 3.
(Sárberki ltp.)
Gépészmérnök-tanár

Fõiskola, gépészmérnök
vagy gépészmérnök
tanár v.

ÁEI: 2012. jan. 2.
Pbhi: a megjelenéstõl
számított 15 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
om., ön.
Pc: a meghirdetett munka-
hely igazgatójának.

Egyéb

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Tóparti Gimnázium
és Mûvészeti
Szakközépiskola
8000 Székesfehérvár,
Fürdõ sor 5.

Könyvelõ
(határozatlan idõre)

Gazdasági vezetõ
(határozott idõre)

Lf. önállóan gazdálkodó
költségvetési intézmény
könyvelõi és gazdasági
vezetõi feladatainak
ellátása.

Egyetemi, fõiskolai diplo-
ma, oklevél, gazdasági,
ill. pénzügyi szakirány,
mérlegképes könyvelõi v.
regisztrációval, államház-
tartási szakon, legalább
öt éves szakmai
tapasztalat.

ÁEI: 2012. márc. 31.
Pbhi: 2012. márc. 1.
Pehi: 2012. márc. 19.
A pályázat elbírálásának
módja rendje: a pályázatokat
az iskolavezetõség bírálja el.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., kézzel írt szakmai
ön., nyilatkozat arról, hogy a
pályázó a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes adatai-
nak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban kell
benyújtani.
Pc: Dr. Vízi László Tamásné
igazgatónõ
8000 Székesfehérvár,
Fürdõ sor 5.

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye
a 2012. évi államilag támogatott hallgatói létszámkeret

felsõoktatási intézmények közötti elosztásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 103. § (1) bekezdés h) és i) pontja alapján az oktatásért felelõs mi-
niszter a 2012-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl szóló 1007/2012. (I. 20.)
Korm. határozatban az alapképzésre, az osztatlan képzésre, mesterképzésre és a felsõfokú szakképzésre felvehetõ álla-
milag támogatott hallgatói létszámkeret felsõoktatási intézmények közötti elosztását a melléklet szerint állapította meg.

Dr. Dux László s. k.,
felsõoktatásért és tudománypolitikáért felelõs

helyettes államtitkár
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Mesterképzésre 2012-ben felvehetõ, államilag támogatott létszámkeret képzési területek
és intézmények közötti elosztása



Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtá-
sáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.

SZENT ISTVÁN EGYETEM
YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet
a Településmérnöki és Építészeti Tanszékre
2 fõ egyetemi docens munkakör betöltésére

A jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony 90 napos próbaidõvel.
A pályázó feladata:
– Tantárgyi programok és tematikák kidolgozása, azok folyamatos fejlesztése.
– Tantárgyfelelõsi, szakirányfelelõsi feladatok ellátása, doktoranduszok vezetése.
– Elõadások rendszeres tartása, gyakorlatok vezetése, részvétel a posztgraduális képzésben, speciálkollégiumok

szervezése és tartása.
– Idegen nyelvû elõadás tartása.
– Rendszeres vizsgáztatás (kollokvium, záróvizsga, diplomavédés).
– Tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése.
– A hozzá beosztott oktatók munkájának irányítása, ellenõrzése, az oktatói utánpótlás nevelése.
– Tudományos diákkörösök, diplomamunkát készítõ hallgatók munkájának irányítása.
– Önálló tudományos munka végzése.
– Országos és nemzetközi szakmai-közéleti tevékenység végzése.
– Rendszeres kapcsolattartás a szakterületéhez kapcsolódó termelési gyakorlattal, az új kutatási eredmények gyakor-

lati alkalmazásának elõsegítése, figyelemmel kísérése és a tananyagba való beépítése.

A pályázat feltételei:
– feleljen meg az egyetemi docensi követelményeknek,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD vagy DLA tudományos fokozat,
– legalább nyolcéves szakmai gyakorlat, amelybõl legalább öt év oktatói-kutatói munka,
– rendelkezzen legalább egy világnyelvbõl „C” típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgával,
– többéves tudományos tevékenység,
– a tudományos munkásságot bizonyító publikációs tevékenység,
– büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó eddigi szakmai munkájának részletes leírását,
– szakmai-, tudományos-, oktatói munkájának eredményeit,
– a magyar és idegen nyelvû bemutatkozó elõadás témáját és vázlatát,
– megjelent önálló vagy társszerzõkkel elkészített publikációit,
– a konferenciákon megtartott elõadásainak jegyzékét.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai, fényképes önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatait,
– fontosabb publikációk jegyzékét,
– három hónapnál nem régebi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban és az intézményi sza-

bályzatban megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik.
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A pályázattal kapcsolatban információt a Településmérnöki és Építészeti Tanszék vezetõje, dr. Kiss Gyula tanszékve-
zetõ, egyetemi docens ad. A pályázatot a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánjához (1146 Budapest, Thököly
út 74.) kell megküldeni öt példányban, a megjelenéstõl számított 30 napon belül. A munkáltatói jogkör gyakorlója a be-
nyújtási határidõt követõen a határidõben beérkezõ pályázati anyagok pályáztatását az egyetem foglalkoztatási követel-
ményrendszer szabályainak megfelelõen lefolytatja, majd dönt, melynek eredményérõl a pályázók (telefonon vagy
e-mailben vagy írásban) tájékoztatást kapnak.

Az elutasított pályázatok iratanyagait a döntést követõen 90 napig át lehet venni az Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Dékáni Hivatalában (1146 Budapest, Thököly út 74.). A 90 napos határidõn túl a pályázati anyagok megsemmisítésre ke-
rülnek, ezért a pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani.

A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.

Dr. Makovényi Ferenc s. k.,
dékán

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMÛVÉSZETI EGYETEM – a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
96. § (6) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem ügyvivõ szakértõ/oktatási fõigazgatói beosztásának betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A vezetõi megbízás idõtartama: a magasabb vezetõi megbízás határozott idõre, 3 évre létesül, amely több alkalommal

újabb három–öt évre meghosszabbítható.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: 1088 Budapest, Vas u. 2/C és telephelyei
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Az álláshely betölthetõ: 2012. március 20-tól.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi diploma,
– a szakképesítés megszerzésétõl számított legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– angol nyelv tárgyalási szintû ismerete,
– annak vállalása, hogy munkáját fõállásban látja el,
– vezetõi tapasztalat.
Elõnyt jelent:
– felsõoktatási oktatásszervezési tapasztalat,
– mûvészeti képzési területen szerzett oktatásszervezési tapasztalat,
– színházi vagy filmes területen szerzett tapasztalat.

Az oktatási fõigazgató feladatai:
– a rektor által hatáskörébe utalt ügyintézõi feladatok elvégzése,
– az intézményi adminisztráció és tanulmányi igazgatás általános felügyelete, irányítja és koordinálja az oktatási te-

vékenységet,
– irányítja a jogi normák elõkészítésével kapcsolatos feladatokat; felügyeli a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem

mûködési körében a hatályos jogi normák érvényesülését,
– gondoskodik a Szenátus üléseinek elõkészítésérõl, az üléseken hozott döntések és a rektori utasítások végrehajtásáról,
– részt vesz a stratégiai jellegû döntések végrehajtásában, irányítja az Egyetem stratégiai jelentõségû, kiemelten ke-

zelt feladatai megvalósítását, együttmûködve az Egyetem felsõ vezetésével,
– koordinálja a szakterületéhez tartozó európai uniós és egyéb nemzetközi pályázatokon való részvételt,
– koordinálja, felügyeli az intézményfejlesztési tervvel kapcsolatos munkákat,
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– általános törvényességi felügyeletet gyakorol az Egyetem szervezeti egységeinek tevékenysége felett,

– felel az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatának folyamatos karbantartásáért, kezdeményezi szabályza-
tok megalkotását, véleményezi a jogszabályok alapján készülõ, egyetemi szabályzatokat, valamint a jogszabályok terve-
zeteit,

– irányítja a Rektori Hivatal munkáját,

– az Egyetem egészét érintõ projektek, szerzõdések megvalósítása iránt tárgyalásokat kezdeményez és folytat,

– gyakorolja a rektor által átruházott igazgatási és szervezési jogköröket,

– az egyetemi testületek jogszerû mûködésével kapcsolatos feladatok ellátása,

– döntések elõkészítése, összefoglalók, elõterjesztések készítése a rektor számára,

– az intézmény képviselete harmadik személyek és szervezetek felé,

– a rektor által kijelölt célfeladatok elvégzése.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó nevét, munkahelyét és beosztását, valamint munkaköri besorolását,

– eddigi szakmai munkájának részletes leírását,

– a feladat ellátásával, az általa vezetett területtel kapcsolatos elképzeléseit,

– nyilatkozatát fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartal-
máról és idõbeni behatároltságáról.

A pályázathoz mellékelni kell:

– a pályázó önéletrajzát és részletes szakmai életrajzát,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– az egyetemi végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatait,

– nyelvismeret igazolását,

– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
ban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 1.

A pályázatot a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem Rektori Hivatalához (1088 Budapest, Vas utca 2/C) egy példány-
ban kell benyújtani.

A pályázat megjelenésének a helye:

– Színház- és Filmmûvészeti Egyetem honlapja (www.szfe.hu) 2012. január 30.

– KSZK honlap (www.kszk.gov.hu) 2012. január 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 14.

Tímárné Deibler Ilona s. k.,

gazdasági fõigazgató
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A Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium
versenyfelhívása

A korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is megrendezzük budapesti szintû versmondó versenyünket.
A verseny témája: A hazafias költészet a magyar irodalomban.
Nevezni lehet egy szabadon választott verssel ebben a témában, négy kategóriában.
5–6. osztályosok (10–12 évesek)
7–8. osztályosok (13–14 évesek)
9–10. osztályosok (15–16 évesek)
11–13. osztályosok (17–20 évesek)
Jelentkezni lehet iskolánként és kategóriánként legfeljebb 2-2 versenyzõvel.
Idõpont: 2012. március 8. (csütörtök) 10 óra

(gyülekezés: 9 órától)
Helyszín: Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.

Magyarság Háza (1014 Budapest, Szentháromság tér 6.)
Jelentkezési határidõ: 2012. március 2.
– levélben: Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium Eötvös Loránd Tudományegye-

tem Gyakorlóhelye
1181 Budapest, Vörösmarty u. 4.
– telefon/fax: 294-4193, 291-5312
– e-mail: igazgato@vmzene.hu, titkarsag@vmzene.hu
A szakmai zsûri színmûvészekbõl, pedagógusokból áll.
A verseny kb. 14 óráig tart, amely ünnepélyes eredményhirdetéssel, díjkiosztással zárul.
Szeretettel várjuk a versenyzõket, pedagógusokat, szülõket, érdeklõdõket.

Járainé dr. Bõdi Györgyi s. k.,
igazgató

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási in-
tézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
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1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális
Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj
felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.



v: vég zett ség
vgy: ve ze tõi gya kor lat
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
vp: ve ze tõi pót lék
vpr: ve ze tõi prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Óvodavezetõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Me zõ tú ri Ál ta lá nos Is ko la,
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény, Óvo da, 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
és Könyv tár 
5400 Me zõ túr, 
Rá kó czi út 40. 
Tel/fax: (56) 350-182, 
(56) 550-710

Me zõ tú ri Ál ta lá nos Is ko la,
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény, Óvo da, 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
és Könyv tár 
Vá ro si Óvo dá ja 
5400 Me zõ túr, 
Zrí nyi út 1.

Óvo dai in téz mény egy ség-
ve ze tõ  

Lf: Az óvo dai in téz mény -
egy ség pe da gó gi ai mun ká -
já nak szak mai és a jog sza -
bá lyok nak meg fe le lõ irá -
nyí tá sa.

Fõ is ko la, 
óvo da pe da gó gus, 
leg alább öt év ve ze tõi 
ta pasz ta lat, leg alább 
öt év fe let ti ve ze tõi ta -
pasz ta lat, fel hasz ná lói
szin tû MS Of fi ce 
(iro dai al kal ma zá sok),
„B” ka te gó ri ás jo go sít -
vány, ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség. 
Elõny: ve ze tõi gya kor lat,
szak vizs ga. elv árt kom -
pe ten ci ák: ki vá ló szin tû
fo lya ma tos ön fej lesz tés,
dol go zók mo ti vá lá sa,
konf lik tus ke ze lés.

ÁEI: 2012. máj. 27. 
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szól. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. ápr. 20. 
Pe hi: 2012. máj. 25. 
Il let mény, jut ta tás:  a Kjt.,
va la mint a Korm. ren de let
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b., ko ráb bi mun ka vi szo -
nyok ra vo nat ko zó iga zo lá -
sok, szak mai élet rajz, vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé -
sek kel együtt, nyi lat ko zat 
ar ról, hogy hoz zá já rul ah hoz, 
hogy a pá lyá za ti el já rás ban
részt ve võk a pá lyá zat tar tal -
mát meg is mer he tik.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, egy pél -
dány ban a pá lyá za ti adat-
bá zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szám mal: (1099/2011.),
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valamint „óvodai intéz-
ményegység-vezetõ – Mezõ-
túri Általános Iskola, Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény, Óvoda, Pedagógiai
Szakszolgálat és Könyvtár
Városi Óvodája” megjelö-
léssel ellátva kell benyújtani.
f: Kozák Zsolt Gyula
Tel: (56) 550-710

Törökbálint Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2045 Törökbálint,
Munkácsy Mihály u. 79.

Bóbita Óvoda
(10 csoportos)
1045 Törökbálint,
Árpád u. 30.
(6 csoport)
Tagóvoda:
Bajcsy-Zs. u. 48.
(4 csoport)

Nyitnikék Óvoda
(7 csoportos)
2045 Törökbálint,
Óvoda u. 3.
(7 csoport)

Walla József Óvoda
(3 csoportos)
2045 Törökbálint,
Baross G. u. 27.
(3 csoport)

Óvodapedagógusi vagy
konduktor-óvodapedagó-
gusi felsõfokú v., valamint
pedagógus szakvizsga,
legalább 10 év szgy.,
büntetlen elõélet.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2012. jan. 23.
Pehi: legkésõbb 2012.
áprilisi Törökbálint Város
Önkormányzat Képviselõ-
testületi ülésén.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr. és
szakmai helyzetelemzésen,
valamint a gazdálkodásra
épülõ középtávú fejlesztési
elképzelések, hiteles om., b.,
feddhetetlenség igazolása,
eddigi munkaviszonyok
igazolásai, nyilatkozatok
(adatvédelmi, vagyonnyilat-
kozat-tételi).
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban, két
példányban, írott formában +
egy darab CD-n.
Pc: Polgármesteri Hivatal
Jegyzõje
2045 Törökbálint,
Munkácsy M. u. 79.
Tel: (23) 337-724
f: Ivanicsné Sz. Ildikó
közoktatási referens
Tel: (23) 655-000/281

Iskolavezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Budapest Fõváros
Önkormányzata
1052 Budapest,
Bárczy u. 1–3.

Horvát Óvoda,
Általános Iskola,
Gimnázium és
Diákotthon

Egyetemi szintû horvát
nyelvtanári v., vagy egye-
temi szintû tanári v. és a
horvát nyelv tanítására

ÁEI. 2012. aug. 16.
A vezetõ megbízás 2017.
aug. 15-ig szól.
Pbhi: 2012. febr. 10.
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1144 Budapest,
Kántorné st. 1–3.
Beosztás: intézményvezetõ
(igazgató).
Munkakör: pedagógus.

Lf: Az irányadó jogszabá-
lyokban és a munkaköri
leírásban meghatározott
feladatok ellátása.
A fenntartó felügyelete
és ellenõrzése mellett
önállóan vezeti és képvi-
seli a költségvetési szervet.
Ellátja az alapító okirat
szerinti tevékenységeket,
felel az intézmény ingye-
nes használatába adott
vagyon rendeltetésszerû
használatáért és hasznosí-
tásáért, valamint a költség-
vetési szervben folyó
szakmai munkáért.

Szily Kálmán
Kéttannyelvû
Mûszaki Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
1097 Budapest, Timót u. 3.
Beosztás: intézményvezetõ
(igazgató).
Munkakör: pedagógus.

Lf: Az irányadó jogszabá-
lyokban és a munkaköri le-
írásban meghatározott fel-
adatok ellátása.
A fenntartó felügyelete és
ellenõrzése mellett önálló-
an vezeti és képviseli a
költségvetési szervet.
Ellátja az alapító okirat
szerinti tevékenységeket,
felel az intézmény ingye-
nes használatába adott
vagyon rendeltetésszerû
használatáért és hasznosí-
tásáért, valamint a költség-
vetési szervben folyó
szakmai munkáért.

jogosító tanítói, tanári,
nyelvtanári v., vagy egye-
temi szintû tanári v., ha az
alap vagy szakirányú to-
vábbképzésben elsajátítot-
ta az adott tantárgy horvát
nyelven történõ oktatásá-
hoz szükséges nyelvi is-
mereteket, vagy egyetemi
szintû tanári v. és felsõ-
fokú „C” típusú horvát
nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékû okirat,
pedagógus szakvizsga.
Azonos feltételek esetén
elõnyben részesül, aki
a nemzeti kisebbséghez
tartozik.
Legalább öt év szakképe-
sítésnek megfelelõ mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: legalább három
éves közoktatási intéz-
ményvezetõi gyak.,
idegennyelv-tudás
(ezt igazoló
dokumentum).

Egyetemi szintû
tanári v. és szakképzett-
ség, pedagógus szakvizs-
ga, legalább öt év pedagó-
gus munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: legalább három
éves közoktatási intéz-
ményvezetõi gyak., ide-
gennyelv-tudás
(ezt igazoló
dokumentum).

Pehi: 2012. jún. 30.
Megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései és az azonos
intézménytípus igazgatóinak
illetményével összhangban
kerül megállapításra.
A pályázathoz csatolni kell:
legalább öt év szgy-t igazoló
szakmai ön., vpr., amely tar-
talmazza a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ és a fenntar-
tói stratégiai célok megvaló-
sulását célzó fejlesztési el-
képzeléseket, om., ill. folya-
matban lévõ tanulmányok
esetén a felsõoktatási intéz-
mény igazolása a tanulmá-
nyok várható befejezésérõl,
ez esetben szükséges a képe-
sítés megszerzésének igazo-
lása a pályázatokról történõ
testületi döntés elõtt, b.,
nyilatkozat (a pályázónak a
személyes adatok védelmérõl
és a közérdekû adatok nyil-
vánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény alapján nyi-
latkoznia kell arról, hogy
hozzájárul-e teljes pályázati
anyagának a véleményezõk
és döntéshozók részére törté-
nõ sokszorosításához, továb-
bításához). A pályázat be-
nyújtásának módja: írásban,
kettõ azonos szövegû és mel-
lékletû példányban, zárt borí-
tékban (egy példányt nem
kérünk összefûzni), „pályá-
zat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros
Önkormányzata Fõpolgár-
mesteri Hivatal Központi
Ügyfélszolgálati Iroda
1052 Budapest,
Bárczy u. 1–3.
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Váci Mihály Kollégium
1141 Budapest,
Mogyoródi út 128.
Beosztás: intézményvezetõ
(igazgató).
Munkakör: pedagógus.

Lf: Az irányadó jogszabá-
lyokban és a munkaköri le-
írásban meghatározott fel-
adatok ellátása. A fenntartó
felügyelete és ellenõrzése
mellett önállóan vezeti és
képviseli a költségvetési
szervet. Ellátja az alapító
okirat szerinti tevékenysé-
geket, felel az intézmény
ingyenes használatába
adott vagyon rendeltetés-
szerû használatáért és
hasznosításáért, valamint
a költségvetési szervben
folyó szakmai munkáért.

Ady Endre
Fõvárosi Gyakorló
Kollégium
1022 Budapest,
Bimbó út 51.
Beosztás: intézményvezetõ
(igazgató).
Munkakör: pedagógus.

Lf: Az irányadó jogszabá-
lyokban és a munkaköri le-
írásban meghatározott fel-
adatok ellátása. A fenntartó
felügyelete és ellenõrzése
mellett önállóan vezeti és
képviseli a költségvetési
szervet. Ellátja az alapító
okirat szerinti tevékenysé-
geket, felel az intézmény
ingyenes használatába
adott vagyon rendeltetés-
szerû használatáért és
hasznosításáért, valamint
a költségvetési szervben
folyó szakmai munkáért.

Egyetemi szintû tanári v.,
vagy szociálpedagógus,
vagy pedagógiai szakpszi-
chológus, vagy pedagógia
szakos, vagy nevelõtanár
szakos v., pedagógus
szakvizsga. Folyamatban
lévõ tanulmányok esetén a
felsõoktatási intézmény
igazolása a tanulmányok
várható befejezésérõl, ez
esetben szükséges a képe-
sítés megszerzésének iga-
zolása a pályázatokról tör-
ténõ testületi döntés elõtt.
Legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: legalább három
éves közoktatási intéz-
ményvezetõi gyak.,
idegennyelv-tudás
(ezt igazoló
dokumentum).

Egyetemi szintû tanári v.,
vagy szociálpedagógus,
vagy pedagógiai szakpszi-
chológus, vagy pedagógia
szakos, vagy nevelõtanár
szakos v., pedagógus
szakvizsga. Folyamatban
lévõ tanulmányok esetén a
felsõoktatási intézmény
igazolása a tanulmányok
várható befejezésérõl, ez
esetben szükséges a képe-
sítés megszerzésének iga-
zolása a pályázatokról tör-
ténõ testületi döntés elõtt.
Legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: legalább három
éves közoktatási intéz-
ményvezetõi gyak.,
idegennyelv-tudás
(ezt igazoló
dokumentum).

f: dr. Kígyóssyné
Privitzer Györgyi
és Égerer Orsolya
humánreferensek
Tel: 327-1570, 999-9023
A pályázati kiírás további
megjelenésétének helye,
ideje: NKI internetes honlap:
2011. dec. 20–22.

Törökbálint Város
Önkormányzata
2045 Törökbálint,
Munkácsy M. u. 79.

Zimándy Ignác
Általános Iskola
és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat

Egyetemi vagy fõiskolai
tanári v. és szakképzett-
ség, pedagógus szakvizs-
ga, legalább 10 év szgy.,

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2012. jan. 23.
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2045 Törökbálint,
Dózsa Gy. u. 15.
(Az általános iskolai intéz-
ményegység SNI- és német
nemzetiségi tagozattal,
valamint emelt szintû
oktatással is rendelkezik.)

vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség, büntetlen
elõélet.
Elõny: intézményvezetõi
szakképzettség (közokta-
tás-vezetõi pedagógus
szakvizsga), magasabb
vezetõi gyak.

Pehi: legkésõbb
2012. áprilisi
Törökbálint Város ÖK.
Képviselõ-testületi ülése.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésen,
valamint a gazdálkodásra
épülõ középtávú fejlesztési
elképzelések, hiteles om., b.,
eddigi munkaviszonyok iga-
zolásai, adatvédelmi nyilat-
kozatok (adatvédelmi, nyílt
vagy zárt ülésen tárgyalható).
A pályázat benyújtásának
módja: írásos és CD formá-
ban kell benyújtani.
Pc: Polgármesteri Hivatal
Jegyzõje
2045 Törökbálint,
Munkácsy M. u. 79.
Tel: (23) 337-724
f: Ivanicsné Szalay Ildikó
közoktatási referens
Tel: (23) 655-000/281

Méhkerék Község
Önkormányzata
5726 Méhkerék,
Kossuth u. 80.

Méhkeréki Kétnyelvû
Általános Iskola és Óvoda
5726 Méhkerék,
Kossuth u. 82.

Lf: Az igazgató felelõs az
intézményben a tanulók,
gyermekek oktatásának,
nevelésének megszervezé-
séért, az intézmény mûkö-
déséért, a személyi, tárgyi
és anyagi feltételek biztosí-
tásáért, irányításáért.

Fõiskola, pedagógus szak-
vizsga, öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., legalább 3–5 év
szakmai tapasztalat.
Elõnyben kell részesíteni
azonos feltételek esetén
azt. aki a román kisebb-
séghez tartozik.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozott
idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. jan. 27.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a képviselõ-
testület 2012. évi március
havi soros, illetve rendkívüli
ülésén kerül sor.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz (benne az
ötéves pedagógus munkakör-
ben szerzett szgy. igazolá-
sát), vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, hiteles om.,
b., nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagában foglalt
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személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton, a pályázati adat-
bázisban szereplõ azonosító
számmal: (1960-1/2011.),
valamint a munkakör megne-
vezésével: „igazgató” ellátva
kell benyújtani.
Személyesen: Tát Margit
Békés megye,
5726 Méhkerék,
Kossuth u. 80.
Pc: 5726 Méhkerék,
Kossuth u. 80.
f: Tát Margit
Tel: (66) 277-760
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a
www.mehkerek.hu honlapon
szerezhet.

Egyéb vezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Biatorbágy Város
Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
2051 Biatorbágy,
Baross Gábor u. 2/A

Bölcsõdevezetõ
2051 Biatorbágy,
Szent István u. 2.

Lf: Biatorbágy Város
Önkormányzata által fenn-
tartott 60–72 férõhellyel
2012. szeptember 1. napjá-
tól mûködõ bölcsõdei in-
tézmény magasabb vezetõi
feladatainak ellátása, ezen
belül az intézmény vezeté-
sével kapcsolatos vezetõi
feladatok ellátása, a gondo-
zók és egyéb beosztottak
irányítása, a szakszerû és
törvényes mûködés belsõ
feltételeinek megteremtése,
az elõírt személyi és tárgyi
feltételek folyamatos ren-
delkezésre állásának bizto-
sítása, a gondozottak
felvételével, ellátásával

A 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mellék-
letének 2/B. pontja sze-
rint: Csecsemõ- és kis-
gyermeknevelõ (BA),
Bölcsõdei szakgondozó
(OKJ), Csecsemõ- és kis-
gyermekgondozó (OKJ),
Csecsemõ- és kisgyermek-
nevelõ-gondozó (OKJ),
Csecsemõ- és gyermekne-
velõ-gondozó (OKJ),
vagy Csecsemõ- és gyer-
mekgondozói (OKJ), Kis-
gyermekgondozó, - neve-
lõi (OKJ) végzettséggel
rendelkezõ: intézetvezetõ,
szakoktató, védõnõ, felsõ-
fokú szociális alapvégzett-
ség (általános szociális
munkás, szociális munkás,
szociális szervezõ,
szociálpolitikus,

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
jún. 30-ig szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 29.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatok
elbírálására a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Illetmény, juttatás. a Kjt., to-
vábbá az e törvénynek a szo-
ciális, valamint a gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi ága-
zatában történõ végrehajtásá-
ról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
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kapcsolatos szakmai
feladatok ellátása.
A közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 23. § (1) be-
kezdése alapján a maga-
sabb vezetõi megbízás fel-
tétele, hogy a közalkalma-
zott – a kinevezése szerinti
munkaköre (mely szakgon-
dozói kinevezés) mellett –
látja el a magasabb vezetõi
beosztásból eredõ felada-
tait.

szociálpedagógus),
pedagógus
(óvodapedagógus,
tanító, tanár, nevelõtanár,
pedagógiai elõadó,
gyógypedagógus,
pszichopedagógus),
A 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 3. § (3) be-
kezdése alapján legalább
öt év felsõfokú v., vagy
felsõfokú szakmai képesí-
tést igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellátás,
az egészségügyi ellátás,
ill. a közoktatás területén
betöltött munkakörben
szerzett szakmai tapaszta-
lat, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával
rendelkezõ, ill. bevándo-
rolt vagy letelepedett
státusz.
Elõny: min. 3–5 év böl-
csõdevezetõi gyak., jó
szervezõ, kommunikációs
és kapcsolatteremtõ-ké-
pesség, helyismeret,
helybéliség.

A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott részletes
szakmai ön., motivációs le-
vél, vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, om., b., nyilat-
kozat arról, hogy a pályázat
elbírálásában részt vevõk a
teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek, nyilatkozat a
gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. § (8) bekezdésében meg-
határozott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn,
nyertes pályázóként va-
gyonnyilatkozatot tesz,
nyertes pályázóként nyilatko-
zik, hogy nem áll cselekvõ-
képességet kizáró vagy kor-
látozó gondnokság alatt, nyi-
latkozat a pályázat nyílt ülé-
sén történõ tárgyalásához
hozzájárul-e.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton, zárt borítékban,
„Bölcsõdevezetõi pályázat”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Személyesen: Biatorbágy
Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának
Titkársága
2051 Biatorbágy,
Baross G. u. 2/A I. emelet.
Pc: Biatorbágy Város
Önkormányzata
2051 Biatorbágy,
Baross G. u. 2/A.
f: dr. Pessek Szilvia
Tel: (23) 310-174/144
A pályázati kiírás további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap: 2011.
dec. 23., Szociális Közlöny:
2012. január, www.professi-
on.hu: 2011. dec. 19.,
www.biatorbagy.hu: 2011.
dec. 19.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

A tisztességes eljárás büntetõügyekben
– emberijog-dogmatikai

értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent köte-
tei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan
alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljárás-
hoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a stras-
bourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bi-
zonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az
összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi le-
gyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadónál; Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatt (tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 forint áfával) .................................. példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 na-
pon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.

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

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét

Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nem csak az, hogy az európai jogtörténész-tár-
sadalom egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely
a nyugati gondolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézi-
se. Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ euró-
pai világ nagy összehasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a fami-
liaritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam
formációihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább neme-
sítette. S ez a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illuszt-
rálja a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a
szupranacionális intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a
mértéktartás jellemzi. Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él.
Így például mit is kezdhetünk az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szol-
gálni nekünk, mint a német ancien régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik,
miszerint az „EU alkotmányos struktúrája még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísér-
let igazi dilemmája a jóléti állam és a gondoskodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat
milyen formációvá történõ alakítása a jelenkor nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létre-
hozásakor arra kell törekedni, hogy az EU mint sui generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat
egyenlõen kiterjesztõ, emberibb társadalomként funkcionáljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a fel-
adat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémameg-
oldó készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tu-
dományi Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.

A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhe-
tõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba

címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ....................................................................................................................................................................... .

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .................................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy pos-
tai úton a fenti címre.

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

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes kiadványt.

1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gon-
dozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kor-
mányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyil-
vánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjai-
nak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyúj-
tó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.

Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 600 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgal-
mi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát

A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Köz el 15 000 szó cikk-
ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt, ma gya ráz za a fo-
ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az euró pai jog, va la mint a nem zet kö zi jog ál tal hasz nált
fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az egyes jog ága kon be lül is, egy más tól
el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame-
lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma-
gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv,
ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 1400 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren -
del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 1400 Ft áfával) .................  példányban, és kér jük, juttassák
el az aláb bi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .......................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ......................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ........................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na-
pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

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

                               cég szerû aláírás
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