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II. rész JOGSZABÁLYOK

2006/34. szám

szervezeti és mûködési szabályzat jóváhagyását csak akkor tagadhatja meg, ha az jogszabályt sért.

A közhasznú jogállásból fakadó szabályok

A Kormány rendeletei
A Kormány
68/2006. (III. 28.) Korm.
rendelete
a Felsõoktatási és Tudományos Tanácsról

2. §
(1) Az FTT mûködésére és gazdálkodási rendjére a közhasznúsági törvény szabályai irányadók.
(2) Az FTT a közhasznúsági törvény 26. §-a c) pontjának 3–5. alpontja szerinti következõ közhasznú tevékenységeket látja el: tudományos tevékenység, kutatás; nevelés
és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális
tevékenység. Az FTT közhasznú szolgáltatásaiból bárki
részesülhet.

A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: felsõoktatási törvény) 153. §-a
(1) bekezdésének 19. pontjában foglalt felhatalmazás
alapján a következõket rendeli el:

(3) Az FTT szervezete pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt és tõlük támogatást nem fogad el, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

A Felsõoktatási és Tudományos Tanács jogállása

(4) Az FTT gazdálkodásának alapjául a felsõoktatási
törvény 128. § (5) bekezdése szerint biztosított támogatás
szolgál, amelyen kívül az FTT-nek egyéb bevételei is lehetnek (például pályázati úton elnyert támogatás, adomány, eszközeinek befektetésébõl, illetve vállalkozási tevékenységbõl származó bevétel).

1. §
(1) A Felsõoktatási és Tudományos Tanács (a továbbiakban: FTT) a felsõoktatási törvény és a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban:
közhasznúsági törvény) alapján jogi személyiséggel rendelkezõ, független, döntés-elõkészítõ, véleményezõ és javaslattevõ, a közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül
kiemelkedõen közhasznú szervezet.

(5) Az FTT vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet; befektetési tevékenységet az FTT Testülete által elfogadott szabályzat alapján folytathat.

(2) Az oktatási miniszter (a továbbiakban: miniszter)
törvényességi ellenõrzést gyakorol az FTT mûködése, tevékenysége felett. Ennek keretében azt vizsgálja, hogy az
FTT a felsõoktatási törvényben és e rendeletben meghatározottak szerint mûködik-e, és a jogkörét a jogszabályokban biztosítottak szerint gyakorolja-e. A miniszter törvényességi ellenõrzési jogkörében – megfelelõ határidõ
biztosításával – felhívja az FTT-t a jogszabálysértés megszüntetésére, illetve arra, hogy a jogszabályokban foglalt
kötelezettségeinek tegyen eleget. Az FTT a felhívásban
foglaltakat köteles megvizsgálni és a kitûzött határidõn belül álláspontjáról a minisztert tájékoztatni.

(7) Az FTT tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az Oktatási Közlönyben is nyilvánosságra hozza.

(3) A közhasznú mûködés tekintetében a törvényességi
felügyeletet a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség
látja el az FTT felett.
(4) Az FTT mûködésével, szervezetével és a 16. §-ban
foglaltakkal kapcsolatos szabályokat az FTT testületi tagok kétharmadának szavazatával – legalább 13 tag támogatásával – elfogadott és a miniszter által jóváhagyott szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza. A miniszter a

(6) Az FTT gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt a felsõoktatási törvényben és e rendeletben
meghatározott tevékenységére fordítja.

Az FTT szervezete
3. §
(1) Az FTT Testületbõl és a Testület mellett mûködõ
Titkárságból, továbbá a közhasznúsági törvény 10. §-ának
(1) bekezdése alapján az FTT Testületétõl és Titkárságától
elkülönült Felügyelõ Bizottságból áll.
(2) Az FTT elnöke az FTT Testületének elnöke.
(3) Az FTT mellett mûködõ, a felsõoktatási törvény
113. §-ának (3) bekezdése szerinti bizottságokra, azok
összetételére és mûködésére vonatkozó részletes szabályokat az FTT szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg. Az állandó bizottságok tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok azonosak az e rendeletben az
FTT Testületének tagjaira vonatkozó elõírásokkal.
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Az FTT testületi mûködésére és tagjaira vonatkozó
szabályok
4. §
(1) Az FTT Testületének a felsõoktatási törvény
113. §-a alapján tizenkilenc tagja van.
(2) A kamarák döntenek a képviseletükre jogosult, általuk delegált hat tag személyérõl. Amennyiben a delegálásra vonatkozó felhívástól számított kilencven napon belül
nem sikerül jelöltet állítani, az FTT elnöke ad hoc testületet hív össze a kamarák elnökeinek részvételével a döntéshozatalra. Az ad hoc testület ülése a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes, a delegálásról pedig a
jelenlevõk többségének egyetértésével dönt.
(3) Az oktatási miniszter – az általa delegált tagok közül – egy tag jelöléséhez beszerzi az egészségügyi miniszter egyetértését.
(4) Nem delegálható az FTT Testületébe a felsõoktatási
törvény 113. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró okokon túl az, aki
a) ellen büntetõeljárás van folyamatban, vagy aki a
büntetett elõélet hatálya alól még nem mentesült,
b) az FTT Titkársága, a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság Titkársága, az Országos Kredittanács
Irodája, valamint a Magyar Rektori Konferencia alkalmazottja.
5. §
(1) Az FTT elnöke az FTT Testülete megbízatásának lejártát megelõzõen legkésõbb hat hónappal felhívja a delegáló testületeket és szervezeteket az új Testület tagjainak
megválasztására, delegálására.
(2) A jelölõ testületek és szervezetek az FTT elnökének
felhívását követõ kilencven napon belül jelölteket állítanak, akiknek nyilatkozniuk kell a megbízatás elvállalásáról és arról, hogy a jelölésük nem ütközik kizáró okokba.
(3) A delegáló testületek és szervezetek a jelöltek megválasztásáról szóló iratot (hiteles jegyzõkönyvet, jegyzõkönyvkivonatot, levelet vagy más dokumentumot) a döntést követõ nyolc napon belül megküldik az FTT elnökének.
(4) A jelöltek listáját az FTT elnöke felterjeszti a miniszternek, aki – annak áttekintése és a jogszabályokkal
való megfelelés vizsgálata után – harminc napon belül felterjeszti a miniszterelnöknek, javaslatot téve a tagok megbízására. Amennyiben jogszabályban meghatározott ok
miatt a testületi tagsággal való összeférhetetlenség áll
fenn, a megbízólevél kiadásának elõterjesztését a miniszter, annak kiadását a miniszterelnök megtagadja.
(5) A delegált tagokat és az elnököt a felsõoktatási törvény 113. §-ának (2) bekezdése szerint a miniszterelnök
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bízza meg három évre. Az FTT elnökének és tagjainak
névsorát az Oktatási Közlönyben is közzé kell tenni.
(6) A delegálásra jogosult testületek, szervezetek a választás, delegálás rendje szerint minden tag mellé egy-egy
póttagot is választanak. A póttag megbízatása azon tagok
megbízatásának lejártáig tart, akinek a helyébe lép.
(7) Egy személy legfeljebb két cikluson keresztül
– megszakítás nélkül hat évig – lehet az FTT Testületének
tagja. Nem kell beszámítani a ciklus idejébe a póttagként
delegált, majd megbízott tagnak a tizennyolc hónapnál rövidebb megbízatását.

6. §
(1) Az FTT testületi tagság megszûnik:
a) a megbízatás lejártával,
b) a tag halálával,
c) amennyiben a miniszterelnök – a miniszter javaslatára – a tag megbízólevelét visszavonja a tag írásos lemondása, felmentésének kezdeményezése, illetve visszahívása
esetén.
(2) Amennyiben a tagot jogerõsen végrehajtható szabadságvesztésre ítéli a bíróság, illetve a tagság ideje alatt
keletkezett, a tagsággal összeférhetetlen okot, tényt a tag
nem szünteti meg, az arra alapul szolgáló ok észlelését
követõen a miniszter vagy az FTT elnöke kezdeményezi
felmentését. Az FTT elnöke a jelenlévõ testületi tagok kétharmadának szavazatával kezdeményezi a tag felmentését
abban az esetben is, ha az FTT Testületének megítélése
szerint a tag tevékenységében, munkájában részrehajlást
mutat, egy éven belül az ülések több mint felén nem jelent
meg, illetõleg a tag tagsági viszonyából fakadó véleményalkotási kötelezettségének harmadik alkalommal nem tesz
eleget.
(3) Visszahívásra a delegáló testület, szervezet jogosult,
amennyiben a tag egy éven belül az ülések több mint felén
nem jelenik meg.
(4) A tagság megszûnése esetén – az (1) bekezdés
a) pontja kivételével – a tag helyébe a delegáló testület,
szervezet által jelölt póttag lép.
(5) A testületi tagság nem függeszthetõ fel és nem szüneteltethetõ.
(6) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti megszûnési okok
bekövetkezése és a megbízólevél visszavonása közötti
idõszakban a tagot nem terhelik a tagsággal járó kötelezettségek, illetve nem gyakorolhatja az ezzel járó jogosultságokat.

7. §
(1) Az FTT Testületének tagjai és tisztségviselõi tiszteletdíjban és – az FTT szervezeti és mûködési szabályzatá-
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ban meghatározott mértékû – költségtérítésben részesülnek.
(2) A tiszteletdíjak mértéke a felsõoktatási törvény
128. §-a (5) bekezdésében az FTT számára megállapított
támogatásnak
a) az elnök esetében havonta 6 ezreléke,
b) a tag esetében – az ülésenkénti részvétel után – 1 ezreléke.
(3) Az FTT által felkért bizottságok elnökei, tagjai és a
felkért szakértõk díjazásáról az FTT szervezeti és mûködési szabályzata rendelkezik.
(4) A (2) bekezdésben meghatározottakon túl félévente
egy alkalommal az FTT Felügyelõ Bizottsága vezetõjét és
tagjait az FTT Testület tagjainak ülésenként járó tiszteletdíjjal azonos összegû tiszteletdíj illeti meg.
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(5) Nem lehet az FTT elnöke, aki a választás idõpontját
megelõzõ két éven belül megszûnt olyan közhasznú szervezetnél töltött be a megszûnést megelõzõ két éven belül legalább egy évig vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
(6) Az FTT Testülete az elnök megbízásának visszavonására tesz javaslatot, amennyiben azt a miniszter, illetve
az FTT Testületének valamely tagja írásos indoklással
kezdeményezi, és a tagok legalább kétharmados jelenléte
(legalább 13 fõ) mellett a tagok többsége azt támogatja. Az
elnök megbízásának visszavonására a megbízással azonos
rendben kerül sor.

9. §

(5) Az FTT a közhasznúsági törvény, valamint a könyvvezetés és beszámolói, számviteli kötelezettség tekintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény, valamint
végrehajtásáról rendelkezõ 224/2000. (XII. 19.) Korm.
rendelet rendelkezéseinek megfelelõen gazdálkodik.

(1) Az FTT Testületének ülései nyilvánosak, kivéve, ha
azt törvény kizárja. A személyiségi jogok védelmére hivatkozva a Testület egyes napirendi pontok zárt tárgyalásáról
dönthet jelenlévõ tagjainak kétharmados többségével.

8. §

(3) Az FTT Testülete üléseit – az alakuló ülés kivételével – a Testület elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag hívja össze. A napirend tervezetét tartalmazó
írásbeli meghívót a tagok részére legkésõbb az ülést megelõzõ nyolcadik napon meg kell küldeni.

(1) Az FTT Testülete elnökét a Testület tagjai közül titkos szavazással választja meg.
(2) Az FTT Testülete elnökét megválasztó testületi ülés
akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább kétharmada (legalább 13 fõ) jelen van. Az elnök megválasztásához
a testületi tagok több mint felének (legalább 10 fõ) egyetértõ szavazata szükséges.
(3) Az elnökválasztás eredménytelensége esetén tizenöt
napon belül újabb testületi ülést kell összehívni. Elnökké
az FTT Testületének azon tagja választható meg, aki a jelenlévõ tagok szavazatának több mint felét megszerezte.
Amennyiben – többes jelölés esetén – egyik jelölt sem
kapta meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot, a szavazást oly módon kell folytatni, hogy az elõzõ fordulóban
legkevesebb szavazatot kapott jelölt az újabb fordulókban
már nem vehet részt. A szavazást addig kell folytatni, amíg
egy jelölt a jelenlévõ tagok szavazatának több mint felét
megszerezte. Amennyiben két jelölt közül egyik sem kapja
meg a jelenlévõ tagok szavazatának több mint felét, és az
újabb szavazási eljárás sem vezet eredményre, tizenöt napon belül újabb ülést kell összehívni. Amennyiben a harmadik ülésen sem sikerül elnököt választani, a miniszterelnök a miniszter elõterjesztésére az FTT Testületét – hat hónapos határidõvel – feloszlatja, és a miniszter újabb delegálási eljárást indít, melynek idejére ügyvezetõ elnököt
nevez ki.
(4) Az FTT elnöke – valamint az ennek jelölt személy –
amennyiben egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is
tölt be vezetõ tisztséget, errõl köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni.

(2) Az FTT Testülete üléseit szükség szerint, de legalább kéthavonta (legalább évi hat alkalommal) tartja.

(4) Az FTT Testülete üléseit – az alakuló ülés kivételével – az elnök, illetve akadályoztatása esetén a szervezeti
és mûködési szabályzatban meghatározott más tag vezeti.
(5) Az FTT Testületének alakuló ülését a Testület korábbi elnöke hívja össze és vezeti le a tagok megbízását
követõ tizenöt napon belül. Folyamatos mûködés mellett a
korábbi elnök az új elnök megválasztásáig, az új elnök pedig – megválasztását követõen – elnöki megbízatásának
kézhezvételéig ügyvezetõként látja el feladatait.
(6) Az FTT Testülete ülésén – tanácskozási joggal –
részt vehet:
a) az Oktatási Minisztérium képviseletében a felsõoktatásért felelõs vezetõ vagy megbízottja,
b) – amennyiben nem tagja a Testületnek – a napirenden szereplõ elõterjesztés készítõje,
c) a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság és
az Országos Kredittanács képviselõje,
d) az Országos Köznevelési Tanács képviselõje,
e) az FTT állandó bizottságainak elnökei,
f) az FTT Felügyelõ Bizottságának elnöke és tagjai,
g) az FTT fõtitkára,
h) az FTT Testülete vagy elnöke kezdeményezésére
meghívottak, amennyiben azt az ülés napirendje indokolja,
i) a Nemzeti Bologna Bizottság elnöke,
j) az országos kisebbségi önkormányzatok által delegált személy.
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(7) Az FTT Testületének és bizottságainak ülésén az
FTT Titkárságának munkatársai az FTT szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltak szerint vesznek részt. Az
FTT bizottságainak ülésein az FTT fõtitkára tanácskozási
joggal részt vesz.
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amelyre irányuló kérelmet az FTT elnökének kell megküldeni. A véleményt az FTT – a kérelem hiánytalan beérkezésétõl számított hatvan napon belül – készíti el. A vélemény mellékleteként csatolni kell az FTT által felkért
szakértõk véleményét, amennyiben azt a kérelmezõ kéri.
Az FTT Testületének tagja nem láthat el az e bekezdés szerinti vélemény elkészítése során szakértõi feladatokat.

10. §
(1) Az FTT testületi ülésén minden tag rendelkezik szavazati joggal és minden szavazat egyenlõ súlyú. A szavazati jog és a tagsággal összefüggõ egyéb jogok nem ruházhatók át.
(2) Az FTT Testülete nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza meg döntését. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt. A Testület titkos szavazással
dönt személyi ügyekben.
(3) Az FTT Testületének döntéseiben nem vehet részt az
a személy, aki vagy akinek a Ptk. 685. § b) pontja szerint
közeli hozzátartozója, illetve élettársa a határozat alapján
kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy bármilyen más elõnyben részesül. Nem minõsül elõnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás.
(4) Az FTT Testületének állásfoglalásának, javaslatának meghozatalában nem élhet szavazati jogával az FTT
Testületének azon tagja, aki az adott egyedi intézményi
ügyben érintett. Érintettnek tekintendõ különösen az, aki
munkaviszonyban, közalkalmazotti, megbízásos vagy vállalkozási jogviszonyban áll a döntés idõpontjában, az azt
megelõzõ öt éven belül azzal a felsõoktatási intézménnyel,
amelyre a döntés vonatkozik. Az a tag, aki esetében valamely ügy tárgyalásánál érintettség áll fenn, ezt az ülést levezetõ elnöknek köteles jelezni, és e tényt az ülésrõl vezetett jegyzõkönyvben is fel kell tüntetni.
(5) Az FTT Testületének tagja köteles – szóban vagy
írásban – a testületi ülések napirendjén szereplõ elõterjesztésekrõl, valamint az FTT elnökének külön kérésére az
FTT hatáskörébe tartozó bármely kérdésrõl szakmai véleményét indoklással együtt kifejteni. A véleményadás határidejét az FTT elnöke jelöli meg.

Az FTT feladatai
11. §
(1) Az FTT feladatát felkérésre vagy hivatalból látja el a
felsõoktatási törvény 112–113. §-ának rendelkezései alapján.
(2) Az FTT a 112. § (6) bekezdése szerinti miniszteri
felkérés keretében, illetve a 112. § (7) bekezdésének
b) pontja szerint az érintett intézmény felkérésére véleményt készít az intézmény intézményfejlesztési tervérõl,

Az FTT Titkárságára vonatkozó szabályok
12. §
(1) Az FTT Testülete mellett mûködõ Titkárság látja el
az FTT adminisztratív, jogi és szervezési, valamint pénzügyi feladatait.
(2) Az FTT Titkársága gondoskodik a felsõoktatási törvény 113. §-ában és az e rendeletben foglaltaknak megfelelõen:
a) az FTT ügyintézési, elõkészítõ, szervezõ, végrehajtást támogató titkársági teendõinek ellátásáról,
b) az FTT Testület és bizottságai, valamint az FTT feladat- és tevékenységi köréhez kapcsolódó egyéb testületek, szervezetek közötti kölcsönös információcsere feltételeinek megteremtésérõl,
c) az Oktatási Minisztérium illetékes szervezeti egységeivel való koordinációról,
d) az FTT Testülete és bizottságai üléseinek elõkészítésérõl, és az ülések dokumentumainak továbbításáról, az
emlékeztetõk elkészítésérõl.

13. §
(1) Az FTT Titkársága élén az FTT Testülete elnökének
alárendelt fõtitkár áll, akire az FTT elnöke átruházhatja
egyes hatásköreit a szervezeti és mûködési szabályzatban
meghatározott rendelkezések szerint. A fõtitkár munkáját
a fõtitkár-helyettes és a gazdasági ügyek vitelével megbízott munkatárs segíti.
(2) A fõtitkár személyérõl nyilvános pályázat alapján az
FTT Testülete jelenlévõ tagjainak többségének egyetértésével dönt. A fõtitkárral az FTT elnöke köti meg a foglalkoztatásra irányuló szerzõdést.
(3) A fõtitkár-helyettessel és a gazdasági ügyek vitelével megbízott munkatárssal a fõtitkár elõterjesztése alapján az FTT elnöke köti meg a foglalkoztatásra irányuló
szerzõdést.

14. §
(1) Az FTT Titkársága a fõtitkár irányításával látja el
feladatait. A fõtitkár felel az FTT Testülete és elnöke által
megjelölt titkársági feladatok megszervezéséért.
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(2) Az FTT pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait, illetve gazdasági adminisztrációját a fõtitkár irányításával az FTT Titkársága részeként, annak szakmai irányításával mûködõ gazdasági egység, munkatárs vagy szerzõdés alapján külsõ szervezet látja el.
(3) A fõtitkár felelõs a pénzügyi tervezéssel, az elõirányzat-felhasználással és -módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, mûködtetéssel, beruházással, vagyonhasználattal, munkaerõ-gazdálkodással, készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel és beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátásáért.

Az FTT Felügyelõ Bizottsága
15. §
(1) Az FTT Felügyelõ Bizottsága három tagból áll, akiket a miniszter nevez ki öt évre. A megbízás meghosszabbítható. A tagok közül egy személyre a Magyar Rektori
Konferencia, egy személyre a kamarák tesznek javaslatot.
Az FTT Testületének tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok az FTT Felügyelõ Bizottságának tagjaira is
vonatkoznak.
(2) Az FTT Felügyelõ Bizottsága tagjának megbízatása
megszûnik
a) a megbízatás lejártával,
b) a tag írásos lemondásával,
c) a delegáló javaslatára történõ, vagy az összeférhetetlenség miatti felmentéssel,
d) a tag halálával.
(3) Az FTT Felügyelõ Bizottsága ügyrendjét maga állapítja meg, munkáját az FTT Titkársága segíti. Az FTT Felügyelõ Bizottsága vezetõjét maga választja.
(4) Az FTT Felügyelõ Bizottsága ellenõrzi az FTT mûködését és gazdálkodását. Ennek során az FTT elnökétõl
jelentést, az FTT Titkársága munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az FTT
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(5) Az FTT Felügyelõ Bizottsága köteles az FTT Testülete elnökét tájékoztatni és a Testület összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) az FTT mûködése során olyan jogszabálysértés vagy
az FTT érdekeit súlyosan sértõ esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése a Testület döntését teszi szükségessé,
b) az FTT elnökének felelõsségét megalapozó tény merült fel.
(6) Az FTT Testületének ülését az FTT Felügyelõ Bizottságának indítványára – annak megtételétõl számított
harminc napon belül – össze kell hívni. E határidõ eredménytelen eltelte esetén a testületi ülés összehívására az
FTT Felügyelõ Bizottságának vezetõje is jogosult.
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(7) Ha az FTT Testülete a törvényes mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg,
az FTT Felügyelõ Bizottsága köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenõrzést ellátó minisztert.
(8) Az FTT Felügyelõ Bizottsága az FTT szakmai tevékenységét nem vizsgálja.

Az FTT szervezeti és mûködési szabályzata
16. §
(1) Az FTT szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza – az e rendeletben szabályozottakon túl –
a) az FTT mûködésével,
b) az FTT szervezetével,
c) az FTT Titkárságával,
d) az FTT Testületével, a Testület által létrehozandó
szakértõi bizottságokkal, tanácsadó testületekkel, valamint ezek összetételével, mûködésével,
e) az FTT Testületének eljárási rendjével
kapcsolatos részletes szabályokat.
(2) Az FTT szervezeti és mûködési szabályzata rendelkezik
a) az FTT Testülete döntéseinek nyilvántartásáról,
amelybõl a döntések tartalma, idõpontja, hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzõk aránya (esetleg személye)
megállapítható,
b) az FTT Testülete döntéseinek az érintettekkel való
közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
c) az FTT mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjérõl,
d) az FTT mûködésének, szolgáltatásai igénybevétele
módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.
(3) Az FTT szervezeti és mûködési szabályzatát a miniszter az Oktatási Közlönyben is közzéteszi.

Záró rendelkezések
17. §
(1) E rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba, és ezzel
egyidejûleg hatályát veszti a Felsõoktatási Tudományos
Tanács szervezetérõl, mûködésérõl és megválasztási rendjérõl szóló 15/1997. (III. 12.) MKM rendelet, valamint az
ezt módosító 34/2000. (XII. 27.) OM rendelet.
(2) Az FTT e rendelet kihirdetését követõ 30 napon belül elkészíti a felsõoktatási törvény és e rendelet rendelkezéseinek megfelelõ szervezeti és mûködési szabályzatát.
(3) Az FTT elnöke 2006. július 1-jéig felkéri a felsõoktatási törvény 113. §-a (1) bekezdésében meghatározott
testületeket és szervezeteket, hogy 2006. október 1-jéig
delegálják az FTT Testületének új tagjait. Az FTT elnöke
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2006. december 1-jéig elõterjeszti a delegáltak névsorát a
miniszternek, aki azt továbbítja a miniszterelnöknek. Az új
Testület 2007. február 1-jétõl látja el feladatait.
(4) Az FTT Felügyelõ Bizottságának tagjait 2006. július
1-jével meg kell bízni.
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(4) A MAB mûködésével, szervezetével és a 20. §-ban
foglaltakkal kapcsolatos szabályokat a MAB testületi tagok kétharmadának szavazatával elfogadott és a miniszter
által jóváhagyott szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza. A miniszter a szervezeti és mûködési szabályzat
jóváhagyását csak akkor tagadhatja meg, ha az jogszabályt
sért.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A közhasznú jogállásból fakadó szabályok
2. §

A Kormány
69/2006. (III. 28.) Korm.
rendelete
a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs
Bizottságról
A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: felsõoktatási törvény) 153. §-a
(1) bekezdésének 19. pontjában foglalt felhatalmazás
alapján a következõket rendeli el:

A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
jogállása
1. §
(1) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
(a továbbiakban: MAB) a felsõoktatási törvény és a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény
(a továbbiakban: közhasznúsági törvény) alapján jogi személyiséggel rendelkezõ, független, országos szakértõi feladatokat ellátó és a közhasznúsági nyilvántartásba vétel
nélkül kiemelkedõen közhasznú szervezet.
(2) Az oktatási miniszter (a továbbiakban: miniszter)
törvényességi ellenõrzést gyakorol a MAB mûködése, tevékenysége felett. Ennek keretében azt vizsgálja, hogy a
MAB a felsõoktatási törvényben és e rendeletben meghatározottak szerint mûködik-e, és a jogkörét a jogszabályokban biztosítottak szerint gyakorolja-e. A miniszter törvényességi ellenõrzési jogkörében – megfelelõ határidõ
biztosításával – felhívja a MAB-ot a jogszabálysértés
megszüntetésére, illetve arra, hogy a jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek tegyen eleget. A MAB a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a kitûzött határidõn belül álláspontjáról a minisztert tájékoztatni.
(3) A közhasznú mûködés tekintetében a törvényességi
felügyeletet a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség
látja el a MAB felett.

(1) A MAB mûködésére és gazdálkodási rendjére a közhasznúsági törvény szabályai irányadók.
(2) A MAB a közhasznúsági törvény 26. §-a c) pontjának 3–5. alpontja szerinti következõ közhasznú tevékenységeket látja el: tudományos tevékenység, kutatás; nevelés
és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális
tevékenység. A MAB közhasznú szolgáltatásaiból bárki
részesülhet.
(3) A MAB szervezete pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt és tõlük támogatást nem fogad el, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.
(4) A MAB gazdálkodásának alapjául a felsõoktatási
törvény 128. §-ának (5) bekezdése szerint biztosított támogatás szolgál, amelyen kívül a MAB-nak egyéb bevételei
is lehetnek (különösen pályázati úton elnyert támogatás,
szakértõi eljárási díj, adomány, eszközeinek befektetésébõl, illetve vállalkozási tevékenységbõl származó bevétel).
(5) A MAB vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; befektetési tevékenységet a MAB Testülete
által elfogadott szabályzat alapján folytat.
(6) A MAB gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt a felsõoktatási törvényben és e rendeletben
meghatározott tevékenységére fordítja.
(7) A MAB tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az Oktatási Közlönyben is nyilvánosságra hozza.

A MAB szervezete
3. §
(1) A MAB Testületbõl és a Testület mellett mûködõ
Titkárságból, továbbá a közhasznúsági törvény 10. §-ának
(1) bekezdése alapján a MAB Testületétõl és Titkárságától
elkülönült Felügyelõ Bizottságból áll.
(2) A MAB elnöke a MAB Testületének elnöke.
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(3) A MAB feladatainak ellátásához a felsõoktatási törvény 111. §-ának (3)–(4) bekezdése szerint bizottságokat,
tanácsadó testületeket hozhat létre, valamint szakértõket
vehet igénybe.
(4) A MAB Felülvizsgálati Bizottságot, minõségfejlesztési és pedagógusképzési szakértõi bizottságot hoz létre, továbbá a felsõoktatási intézményeket fenntartó egyházi jogi személyek kezdeményezésére hittudományi szakértõi bizottságot hozhat létre.

A MAB testületi mûködésére és tagjaira vonatkozó
szabályok
4. §
(1) A MAB Testületének a felsõoktatási törvény
111. §-a alapján huszonkilenc tagja van.
(2) A Magyar Rektori Konferencia a felsõoktatási intézmények oktatói közül delegál tizenöt tagot, oly módon,
hogy a delegáltak közül egy-egy fõ az egyházi fenntartású,
a magán (nem állami, nem egyházi fenntartású) és a mûvészeti felsõoktatási intézmények, valamint öt fõ a fõiskolák
képviselõje.
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legáló testületeket és szervezeteket az új Testület tagjainak
megválasztására, delegálására.
(2) A jelölõ testületek és szervezetek a MAB elnökének
felhívását követõ hatvan napon belül jelölteket állítanak,
akiknek nyilatkozniuk kell a megbízatás elvállalásáról és
arról, hogy a jelölésük nem ütközik kizáró okokba.
(3) A delegáló testületek és szervezetek a jelöltek megválasztásáról szóló iratot (hiteles jegyzõkönyvet, jegyzõkönyvkivonatot, levelet vagy más dokumentumot) a döntést követõ nyolc napon belül megküldik a MAB elnökének.
(4) A jelöltek listáját a MAB elnöke felterjeszti a miniszternek, aki – annak áttekintése és a jogszabályokkal
való megfelelés vizsgálata után – harminc napon belül felterjeszti a miniszterelnöknek, javaslatot téve a tagok megbízására. Amennyiben jogszabályban meghatározott ok
miatt a testületi tagsággal való összeférhetetlenség áll
fenn, a megbízólevél kiadásának elõterjesztését a miniszter, annak kiadását a miniszterelnök megtagadja.
(5) A delegált tagokat és az elnököt a felsõoktatási törvény 111. §-ának (2) bekezdése alapján a miniszterelnök
bízza meg három évre. A MAB elnökének és tagjainak
névsorát az Oktatási Közlönyben is közzé kell tenni.

(3) A Magyar Tudományos Akadémia az általa delegált
három tagot saját belsõ eljárásrendje szerint, a kutatóintézetek által delegált öt tagot az Akadémiai Kutatóhelyek
Tanácsa választja meg.

(6) Egy személy megszakítás nélkül legfeljebb két cikluson keresztül lehet a MAB Testületének tagja.

(4) A felsõoktatás mûködésében érdekelt kamarák és az
országos szakmai szervezetek az általuk delegált négy tagot a MAB elnökének – legkésõbb az ülést megelõzõ egy
hónappal közzétett – hirdetménye alapján összehívott ülésen választják meg. Az ülés a jelenlévõk számától függetlenül határozatképes, a delegáltak személyérõl a jelenlevõk egyszerû szótöbbséggel döntenek.

6. §

(5) A MAB Testületébe a felsõoktatási törvény 111. §
(1) bekezdése szerint egy tagot az Országos Köznevelési
Tanács, egy tagot az Országos Kisebbségi Bizottság
delegál.
(6) Nem delegálható a MAB Testületébe a felsõoktatási
törvény 111. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró okokon túl az, aki
a) ellen büntetõeljárás van folyamatban, vagy aki büntetett elõélet hatálya alól még nem mentesült,
b) a MAB Titkárságának, a Felsõoktatási és Tudományos Tanács Titkárságának, az Országos Kredittanács
Irodája, valamint a Magyar Rektori Konferencia alkalmazottja.

5. §
(1) A MAB elnöke a MAB Testülete megbízatásának lejártát megelõzõen legkésõbb négy hónappal felhívja a de-

(1) A MAB testületi tagság megszûnik:
a) a megbízatás lejártával,
b) a tag halálával,
c) amennyiben a miniszterelnök – a miniszter javaslatára – a tag megbízólevelét visszavonja a tag írásos lemondása vagy felmentésének kezdeményezése esetén.
(2) Amennyiben a tagot jogerõsen végrehajtható szabadságvesztésre ítéli a bíróság, illetve a tagság ideje alatt
keletkezett, a tagsággal összeférhetetlen okot, tényt a tag
nem szünteti meg, az arra alapul szolgáló ok észlelését
követõen a miniszter vagy a MAB elnöke kezdeményezi
felmentését. Amennyiben a MAB elnöke ezt elmulasztja, a
Felügyelõ Bizottság elnöke kezdeményezi a felmentést. A
MAB elnöke a jelenlévõ testületi tagok kétharmadának
szavazatával kezdeményezi a tag felmentését abban az
esetben is, ha a MAB Testületének megítélése szerint a tag
tevékenységében, munkájában részrehajlást mutat vagy
egy éven belül az ülések több mint felén nem jelenik meg.
Amennyiben a MAB Testülete elmulasztja a tag felmentésének kezdeményezését, ezt a delegáló testület, szervezet,
továbbá a MAB Felügyelõ Bizottsága is kezdeményezheti
a (2) bekezdésben foglaltak szerint.
(3) A tagság megszûnése esetén – az (1) bekezdés
a) pontja kivételével – a delegáló testület, szervezet az ere-
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deti tag megbízatásából hátralévõ idõtartamra új tagot delegál.
(4) A testületi tagság nem függeszthetõ fel és nem szüneteltethetõ.
(5) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti megszûnési okok
bekövetkezése és a megbízólevél visszavonása közötti
idõszakban a tagot nem terhelik a tagsággal járó kötelezettségek, illetve nem gyakorolhatja a tagsággal járó jogosultságokat.
7. §
(1) A MAB Testületének tagjai és tisztségviselõi tiszteletdíjban részesülnek.
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pon belül újabb ülést kell összehívni. Amennyiben a harmadik ülésen sem sikerül elnököt választani, a miniszterelnök a miniszter elõterjesztésére a MAB Testületét – négy
hónapos határidõvel – feloszlatja, és a miniszter újabb delegálási eljárást indít.
(4) A MAB elnöke – valamint az ennek jelölt személy –
amennyiben egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is
tölt be vezetõ tisztséget, errõl köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni.
(5) Nem lehet a MAB elnöke, aki a választás idõpontját
megelõzõ két éven belül megszûnt olyan közhasznú szervezetnél töltött be a megszûnést megelõzõ két éven belül legalább egy évig vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

(3) A szakértõk díjazásáról a MAB szervezeti és mûködési szabályzata rendelkezik.

(6) Amennyiben a MAB elnöke jogszabályba ütközõ
cselekményt vagy mulasztást követ el, a MAB Testülete az
elnök megbízásának visszavonására tesz javaslatot. A
MAB Testületének állásfoglalását a visszavonásról a
MAB Testületének bármely tagja, illetve a Felügyelõ Bizottság írásos indoklással kezdeményezheti. A visszavonási javaslatot a MAB Testülete a tagok legalább kétharmados jelenléte mellett a tagok többségének támogatásával teszi meg. Az elnök megbízásának visszavonására a
megbízással azonos rendben kerül sor.

(4) A MAB Felügyelõ Bizottsága vezetõjét és tagjait
félévente a (2) bekezdés c) pontja szerinti tiszteletdíjjal
azonos összegû tiszteletdíj illeti meg.

9. §

(5) A MAB a közhasznúsági törvény, valamint a könyvvezetés és beszámolói, számviteli kötelezettség tekintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény, valamint
végrehajtásáról rendelkezõ 224/2000. (XII. 19.) Korm.
rendelet rendelkezéseinek megfelelõen gazdálkodik.

(1) A MAB Testületének ülései nyilvánosak, kivéve, ha
azt törvény kizárja. A személyiségi jogok védelmére hivatkozva a Testület egyes napirendi pontok zárt tárgyalásáról
dönthet jelenlévõ tagjainak kétharmados többségével.

8. §

(2) A MAB Testülete üléseit szükség szerint, de – július
és augusztus hónapok kivételével – legalább havonta (legalább évi tíz alkalommal) tartja.

(2) A tiszteletdíjak maximális havi mértéke a MAB számára megállapított költségvetési támogatás éves összegének
a) az elnök esetében 2,3 ezreléke,
b) a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott tisztségviselõ esetében 1,4 ezreléke,
c) a tag esetében 0,7 ezreléke.

(1) A MAB elnökét a Testület tagjai közül titkos szavazással választja meg.
(2) A MAB elnökét megválasztó testületi ülés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább kétharmada jelen
van.
(3) Az elnökválasztás eredménytelensége esetén tizenöt
napon belül újabb testületi ülést kell összehívni. Elnökké a
MAB Testületének azon tagja választható meg, aki a jelen
lévõ tagok szavazatainak több mint felét megszerezte.
Amennyiben – többes jelölés esetén – egyik jelölt sem
kapta meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot, a szavazást oly módon kell folytatni, hogy az elõzõ fordulóban
legkevesebb szavazatot kapott jelölt az újabb fordulókban
már nem vehet részt. A szavazást addig kell folytatni, amíg
egy jelölt a jelenlévõ tagok szavazatainak több mint felét
megszerezte. Amennyiben két jelölt közül egyik sem kapja
meg a jelen lévõ tagok szavazatának több mint felét, és az
újabb szavazási eljárás sem vezet eredményre, tizenöt na-

(3) A MAB Testülete üléseit – az alakuló ülés kivételével – a MAB elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag hívja össze. A napirend tervezetét tartalmazó írásbeli meghívót a tagok részére legkésõbb az ülést megelõzõ
nyolcadik napon meg kell küldeni.
(4) A MAB Testülete üléseit – az alakuló ülés kivételével – az elnök, illetve akadályoztatása esetén a szervezeti
és mûködési szabályzatban meghatározott más tag vezeti.
(5) A MAB Testületének alakuló ülését a MAB korábbi
elnöke hívja össze és vezeti le a tagok megbízását követõ
tizenöt napon belül. Folyamatos mûködés mellett a korábbi elnök az új elnök megválasztásáig, az új elnök pedig
– megválasztását követõen – elnöki megbízatásának kézhezvételéig ügyvezetõként látja el feladatait.
(6) A MAB Testülete ülésén – tanácskozási joggal –
részt vehet:
a) a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának képviselõje,
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b) a Doktoranduszok Országos Szövetségének képviselõje a doktori képzéssel kapcsolatos napirend tárgyalásán,
c) a Felsõoktatási és Tudományos Tanács képviselõje,
d) a MAB fõtitkára,
e) a MAB Testülete vagy elnöke kezdeményezésére
meghívottak, amennyiben azt az ülés napirendje indokolja.
(7) A MAB Testülete ülésén, amennyiben az a szervezeti és mûködési szabályzattal kapcsolatos vagy gazdasági
kérdést tárgyal, a MAB Felügyelõ Bizottság vezetõje és
tagja részt vesznek.
(8) A MAB Testülete döntésének elõkészítésekor biztosítani kell az egyes tudományterületek és képzési területek
képviseletét. Ennek érdekében a MAB Testülete állandó
meghívottak személyérõl dönthet, akik a MAB Testülete
ülésein tanácskozási joggal vesznek részt.

10. §
(1) A MAB testületi ülésén minden tag rendelkezik szavazati joggal és minden szavazat egyenlõ súlyú. A szavazati jog és a tagsággal összefüggõ egyéb jogok nem ruházhatók át.
(2) A MAB Testülete nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel alakítja ki szakértõi véleményét és hozza meg
határozatát. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata
dönt. A Testület titkos szavazással dönt
a) személyi ügyekben,
b) a felsõoktatási törvény 110. §-a szerinti, a felsõoktatási intézmény mûködésével kapcsolatos minõséghitelesítés keretében elkészített értékelésrõl.
(3) A MAB Testületének döntéseiben nem vehet részt
az a személy, aki vagy akinek a Ptk. 685. § b) pontja szerint
közeli hozzátartozója, illetve élettársa a határozat alapján
kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy bármilyen más elõnyben részesül. Nem minõsül elõnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás.
(4) A MAB Testületének szakértõi véleménye kialakításában és határozathozatalakor nem élhet szavazati jogával
a MAB Testületének azon tagja, aki az adott ügyben érintett. Érintettnek tekintendõ különösen az, aki bármilyen
(így például közalkalmazotti, megbízásos) jogviszonyban
áll a döntés idõpontjában, az azt megelõzõ öt éven belül
vagy az elõterjesztés alapján várhatóan állni fog azzal a
felsõoktatási intézménnyel, amelyre a döntés vonatkozik.
Az a tag, aki esetében valamely ügy tárgyalásánál érintettség áll fenn, ezt az ülést levezetõ elnöknek köteles jelezni
és e tényt az ülésrõl vezetett jegyzõkönyvben is fel kell
tüntetni.
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A MAB eljárása
11. §

(1) A MAB a felsõoktatási törvény 106–110. §-ának
rendelkezései alapján felkérésre vagy hivatalból látja el
feladatait.
(2) A MAB vállalkozásként nem folytathat olyan minõséghitelesítési tevékenységet, mely összeférhetetlen a felsõoktatási törvény szerint ellátott minõséghitelesítési feladataival.

12. §
(1) A MAB szakértõi véleményt
a) a felsõoktatási intézmény, a regisztrációs központ
vagy a miniszter felkérésére, valamint
b) hivatalból készít.
(2) A felkérésre készítendõ szakértõi vélemény iránti
kérelmet a MAB elnökének kell megküldeni.
(3) A szakértõi véleményt a MAB – a formai követelményeknek való megfelelés esetén – a kérelem érkeztetésétõl
számított százhúsz napon belül köteles elkészíteni. Ezen
idõpont – a felsõoktatási törvény 110. §-a (6) bekezdésben
foglalt eljárás kivételével – egy alkalommal újabb harminc
nappal meghosszabbítható. Az eljárás meghosszabbításáról a MAB köteles írásban tájékoztatni a szakértõi vélemény kezdeményezõjét. A hatósági ellenõrzés során kért
szakértõi vélemény elkészítésének határideje harminc nap.
(4) Ha a kérelem nem felel meg a formai követelményeknek, a MAB Titkársága a kérelmezõt hiánypótlásra
hívja fel határidõ tûzésével. A határidõ eredménytelen elteltét követõen a MAB Titkársága a kérelmet visszaküldi a
kérelmezõnek a szakértõi vélemény megtagadásával.
(5) A szakértõi vélemény ellen nincs helye fellebbezésnek, azonban a felsõoktatási törvény 106. §-a szerinti eljárásban írásba foglalt indoklással felülvizsgálata kérhetõ. A
szakértõi vélemény mellékleteként csatolni kell a MAB által felkért szakértõk írásos szakvéleményét, ha azt az elõterjesztõ kérte.

13. §
(1) A MAB a felsõoktatási intézmények mûködésével
kapcsolatos, a felsõoktatási törvény 110. §-a szerinti minõséghitelesítés keretében munkatervet készít a képzési, az
azzal összefüggõ tudományos, valamint a mûvészeti alkotó tevékenység rendszeres értékelésére, amelyben meghatározza a vizsgálatok várható idõpontját. A vizsgálatokról
írásbeli értékelést készít.
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(2) A minõséghitelesítési vizsgálatokban részt vevõ
szakértõket (a továbbiakban: látogató bizottság) az elnök
elõterjesztése alapján a MAB Testülete jelöli ki.

hatásköreit a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott rendelkezések szerint. A fõtitkár munkáját a fõtitkár-helyettes és a gazdasági igazgató segíti.

(3) A látogató bizottság értékelõ jelentését a vizsgálat
megkezdésétõl számított százhúsz napon belül kell elkészíteni. A MAB elnöke a jelentést, annak elkészültét követõ harminc napon belül megküldi az érintett intézmény vezetõjének, akinek további harminc napon belül joga van
írásbeli észrevételt tenni. Amennyiben szükséges az észrevétellel kapcsolatos újabb adatok beszerzése, erre a MAB
szervezeti és mûködési szabályzatában leírt módon lehetõséget kell nyújtani. Az értékelést és a felsõoktatási intézmény észrevételét tartalmazó iratot a Testület tagjai együtt
kapják meg, és az értékelésrõl vita után, titkosan szavaznak.

(2) A fõtitkár és a gazdasági igazgató személyérõl nyilvános pályázat alapján a MAB Testülete jelen lévõ tagjainak kétharmados egyetértésével dönt. A fõtitkárral és a
gazdasági igazgatóval a MAB elnöke köti meg a foglalkoztatásra irányuló szerzõdést.

A szakértõi díj
14. §
(1) A MAB feladatai ellátása során a nem közigazgatási
hatósági eljárás keretében adott szakértõi vélemény kiadásáért az e rendelet mellékletében meghatározott díjazásban
részesül.
(2) A díjat a szakértõi vélemény kiadása elõtt, a kérelmezõ köteles megfizetni.
(3) A díjra vonatkozó rendelkezéseket a MAB és az Oktatási Minisztérium honlapján közzé kell tenni, beleértve
annak változásait is (legkésõbb a változást megelõzõ tizenöt napon belül).

(3) A fõtitkár-helyettessel a fõtitkár elõterjesztése alapján a MAB elnöke köti meg a foglalkoztatásra irányuló
szerzõdést.

17. §
(1) A MAB Titkársága a fõtitkár irányításával látja el
feladatait. A fõtitkár felel a MAB Testülete és elnöke által
megjelölt titkársági feladatok megszervezéséért.
(2) A MAB pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait, illetve gazdasági adminisztrációját a gazdasági igazgató irányításával a MAB Titkársága részeként, annak
szakmai irányításával mûködõ gazdasági egység vagy
szerzõdés alapján külsõ szervezet látja el.
(3) A gazdasági igazgató felelõs a pénzügyi tervezéssel,
az elõirányzat-felhasználással és -módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, mûködtetéssel, beruházással,
vagyonhasználattal, munkaerõ-gazdálkodással, készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel és beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátásáért.

A MAB Titkárságára vonatkozó szabályok

A MAB Felülvizsgálati Bizottsága

15. §

18. §

(1) A MAB Testülete mellett mûködõ Titkárság látja el
a MAB adminisztratív, jogi és szervezési, valamint pénzügyi feladatait.
(2) A MAB fõtitkára átadott hatáskörben gondoskodik a
felsõoktatási törvény 111. §-ában és az e rendeletben foglaltaknak megfelelõen:
a) a MAB ügyintézési, elõkészítõ, szervezõ, végrehajtást támogató titkársági teendõinek ellátásáról,
b) a MAB Testület és bizottságai, valamint a MAB feladat- és tevékenységi köréhez kapcsolódó egyéb testületek, szervezetek közötti információcsere MAB-on belüli
feltételeinek megteremtésérõl.

16. §
(1) A MAB Titkársága élén a MAB elnökének alárendelt fõtitkár áll, akire a MAB elnöke átruházhatja egyes

(1) A MAB a felsõoktatási törvény 111. §-a (7) bekezdésében meghatározottak szerint Felülvizsgálati Bizottságot hoz létre.
(2) A MAB Felülvizsgálati Bizottsága tagjaira a MAB
Testületének tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.
(3) A tagokat a MAB elnöke bízza meg hároméves idõtartamra. A tagok maguk közül elnököt választanak, a
Felülvizsgálati Bizottság ügyrendjét a jogszabályok és a
MAB szervezeti és mûködési szabályzata keretein belül
maga állapítja meg, munkáját a MAB Titkársága segíti.
(4) A MAB Felülvizsgálati Bizottsága a felsõoktatási
törvény 106. §-a (8) bekezdése alapján az új szakértõi vélemény elkészítésekor jár el.
(5) A MAB Felülvizsgálati Bizottsága szakértõi véleményének elkészítésének határideje harminc nap.
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(6) Nem vehet részt a döntéshozatalban az a tag, aki a
felülvizsgálat alá vont ügyben – a MAB tagjaként korábban – eljárt.

A MAB Felügyelõ Bizottsága
19. §
(1) A MAB Felügyelõ Bizottsága három tagból áll, akiket a miniszter nevez ki ötéves idõtartamra. A megbízás
meghosszabbítható. A tagok közül egy személyre a Magyar Rektori Konferencia, egy személyre a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tesz javaslatot. A MAB Testületének tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok a
MAB Felügyelõ Bizottságának tagjaira is vonatkoznak.
(2) A MAB Felügyelõ Bizottsága tagjának megbízatása
megszûnik
a) a megbízatás lejártával,
b) a tag írásos lemondásával,
c) a delegáló javaslatára történõ, vagy az összeférhetetlenség miatti felmentéssel,
d) a tag halálával.
(3) A MAB Felügyelõ Bizottsága ügyrendjét maga állapítja meg, munkáját a MAB Titkársága segíti. A MAB Felügyelõ Bizottsága vezetõjét maga választja.
(4) A MAB Felügyelõ Bizottsága ellenõrzi a MAB mûködését és gazdálkodását. Ennek során a MAB elnökétõl
jelentést, a MAB Titkársága munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a MAB
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(5) A MAB Felügyelõ Bizottsága köteles a MAB elnökét tájékoztatni és a Testület összehívását kezdeményezni,
ha arról szerez tudomást, hogy
a) a MAB mûködése során olyan jogszabálysértés vagy
a MAB érdekeit súlyosan sértõ esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése a Testület döntését teszi szükségessé,
b) a MAB elnökének felelõsségre vonását megalapozó
tény merült fel.
(6) A MAB Testületének ülését a MAB Felügyelõ Bizottságának indítványára – annak megtételétõl számított
harminc napon belül – össze kell hívni. E határidõ eredménytelen eltelte esetén a testületi ülés összehívására a
MAB Felügyelõ Bizottságának vezetõje is jogosult.
(7) Ha a MAB Testülete a törvényes mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg,
a MAB Felügyelõ Bizottsága köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenõrzést ellátó minisztert.
(8) A MAB Felügyelõ Bizottsága a MAB szakmai tevékenységét nem vizsgálja.
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A MAB szervezeti és mûködési szabályzata
20. §
(1) A MAB szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza – az e rendeletben szabályozottakon túl –
a) a MAB mûködésével,
b) a MAB szervezetével,
c) a MAB Titkárságával,
d) a MAB Testületével, a Testületen belül létrehozandó
szakértõi bizottságokkal, tanácsadó testületekkel – különösen a hittudományi, a pedagógusképzéssel foglalkozó
és a minõségfejlesztési szakértõi bizottsággal –, valamint
ezek összetételével, mûködésével,
e) a MAB Testületének eljárási rendjével
kapcsolatos részletes szabályokat.
(2) A MAB szervezeti és mûködési szabályzata rendelkezik
a) a MAB Testülete döntéseinek nyilvántartásáról,
amelybõl a döntések tartalma, idõpontja, hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzõk aránya (esetleg személye)
megállapítható,
b) a MAB Testülete döntéseinek az érintettekkel való
közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
c) a MAB mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjérõl,
d) a MAB mûködésének, szolgáltatásai igénybevétele
módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.
(3) A MAB szervezeti és mûködési szabályzatát a miniszter az Oktatási Közlönyben is közzéteszi.

Záró rendelkezések
21. §
(1) E rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba, és ezzel
egyidejûleg hatályát veszti a Magyar Akkreditációs Bizottságról szóló 199/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet.
(2) A MAB 2006. október 31-ig elkészíti a felsõoktatási
törvény és e rendelet rendelkezéseinek megfelelõ szervezeti és mûködési szabályzatát.
(3) A MAB elnöke 2006. szeptember 1-jéig felkéri a felsõoktatási törvény 111. §-a (1) bekezdésben meghatározott testületeket és szervezeteket, hogy 2006. november
1-jéig delegálják a MAB Testületének új tagjait. A MAB
elnöke 2006. december 1-jéig elõterjeszti a delegáltak
névsorát a miniszternek, aki azt továbbítja a miniszterelnöknek. Az új Testület a korábbi elnök és tagok mandátumának lejártát követõen, 2007. január 1-jétõl látja el
feladatait.
(4) A MAB Felügyelõ Bizottságának tagjait 2006. július
1-jével meg kell bízni.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet
a 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelethez
A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
részére – a nem közigazgatási hatósági eljárás
keretében adott szakértõi véleménye alapján –
fizetendõ szakértõi díjak
Az eljárás kezdeményezésekor érvényes minimálbér
kétszerese illeti meg a MAB-ot:
a) az alap- és mesterképzés indítása esetén a szakértõi
véleményezés [Ftv. 106. § (2) bek.],
b) a doktori iskola létesítése elõtt bekért szakértõi véleményezés [Ftv. 106. § (3) bek.]
díjaként.

A Kormány
70/2006. (III. 28.) Korm.
rendelete
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról rendelkezõ
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 94. §-a (3) bekezdésének h) és j) pontjaiban foglalt
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
(1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jegyzõ, fõjegyzõ a közoktatásról szóló törvény
91. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján közremûködik
a KIR létrehozásához és mûködtetéséhez szükséges adatok, információk gyûjtésében, feldolgozásában. Évente
egy alkalommal összesítõ jelentést készít az illetékességi
körébe tartozó közoktatási feladatot ellátó intézmények létesítésérõl, illetve megszûnésérõl, amelyet megküld az Iroda részére. Az Iroda észrevételt tesz az illetékes jegyzõ,
fõjegyzõ felé, ha az adatszolgáltatásban rendellenességet
észlel.
(2) Az intézményfenntartó helyi önkormányzat – intézményfenntartó társulás esetében a székhely szerinti település
önkormányzatának – jegyzõje, fõjegyzõje a felvételi körzethatárok megállapításáról, illetve a megváltoztatásáról szóló
önkormányzati döntést követõ harminc napon belül megküldi a KIR részére a kötelezõ felvételt biztosító óvoda és iskola
körzethatárait tartalmazó jegyzõkönyvi kivonatot, valamint
az e rendelet 6. számú mellékletének 3. pontjában meghatá-
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rozott adatokat a 11. §-ának (6) bekezdésében meghatározottak szerint eljuttatja az Iroda részére.”
(2) Az R. 12. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) Az Iroda, ha a KIR adatbázis mûködtetése során a
közoktatásról szóló törvény 40. §-ának (5) bekezdésében
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség mulasztását
észleli, elektronikus úton értesíti az Országos Közoktatási
Értékelési és Vizsgaközpontot (a továbbiakban: OKÉV).
Az OKÉV a közoktatásról szóló törvény 95/A. §-ának
(5) bekezdése szerint jár el.”

2. §
Az R. 12/B. §-a a következõ új (8)–(9) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg az eredeti (8)–(9) bekezdése számozása (10)–(11) bekezdésre változik:
„(8) Az Iroda az OM azonosítót a közoktatási intézménytörzsbõl – legfeljebb egy nevelési évig, tanévig –
visszavonja, ha
a) olyan fenntartó-váltással, átszervezéssel kapcsolatos
jelentési kötelezettség elmulasztásáról értesül, amely
e rendelet szerint új OM azonosító igénylésével jár,
b) az OM azonosítóval rendelkezõ intézmény jogutóddal vagy anélkül megszûnt, de ennek bizonyítása, illetõleg
az adatszolgáltatás az (5)–(6) bekezdésben elõírtak szerint
nem történt meg,
c) a fenntartó az intézményét egy nevelési évig, tanévig
szünetelteti.
(9) Az OM azonosító visszavonásáról az Iroda értesíti
az intézmény fenntartóját és az OM-et. Ha e rendeletben
elõírtak szerint az adatszolgáltatás megtörtént, az Iroda az
OM azonosítót visszaállítja a közoktatási intézménytörzsben, vagy törli, és ezzel egyidejûleg újat ad ki. Ha bizonyíthatóan megállapítható, hogy a közoktatási feladatot ellátó intézmény megszûnt, az Iroda a (7) bekezdésben meghatározottak szerint jár el.”

3. §
Az R. 12/D. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A pedagógus-munkakörben, illetve a nevelõ- és oktatómunkát közvetlenül segítõ alkalmazotti munkakörben,
a pedagógiai elõadó vagy a pedagógiai szakértõ munkakörben foglalkoztatottak (a továbbiakban: alkalmazottak)
adatait az intézményvezetõ a jogviszony létesítés napját
követõ tizenöt napon belül bejelenti az Irodának az azonosító szám igénylése céljából. Az azonosító szám igénylése
a 12/F. §-ban meghatározott módon történik. Az Iroda tizenegyjegyû azonosító számot képez, és azt az igénylés
befogadása napjától számított tizenöt napon belül a KIR
on-line rendszerén keresztül elérhetõvé teszi az intézményvezetõ részére. Az intézményvezetõ gondoskodik
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arról, hogy valamennyi érintett személy megismerje a részére kiadott azonosító számot. Ha az érintett személy kéri
az azonosítóról szóló igazolás kiadását, a közoktatási feladatot ellátó intézmény köteles térítésmentesen az igazolást nyolc napon belül kiállítani. Az igazoláson szereplõ
adatokat és az igazolás formátumát az Iroda teszi közzé a
KIR honlapján.”
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venni azt a felnõttoktatásban részt vevõ tanulót, akinek a
tanulói jogviszonya félévkor megszûnt, vagy a tanulói jogviszony megszûnését – jogszabály alapján – meg kellett
volna állapítani. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni abban
az esetben is, ha a felnõttoktatásban részt vevõ tanuló a
mulasztások miatt félévkor nem volt osztályozható, és az
osztályozó vizsgán nem jelent meg, távolmaradását három
munkanapon belül nem igazolta; ezáltal tíz tanítási óránál
igazolatlanul többet mulasztott.”

4. §
Az R. 12/E. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A tanulói jogviszonyt létesítõ tanuló adatait a
12/F. §-ban meghatározott módon a közoktatási feladatot
ellátó intézmény vezetõje a jogviszony létesítést követõ tizenöt napon belül megküldi az Irodának az azonosító szám
kiadása céljából. Az Iroda a tanulónak tizenegyjegyû azonosító számot képez, és azt az igénylés befogadása napjától számított tizenöt napon belül a KIR on-line rendszerén
keresztül elérhetõvé teszi az intézményvezetõ részére. Az
intézményvezetõ gondoskodik arról, hogy a tanuló vagy
annak törvényes képviselõje megismerje a kiadott azonosító számot. Amennyiben a tanuló vagy törvényes képviselõje kéri az azonosítóról szóló igazolás kiadását, a közoktatási feladatot ellátó intézmény köteles az igazolást térítésmentesen nyolc napon belül kiállítani. Az igazoláson
szereplõ adatokat és az igazolás formátumát az Iroda teszi
közzé a KIR honlapján.”

5. §
(1) Az R. 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az aktuális igénylési lapot az OM február 15-éig,
illetõleg augusztus 31-éig küldi meg az Igazgatóság részére, az Igazgatóság pedig február 25-éig, illetõleg szeptember 15-éig küldi meg a fenntartónak.”
(2) Az R. 13. §-ának (7) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[Az új fenntartó az igénylési laphoz köteles csatolni:]
„g) nyilatkozatot arról, hogy sem neki, sem az intézményének harminc napon túli köztartozása nincs.”
(3) Az R. 13. §-a (8) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha a fenntartó új intézményt, új telephelyet létesít, az
igénylési laphoz csatolni kell a (7) bekezdés a), b), f) és
g) pontjában meghatározott dokumentumokat.”

6. §
Az R. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § Nem lehet a normatív hozzájárulás és támogatás igénylésénél, valamint az elszámolásnál figyelembe

7. §
(1) Az R. 14. §-ának (1) bekezdése a következõ új
b) ponttal egészül ki, és a jelenlegi b) pont jelölése c) pontra változik:
[Az Igazgatóság – az igénylési lap és a rendelkezésre
álló okiratok alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvényben (a továbbiakban: Ket.) szabályozott eljárás keretében –]
„b) az elszámolásban közölt szeptember 15-ei ténylétszám, valamint – szükség esetén – az új jogcímekre vonatkozó kiegészítõ felmérés adatai alapján január hónapra,”
(2) Az R. 14. §-ának (4) bekezdés elsõ mondata helyébe
a következõ mondat lép:
„Ha év közben a tényleges létszám az egyes feladatellátási helyek (székhely, telephely) szintjén – bármely okból,
támogatási jogcímenként – 10%-ot meghaladó mértékben
csökken, errõl a hozzájárulást és támogatást folyósító illetékes Igazgatóságot nyolc napon belül értesíteni kell.”

8. §
(1) Az R. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A fenntartó a költségvetési törvényben meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételének
jogosságáról és felhasználásáról intézmény székhelyenkénti és telephelyenkénti, valamint összesített – az OM által elkészített és az Igazgatósághoz január 10-éig továbbított, valamint az Igazgatóság által hivatalból megküldött –
adatlapokon, a tárgyévet követõ év január 31-éig köteles
elszámolni. A 14. § (4) bekezdés kivételével az elszámolás
az ellátott, oktatott létszám 1/12, 7/12, illetve 4/12 részének fenntartói szinten, jogcímenként figyelembe vett átlaga alapján történik. Az elszámolás során a mutatószám és
az éves átlaglétszám meghatározása a kerekítés általános
szabályai szerint két tizedes jegyre történik. Amennyiben a
fenntartó az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a finanszírozást az Igazgatóság felfüggeszti.”
(2) Az R. 16. §-ának (2) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„A határozatban rögzített többlettámogatás összegérõl az
Igazgatóság március 20-áig tájékoztatja az OM-et, amely
gondoskodik a támogatás – április havi elõleggel egyidejû-
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leg történõ – átutalásáról. Az éves elszámoláskor felmerülõ
ezer forint alatti többlettámogatási igényt az Igazgatóság
nem utalja át, illetve a visszafizetési, kamatfizetési kötelezettséget a fenntartónak nem kell teljesítenie.”
(3) Az R. 16. §-ának (6) bekezdés elsõ mondata helyébe
a következõ mondat lép:
„Az Igazgatóság a normatív hozzájárulás és támogatás
elszámolásának feldolgozása után a jóváhagyott költségvetési hozzájárulásokról és az elõzõ évi ténylegesen igénybe vett normatív hozzájárulásról és támogatásról a tárgyévet követõ év március 20-áig adatszolgáltatást nyújt az
OM és a Pénzügyminisztérium részére a minisztériumok
által meghatározott, és március 1-jéig az Igazgatóság részére megküldött formában.”
(4) Az R. 16. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az intézményfenntartó a költségvetési év végét
követõen az (1) bekezdésben meghatározott elszámolása
során érvényesítheti jogosultságát azon elõirányzatokra,
amelyekre a tárgyévben jogosult volt, és e jogosultsága az
elszámolás idõpontjában is fennáll.”
9. §
(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az e rendelet
1. számú melléklete lép.
(2) Az R. 2. számú mellékletének „I. Tájékoztató adatok
a közoktatási intézményekrõl” címû része az e rendelet
2. számú mellékletének megfelelõen módosul.
(3) Az R. 3. számú mellékletének OM–0010-es,
OM–0011-es, OM–0020-as, OM–0021-es, OM–0022-es,
OM–0012/140-es és az OM–0012/200-as számú adatlapjai helyébe az e rendelet 3. számú mellékletében foglalt
adatlapok lépnek.
(4) Az R. 3. számú melléklet „Részletes kitöltési útmutató, Kitöltési útmutató az OM–0010 számú adatlaphoz”
és a Részletes kitöltési útmutató, Kitöltési útmutató az
OM–0020 számú adatlaphoz címû rész az e rendelet
4. számú melléklete szerint módosul.
(5) Az R. – az e rendelet 5. számú mellékleteként kiadott – 6. számú melléklettel egészül ki.

10. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Az e rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított R. 12. §-ának (2) bekezdése 2006. május 2-án lép hatályba. Az Iroda 2006. május 2-ától biztosítja interneten
keresztül a hozzáférést az. R. 6. számú mellékletében meghatározott adattartalmú adatbázishoz.
(3) Az e rendelet 5. §-ának (2) bekezdésével megállapított R. 13. § (7) bekezdésének g) pontjában meghatározott
nyilatkozatot a nem állami, nem önkormányzati intéz-
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ményfenntartó elsõ alkalommal a 2006. szeptemberi
igénylésnél küldi meg az Igazgatóság részére.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 14. §-ának (8) bekezdése, továbbá
a) az R. 12/G. §-ában az „Országos Közoktatási és Értékelési Vizsgaközpont (a továbbiakban: OKÉV)” szövegrész helyébe „OKÉV” szövegrész lép;
b) az R. 3. számú melléklet, „Részletes kitöltési útmutató, Kitöltési útmutató az OM–0010 számú adatlaphoz”
címû részben a „030 helyi kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „030 települési kisebbségi önkormányzat” szövegrész, a „122 többcélú kistérségi társulás (az
OM–0011 adatlapot is ki kell tölteni!)” szövegrész helyébe a „122 többcélú kistérségi társulás” szövegrész, a
„Részletes kitöltési útmutató, Kitöltési útmutató az
OM–0021 számú adatlaphoz” címû részben a „030 helyi
kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „030 települési kisebbségi önkormányzat” szövegrész lép;
c) az R. 3. számú melléklet, „Részletes kitöltési útmutató, Kitöltési útmutató az OM–0010 számú adatlaphoz”
címû rész a „032 területi kisebbségi önkormányzat” szövegrésszel, a „Részletes kitöltési útmutató, Kitöltési útmutató az OM–0021 számú adatlaphoz” címû rész a „032 területi kisebbségi önkormányzat” szövegrésszel egészül ki;
d) az R. 13. §-ának (5) bekezdésében a „– február
15-éig –” szövegrész helyébe „– március 12-éig –” szövegrész, a 13. §-ának (6) bekezdés „februárban” szövegrész helyébe „márciusban” szövegrész, a 14. § (1) bekezdés a) pontjában a „január” szövegrész helyébe „december” szövegrész, az e rendelet 14. § (1) bekezdés új jelölés
szerinti c) pontjában „februári” szövegrész helyébe „márciusi” szövegrész, az R. 15. § (2) bekezdés a) pontjában az
„október” szövegrész helyébe „november” szövegrész, a
15. § (3) bekezdésében „november” szövegrész helyébe
„december” szövegrész, a 17/A. §-ának (1) bekezdés
b) pontjában „februári igénylés” szövegrész helyébe a
„márciusi igénylés” szövegrész lép;
e) az R. 2. számú mellékletének I. Tájékoztató adatok a
közoktatási intézményekrõl címû részben „Az intézmény
az említett adatokon kívül tájékoztatást nyújthat mindarról, amit fontosnak ítél.” szövegrészek helyébe „Az intézmény az említett adatokon kívül tájékoztatást nyújthat
mindarról, amit fontosnak ítél, a személyes adatok kivételével.” szövegrészek, „Az óvoda az említett adatokon kívül egyébként tájékoztatást nyújthat mindarról, amit fontosnak ítél.” szövegrész helyébe „Az óvoda az említett
adatokon kívül tájékoztatást nyújthat mindarról, amit fontosnak ítél, a személyes adatok kivételével.” szövegrész,
„A kollégium az említett adatokon kívül tájékoztatást
nyújthat mindarról, amit fontosnak ítél.” szövegrész helyébe „A kollégium az említett adatokon kívül tájékoztatást nyújthat mindarról, amit fontosnak ítél, a személyes
adatok kivételével.” szövegrész lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet
a 70/2006. (III. 28.) Korm. rendelethez
[1. számú melléklet
a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez]
Jegyzék a Magyar Államkincstár
Területi és Regionális Igazgatóságainak
bankszámlájáról

Budapesti és Pest megye
100320000028914600000000
Baranya megye
100240030028912200000000
Bács-Kiskun megye
100250040028910800000000
Békés megye
100260050028908100000000
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
100270060028906700000000
Csongrád megye
100280070028904300000000
Fejér megye
100290080028902900000000
Gyõr-Moson-Sopron megye
100330010028900500000000
Hajdú-Bihar megye
100340020028898700000000
Heves megye
100350030028896300000000
Komárom-Esztergom megye
100360040028894900000000
Nógrád megye
100370050028892500000000
Somogy megye
100390070028890100000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
100440010028888400000000
Jász-Nagykun-Szolnok megye
100450020028886000000000
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Veszprém megye
100480050028880800000000
Zala megye
100490060028878100000000

2. számú melléklet
a 70/2006. (III. 28.) Korm. rendelethez
[2. számú melléklet
a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez]
1. Az R. 2. számú mellékletének „I. Tájékoztató adatok
a közoktatási intézményekrõl” címe helyébe a következõ
cím lép:
„I. Tájékoztató adatok a közoktatási intézményekrõl
és fenntartóikról”
2. Az R. 2. számú mellékletének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„A közoktatási feladatokat ellátó intézmények, illetve
azok fenntartói a KIR rendszerében feldolgozott közérdekû adataikat az Iroda által fenntartott honlapon a következõk szerint hozzák nyilvánosságra.”
3. Az R. 2. számú melléklete, I. Tájékoztató adatok a
közoktatási intézményekrõl és fenntartóikról címû rész a
következõ rendelkezésekkel egészül ki:
„Fenntartók
1. Fel kell tüntetni a fenntartó nevét, a honlapja címét;
a képviselõ nevét, beosztását, telefonszámát, postai
és e-mail címét; a közoktatási feladatot ellátó intézményeinek az internet elérhetõségeit, az intézményeinek az OM számát.
2. Fenntartói társulás esetén meg kell adni a társulásban részt vevõ tagok számát és a tagok elérhetõségeit (név, postai cím). Meg kell jelölni az ügyvivõi
feladatokat ellátó fenntartói tagot.
3. Az intézményfenntartó elektronikus úton tájékoztatást kérhet az Irodától az általa fenntartott intézmény utolsó adatközlésének dátumáról.
4. Ha az intézményfenntartó nem rendelkezik saját
honlappal, a KIR honlapján közzéteheti, hogy az
igénybe vett normatív hozzájárulás és támogatás a
teljes intézményi költségvetés hány százalékát fedezte.

Tolna megye
100460030028884600000000

5. Meg kell adni a kötelezõ felvételt biztosító óvoda és
iskola körzethatárait.

Vas megye
100470040028882200000000

6. Az intézményfenntartó egyébként elektronikus úton
tájékoztatást nyújthat mindarról, amit fontosnak
ítél, a személyes adatok kivételével.”
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3. számú melléklet a 70/2006. (III. 28.) Korm. rendelethez
[3. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez]
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4. számú melléklet
a 70/2006. (III. 28.) Korm. rendelethez

191

[3. számú melléklet
a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez]

192

(3) Az R. 3. számú melléklet „Részletes kitöltési útmutató, Kitöltési útmutató az OM–0010 számú adatlaphoz”
és a Részletes kitöltési útmutató, Kitöltési útmutató az
OM–0020 számú adatlaphoz címû részben a
„– 010 egy közoktatási feladatot ellátó intézmény
(óvoda);
– 100 egységes iskola;
– 110 összetett iskola;
– 170 közös igazgatású közoktatási intézmény;
– 180 általános mûvelõdési központ;
– 220 egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény;
– 230 egyéb (melléírva az intézmény típusát).”
szövegrész helyébe a következõ szövegrész lép:

193
200
201
202
203
204

korai fejlesztésben, gondozásban részt vevõ nem
közoktatási intézmény, fogyatékosok ápoló, gondozó otthona
korai fejlesztésben, gondozásban részt vevõ nem
közoktatási intézmény, gyermekotthon
korai fejlesztésben, gondozásban részt vevõ nem
közoktatási intézmény, egyéb
fejlesztõ felkészítésben részt vevõ nem közoktatási
intézmény, fogyatékosok ápoló, gondozó otthona
fejlesztõ felkészítésben részt vevõ nem közoktatási
intézmény, fogyatékosok rehabilitációs intézménye
fejlesztõ felkészítésben részt vevõ nem közoktatási
intézmény, fogyatékosok nappali intézménye
fejlesztõ felkészítésben részt vevõ nem közoktatási
intézmény, egyéb
fejlesztõ iskola

„010 óvoda

100

tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek/tanulók
közoktatási feladatainak ellátása
egységes iskola*

020

általános iskola

110

összetett iskola*

040

szakiskola

170

közös igazgatású közoktatási intézmény*

050

speciális szakiskola

180

általános mûvelõdési központ*

060

készségfejlesztõ speciális szakiskola

220

070

elõkészítõ szakiskola

080

9. évfolyamon kezdõdõ gimnázium

081

7. évfolyamon kezdõdõ gimnázium

082

5. évfolyamon kezdõdõ gimnázium

090

9. évfolyamon kezdõdõ szakközépiskola

egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény*
egységes konduktív pedagógiai módszertani intézmény*
egyéb (melléírva az intézmény típusát, pl. többcélú
közös igazgatású intézmény*)
gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény*

091

7. évfolyamon kezdõdõ szakközépiskola

092

5. évfolyamon kezdõdõ szakközépiskola

120

alapfokú mûvészetoktatás intézmény

130

kollégium vagy diákotthon

140

egységes pedagógiai szakszolgálat*

141

nevelési tanácsadó

142

logopédiai intézet

143

146

gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztõ és gondozó központ
tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság
országos szakértõi és rehabilitációs tevékenységet
végzõ bizottság
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó

147

konduktív pedagógiai intézmény

150

pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény*
központi mûhely

144
145

160
190

korai fejlesztésben, gondozásban részt vevõ nem
közoktatási intézmény, bölcsõde

210
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221
230
231
232

konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény*

233

kiegészítõ nyelvoktató kisebbségi iskola

* Többcélú feladatokat ellátó intézmény”

5. számú melléklet
a 70/2006. (III. 28.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet
a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez
A kötelezõ felvételt biztosító óvoda és iskola
körzethatárait tartalmazó nyilvántartás adattartalma
Az Iroda az általa felügyelt honlapon az e melléklet szerinti adattartalommal készíti el, illetve tartja karban a körzethatárokat tartalmazó adatbázist. Az 1–2. pontban szereplõ adatokat az Iroda – a fenntartói adatbázisban szereplõ adatokkal – tölti fel. A 3. pontban szereplõ adatokat az
intézményfenntartó önkormányzat jegyzõje, fõjegyzõje
szolgáltatja.
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Az adatbázis tartalmazza:
1. az intézményfenntartó önkormányzat jegyzõjének,
fõjegyzõjének a hivatali elérhetõségeit:
a) Hivatal nevét, irányítószámát, település nevét,
közterület címét,
b) beküldõ felelõs személy nevét, beosztását, telefonszámát, e-mail címét, faxszámát, és
c) a KIR belsõ mûködtetéséhez szükséges fenntartói kódokat;
2. a fenntartott intézmény adatait:
a) az OM azonosító számot,
b) feladatellátási helyek címeit,
c) a KIR belsõ mûködtetéséhez szükséges feladatellátási helyek kódszámait,
d) ellátott feladatok típusait/intézményegységeket,
e) a KIR belsõ mûködtetéséhez szükséges intézményegységek kódszámait.
3. Óvodai és iskolai körzethatárokkal kapcsolatban
nyilvántartja az Iroda
a) a körzethatárokat megállapító önkormányzati
döntést tartalmazó jegyzõkönyvi kivonatot,
annak számát, illetve az elfogadás idejét,
b) az adott intézményhez tartozó település rész körülhatárolásait és annak adatait (település nevét, irányítószámát, közterület címét).”

A Kormány tagjainak
rendeletei
Az igazságügy-miniszter
14/2006. (III. 28.) IM
rendelete
egyes igazságügy-miniszteri rendeletek
módosításáról
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
(a továbbiakban: Be.) 604. §-a (2) bekezdésének l) pontjában, a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló
1979. évi 11. törvényerejû rendelet (a továbbiakban:
Bv. tvr.) 127. §-ának (1) bekezdésében és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a legfõbb ügyésszel egyetértésben a következõket rendelem:
A szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás
végrehajtásának szabályairól szóló
6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosításáról
1. §
A szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rende-
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let (a továbbiakban: Bszr.) 79. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elítéltrõl értékelõ véleményt kell készíteni a hatóságok indokolt megkeresésére, továbbá – törvény eltérõ
rendelkezése hiányában –
a) a szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megváltoztatására,
b) az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásának,
illetve megszüntetésének az elrendelésére,
c) a feltételes szabadságra bocsátásra,
d) a pártfogó felügyelet alá helyezésre,
e) az átmeneti csoportba helyezésre,
f) a gyógyító-nevelõ csoportba utalásra, illetve az onnan történõ kihelyezésre,
g) a különleges biztonságú körletre való helyezésre,
annak fenntartására, illetve a megszüntetésére,
h) a kegyelmi kérelemre és a büntetés félbeszakítási kérelemre,
i) az átszállításra
vonatkozó elõterjesztések elkészítése elõtt.”

2. §
A Bszr. 167. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása
iránti kérelmet az elítélt vagy védõje az intézetnél terjesztette elõ és az értékelõ vélemény mellõzhetõ [Bv. tvr.
7/A. § (2) bek.], a kérelmet nyolc napon belül kell a bv. bíróhoz továbbítani. Az intézet ebben az esetben is tájékoztatja a bv. bírót a végrehajtott és a végrehajtásra váró szabadságvesztésrõl, valamint arról, ha az elítélt ellen új büntetõeljárás van folyamatban.”
3. §
A Bszr. 194. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
és a jelenlegi rendelkezés az (1) bekezdés jelölést kapja:
„(2) Ha a szabadságvesztés végrehajtási fokozatának
megváltoztatása iránti kérelmet az elítélt vagy védõje az
intézetnél terjesztette elõ és az értékelõ vélemény mellõzhetõ [Bv. tvr. 7. § (2) bek.], a kérelmet nyolc napon belül
kell a bv. bíróhoz továbbítani. Az (1) bekezdés rendelkezése ebben az esetben is megfelelõen alkalmazandó.”
4. §
A Bszr. a következõ 199/A. §-sal egészül ki:
„199/A. § Ha a feltételes szabadságra bocsátás iránti kérelmet az elítélt vagy védõje az intézetnél terjesztette elõ
és az értékelõ vélemény mellõzhetõ [Bv. tvr. 8. § (4) bek.],
a kérelmet nyolc napon belül kell a bv. bíróhoz továbbítani. Az intézet ebben az esetben is tájékoztatja a bv. bírót a
végrehajtott és a végrehajtásra váró szabadságvesztésrõl,
valamint arról, ha az elítélt ellen új büntetõeljárás van
folyamatban.”
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A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása
során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló
feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet
módosítása
5. §
A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról
szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet (a továbbiakban: Bhr.)
40. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(7) Ha a bv. bíró az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra bocsátását mellõzte, a bv. intézet a feltételes szabadságra bocsátásról a Bv. tvr.
8. §-ának (5) bekezdése szerinti idõszakonként elõterjesztést készít.”
6. §
(1) A Bhr. 84. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„84. § (1) Ha a bíróság az elítéltet az állam javára bûnügyi költség megfizetésére kötelezte, az egységes értesítõlapon feltünteti, hogy a határozat jogerõre emelkedéséig
felmerült bûnügyi költségbõl az elítélt milyen összeget tartozik megfizetni.”
(2) A Bhr. 84. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a bûnügyi költséget az ügyész állapította meg,
végrehajtható határozatának egy kiadmányát megküldi az
illetékes BGH-nak. A BGH a végrehajtás foganatosítása
érdekében a határozatot olyan záradékkal látja el, amely
szerint a határozat az 1994. évi LIII. törvény 10. §-a szerinti végrehajtható okiratnak minõsül, és azt megküldi a végrehajtónak.”
7. §
A Bhr. 85. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az ügyész által megállapított bûnügyi költség esetén az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerûen kell
alkalmazni azzal, hogy halasztás vagy részletfizetés nem
engedélyezhetõ.”
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kezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell.
(2) Ha a bíróság a büntetõügyben rendbírságot alkalmazott, az egységes értesítõlapon azt is feltünteti, ha a rendbírság meg nem fizetése esetén elzárásra átváltoztatásnak
van helye [Be. 161. § (5) bek.]. Ha a kötelezett a rendbírságot a felhívásban megjelölt határidõben nem fizette meg, a
BGH értesíti azt a bíróságot, amelynek eljárásában a rendbírság végrehajthatóvá vált [Be. 590. § (1) bek.]. A bíróság
a rendbírság elzárásra történõ átváltoztatásáról határoz.
(3) A bíróság a rendbírságot helyettesítõ elzárásról értesítõlapot állít ki, és azt az átváltoztató végzés egy kiadmányával a bv. csoportnak, az átváltoztató végzés egy kiadmányát a BGH-nak küldi meg. A bv. csoport a továbbiakban a 39. § értelemszerû alkalmazásával jár el.
(4) A büntetõügyben az ügyész, illetve a nyomozó hatóság az általa alkalmazott elõvezetéssel, valamint a kíséréssel kapcsolatban felmerült költség megfizetésére a terheltet az önkéntes teljesítésre utalva hívja fel. Ha a terhelt az
elõvezetéssel, illetve kíséréssel felmerült költséget a felhívásban megjelölt határidõben nem fizette meg, a végrehajtható határozat egy kiadmányát az illetékes BGH-nak
kell megküldeni. A BGH a végrehajtás foganatosítása
érdekében a határozatot olyan záradékkal látja el, amely
szerint a határozat az 1994. évi LIII. törvény 10. §-a szerinti végrehajtható okiratnak minõsül, és azt megküldi a végrehajtónak. A BGH eljárására a 77. § (1) bekezdésében és
a 79. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell.
(5) Ha a rendbírságot az ügyész szabta ki [Be. 161. §
(3) bekezdés], annak megfizetésére a kötelezettet az önkéntes teljesítésre utalva hívja fel. Ha a kötelezett a rendbírságot a felhívásban megjelölt határidõben nem fizette
meg, és a Be. 161. §-ának (6) bekezdése szerint elzárásra
átváltoztatásnak van helye, az ügyész indítványozza a bíróságnál a rendbírság elzárásra történõ átváltoztatását.
A bíróság a rendbírság elzárásra történõ átváltoztatásáról
határoz, a továbbiakban pedig a (3) bekezdés szerint jár el.
(6) Ha az ügyész által kiszabott rendbírságot a kötelezett a felhívásban megjelölt határidõben nem fizette meg,
és a Be. 161. §-ának (5) bekezdése alapján nincs helye elzárásra átváltoztatásnak, az ügyész a végrehajtható határozat egy kiadmányát megküldi az illetékes BGH-nak.
A BGH a végrehajtás foganatosítása érdekében a határozatot olyan záradékkal látja el, amely szerint a határozat az
1994. évi LIII. törvény 10. §-a szerinti végrehajtható okiratnak minõsül, és azt megküldi a végrehajtónak.”

8. §
A Bhr. 91. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„91. § (1) A büntetõügyben a bíróság által alkalmazott
rendbírság [Be. 161. § (1) bekezdés], az elõvezetéssel [Be.
69. § (1) bek. és 162. §], valamint a kíséréssel kapcsolatban felmerült költség, valamint a polgári eljárás során kiszabott pénzbírság, a polgári eljárásban a fél és a szakértõ
elõvezetésével felmerült költség esetén az egységes értesítõlapot az illetékes BGH-nak kell megküldeni. A BGH eljárására a 77. § (1), (3), (4) bekezdésében és a 79. § (1) be-

A bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl
szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosításáról
9. §
A bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl
szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 30. §-a a következõ
(6) bekezdéssel egészül ki:
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„(6) Ha a zálogjogosult a végrehajtásba történõ bekapcsolódása iránti kérelméhez nem csatolta a zálogtárgy lefoglalásáról szóló okiratot, a végrehajtó a kérelmet az ingóság lefoglalásáról szóló jegyzõkönyv, illetve az ingatlanra vonatkozó végrehajtási jog bejegyzésérõl szóló földhivatali határozat másolatával együtt továbbítja a bíróságnak.”

2006/34. szám

(2) A Bhr. mellékletében a 320/a. sz. értesítõlap helyébe
az e rendelet melléklete szerinti 320/a. számú értesítõlap
lép.

11. §
Ez a rendelet 2006. április 1-jén lép hatályba.

10. §
(1) A Bhr. mellékletében a 317. sz. értesítõlap helyébe
az e rendelet melléklete szerinti 317. számú értesítõlap lép.

Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter

Melléklet a 14/2006. (III. 28.) IM rendelethez
Egységes értesítés
pénzbüntetésrõl, pénzmellékbüntetésrõl, a vagyonelkobzásról, a büntetõeljárás során lefoglalt dolog
elkobzásáról, visszaadásáról, kötelezésrõl, az államot illetõ bûnügyi költségrõl, az elõvezetés, a kísérés
költségérõl és nem szabálysértés miatt kiszabott rendbírságról
Az elítélt
(a rendbírságra kötelezett)
neve (asszonyoknál
a leánykori név is)

Születési helye, éve,
hónapja és napja

Anyja neve

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Állandó:
Tartózk. h.:
Munkahelye neve és címe
(postai irányítószámmal)

Foglalkozása

Keresete

Vagyona

Az elítéltet fogva tartó bv-intézet
Az elsõ fokon eljárt bíróság ...........................................................................................................................................
megnevezése, határozatá20.............. évi ......................................... hó ............ nap
nak kelte és száma:
....................../20................./............... sz.
Ha elsõ fokon jogerõs, a
jogerõ napja:

20.............. évi ......................................... hó ............ nap

A jogerõs határozatot hozó ...........................................................................................................................................
bíróság megnevezése, hatá- 20.............. évi ......................................... hó ............ nap
rozatának kelte és száma
....................../20................./............... sz.
A kiszabott szabadságvesztés
A kiszabott pénzbüntetés

Felfüggesztve
igen
nem
összege: .................................................................. forint Elõz. fogva tartás, illetõleg
a napi tétel száma: ............................................................ házi õrizet beszámítása:
egy napi tétel összege ........................................... forint ........................... nap, azaz
................................. forint

A kiszabott pénzmellékösszege: .................................................................. forint
büntetés és meg nem fizetés ...................................................................... forintonként
esetén az átváltoztatás
1 nap
kulcsa

Elõz. fogva tartás, illetõleg
házi õrizet beszámítása:
........................... nap, azaz
................................. forint
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317. Egységes értesítés
Az eddig felmerült bûnügyi
költségbõl az elítéltet terheli
................................................................................................................................ forint
A pénzbüntetés/
pénzmellékbüntetés esetén
engedélyezett

Részletfizetés: 20...................................-tól .................. havi ........................... forint
részlet/hó
Halasztás: 20.........................................-ig

A bûnügyi költség egyetemlegesen terheli ........................................................ Ft erejéig
1. .............................................................................. (................................................ u. ..................... sz. a.) lakost,
aki 19............................................... napján .............................................................................................. született,
anyja neve: .................................................................................................................................................................
2. .............................................................................. (................................................ u. ..................... sz. a.) lakost,
aki 19............................................... napján .............................................................................................. született,
anyja neve: .................................................................................................................................................................
3. .............................................................................. (................................................ u. ..................... sz. a.) lakost,
aki 19............................................... napján .............................................................................................. született,
anyja neve: .................................................................................................................................................................
4. .............................................................................. (................................................ u. ..................... sz. a.) lakost,
aki 19............................................... napján .............................................................................................. született,
anyja neve: .................................................................................................................................................................
5. .............................................................................. (................................................ u. ..................... sz. a.) lakost,
aki 19............................................... napján .............................................................................................. született,
anyja neve: .................................................................................................................................................................
6. .............................................................................. (................................................ u. ..................... sz. a.) lakost,
aki 19............................................... napján .............................................................................................. született,
anyja neve: .................................................................................................................................................................
Vagyonelkobzás:

Zár alá vételt elrendelõ bíróság megnevezése: ...............................................................................................................
határozatának kelte és száma:
20.................... évi ..................................................... hó .......................... nap ........................ szám.
A zár alá vételt foganatosító végrehajtói iroda megnevezése: ........................................................................................
végrehajtói irodai ügyszám: .............................................................................................................................................
A kiszabott rendbírság ............................... Ft, azaz .............................................................................................. Ft.
A bíróság a kiszabott rendbírság meg nem fizetése esetén, annak elzárásra átváltoztatása/végrehajtása felõl
intézkedik.
A büntetõeljárás során felmerült elõvezetés, kísérés költsége, illetõleg a polgári eljárás során felmerült elõvezetési
költség: ................................................................... Ft, azaz ................................................................................ Ft.
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Elkobzott bûnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Megsemmisíteni rendelt bûnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kiadni rendelt bûnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kinek (név, lakóhely)
(postai irányítószámmal)

Kiadni rendelt, de
visszatartandó bûnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kinek (név, lakóhely)
(postai irányítószámmal)

Az értesítés kiállításának helye és idõpontja:

......................................................, 20......... évi ............................................... hó ..... napján.
P. H.

Melléklet:
Megjegyzés:

db bûnjel átvételi elismervény

...............................................................................
a tanács elnöke – bíró – bírósági ügyintézõ

317.

Egységes értesítés.
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Értesítés
rendbírság elzárásra átváltoztatásáról
....................................................................................................... elítéltet, aki ...........................................................-n,
19.................... évi ................................................... hó ................. napján született,
anyja neve: ........................................................................................................................................................................
lakóhelye: ..........................................................................................................................................................................
a ............................................ Ügyészség / Bíróság / Ítélõtábla a 20.......... évi .............................. hó ...... napján kelt
............./20................../.................. számú, illetve a .............................................................. Ügyészség / Bíróság, mint
másodfokú bíróság/Ítélõtábla a 20............ évi ................................................ hó ........... napján jogerõre emelkedett
......................................../20...................../................... számú végzésével ............................................................. miatt
jogerõsen ......................................................................... Ft rendbírság megfizetésére kötelezte.
A rendbírságot a ........................................................... BGH Rb ........................./20............. tételszám alatt elõírta.
A terhelt a rendbírságot – nem – csak részben – fizette meg.
A jogerõs határozat szerint a rendbírságot meg nem fizetése esetén ................................................... forintonként
egy-egy napi elzárásra kell átváltoztatni.
Ezért a bíróság a 20............ évi ................................. hó ........... napján kelt ............../20.............../........ számú
végzésével a meg nem fizetett rendbírságot ......................./......................./ nap elzárásra változtatta át.

.........................................., 20.................. évi ................................................ hó ............ napján.

........................................................................
a tanács elnöke – bírósági ügyintézõ

320/a.

Értesítés rendbírság elzárásra átváltoztatásáról.

Lássa:
A büntetés-végrehajtási Intézet Parancsnoka!
Az átváltoztató végzés végrehajtandó.
A rendbírság helyébe lépõ elzárást hajtsa végre!
Az elzárásból az idõközben történt ................................................................................. forint befizetésre figyelemmel
..................................................... napot hajtson végre.
.........................................., 20.................. évi ................................................ hó ............. napján.

..............................................................................
a tanács elnöke – bíró
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A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
1/2006. (III. 28.) MeHVM
rendelete
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjainak illetményérõl,
valamint egyéb pénzbeli és természetbeni
ellátásáról szóló 4/1997. (II. 28.) TNM rendelet
módosításáról

2006/34. szám
5. §

Az R. 20. §-ának (1) bekezdése az alábbi k) és l) pontokkal egészül ki:
[20. § (1) A távolléti díj számítása szempontjából rendszeres illetménypótléknak minõsül:]
„k) közterületi pótlék,
l) szolgálati idõpótlék.”
6. §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 342. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak illetményérõl, valamint egyéb pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló 4/1997. (II. 28.) TNM rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítom:
1. §
Az R. 8/A. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A ht. állomány akció szolgálati pótlékra, illetve
közterületi pótlékra jogosult tagja gépjármûvezetõi pótlékra nem jogosult.”
2. §
Az R. az alábbi alcímmel és az azt követõ 11/A. §-sal
egészül ki:
„Közterületi pótlék
11/A. § (1) A Hivatal mûveleti feladatokat ellátó szervezeti egységeinél a ht. állomány – munkakörébõl adódóan –
közterületen különleges szolgálati feladatot ellátó tagja
közterületi pótlékra jogosult.
(2) A ht. állomány vezetõi pótlékra, illetve akció szolgálati pótlékra jogosult tagja közterületi pótlékra nem jogosult.”
3. §
Az R. 18. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérõen
szüneteltetni kell a pótlék folyósítását a 30 napot meghaladó tanfolyamra vezénylés idejére, amennyiben ez szolgálatteljesítés alóli mentesítéssel történik, valamint egészségügyi szabadság esetén a 61. naptól.”
4. §
Az R. 19. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az alapilletményt és a rendszeres pótlékot, valamint a megbízási díjat minden hónapban egy összegben
kell számfejteni.”

Az R. 22. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„22. § (1) A ht. állomány tagjának tizenharmadik havi
illetményre jogosultságát a Hszt. 109. §-a állapítja meg.
(2) Nem jogosult tizenharmadik havi illetményre a ht.
állomány tagja, ha a vonatkozó jogszabályok alapján más
állami szervhez tartósan vezényelték, és a vezénylés idejére illetményét – a más állami szervvel kötött megállapodás
alapján – nem a Hivatal folyósítja.
(3) A kifizetés szempontjából a jogosultság fennállását
naptári napokban kell számolni.”
7. §
Az R. 27. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (5) bekezdés jelölése (6) bekezdésre
módosul:
„(5) Saját tulajdonú gépjármû alatt a ht. állomány tagja
vagy házastársa (élettársa) tulajdonában vagy üzemeltetésében lévõ gépjármûvet kell érteni.”
8. §
Az R. 59. §-a az alábbi (12)–(13) bekezdésekkel egészül ki:
„(12) A hivatásos állományba történõ kinevezéskor
meg kell állapítani a Hszt. 326. § (1) bekezdésében, továbbá a Hszt. 100/A. §-ában meghatározott szempontból beszámítható szolgálati viszony, illetve szolgálati idõ kezdetét, és azt a kinevezési okmányban rögzíteni kell.
(13) A szolgálati idõ pótlékra jogosultság kezdetének
megállapításakor a ténylegesen hivatásos állományban
töltött idõket össze kell számítani.”
9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2006. január 1-jétõl kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetésével egyidejûleg az R. 20. §-ának
(2) bekezdésében „a 22. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel,”, valamint a 41. §-ának elsõ mondatában a „május 15-ig,
illetve október 31-ig” szövegrész hatályát veszti.
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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Az oktatási miniszter
12/2006. (III. 28.) OM
rendelete
a közoktatás minõségbiztosításáról
és minõségfejlesztésérõl szóló
3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról
A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-át megelõzõ cím helyébe a következõ cím
lép, egyidejûleg az R. 10–14. §-a helyébe a következõ
10–14/F. § lép:
„Az alapfokú mûvészetoktatási intézmény nevelési
és oktatási tevékenységének szakmai minõsítési eljárása
10. § (1) Az alapfokú mûvészetoktatási intézmény fenntartója kezdeményezheti az általa fenntartott alapfokú mûvészetoktatási intézményben folyó nevelõ és oktató tevékenység szakmai minõsítését (a továbbiakban: minõsítési
eljárás).
(2) A minõsítési eljárás az alapfokú mûvészetoktatási
intézmény valamennyi feladat-ellátási helyére és mûvészeti ágára kiterjed.
(3) A minõsítési eljárás költségeit a fenntartó fedezi.
(4) Az e rendelet mellékletében felsorolt szakmai szervezetek (a továbbiakban: szakmai szervezetek) Szakmai
Minõsítõ Testületet (a továbbiakban: minõsítõ testület)
hozhatnak létre.
(5) A minõsítési eljárást a minõsítõ testület szervezi és
bonyolítja le.
(6) Az alapfokú mûvészetoktatási intézmény nevelési és
oktatási tevékenysége szakmai minõsítésének célja, hogy
a) egységes minõsítési szempontok alapján tanúsítsa az
alapfokú mûvészetoktatási intézmény tevékenységének
szakmai minõségét,
b) segítse az alapfokú mûvészetoktatási intézmények
szakmai munkájának fejlesztését, a minõségfejlesztõ tevékenységét,
c) támogassa az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben folyó nevelõ és oktató munka szakmai szempontú
fenntartói értékelését,
d) szolgálja az érintettek tájékoztatását, segítse az alapfokú mûvészetoktatási szolgáltatást igénybe vevõket az iskolaválasztásban.
11. § (1) A minõsítõ testület húsz fõbõl áll, amelybe
– mûvészeti áganként – egy-egy fõt delegálnak a szakmai
szervezetek. A minõsítõ testület elnökének és tagjainak
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megbízása – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – három évre szól, a megbízás meghosszabbítható.
(2) A minõsítõ testület tagja az lehet, aki a mûvészeti
tárgynak megfelelõ szakirányú tanári vagy mûvész végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá legalább tíz év
pedagógiai gyakorlattal rendelkezik vagy mûvész, vagy
aki az adott mûvészeti ág országosan, illetve nemzetközileg elismert szaktekintélye.
(3) A delegáláshoz mellékelni kell:
a) a delegált nyilatkozatát a delegálás elfogadásáról és
a 12. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró feltételekrõl,
b) a delegált szakmai önéletrajzát,
c) a delegáló szervezet szakmai ajánlását.
(4) A delegáló szakmai szervezet a minõsítõ testületi tagok kétharmadának egyetértésével visszahívhatja az általa
delegált tagot.
12. § (1) A minõsítõ testület meghatározza mûködésének rendjét (a továbbiakban: Szervezeti és Mûködési Szabályzatát), megválasztja vezetõit azzal a megkötéssel,
hogy akkor határozatképes, ha tagjainak mûvészeti áganként legalább a kétharmada jelen van.
(2) Ha a Szervezeti és Mûködési Szabályzat másként
nem rendelkezik, a minõsítõ testületnek nem lehet tagja az,
aki alapfokú mûvészetoktatási intézmény fenntartója vagy
alapfokú mûvészetoktatási intézmény vezetõje, továbbá,
aki a szakmai szervezetben választott tisztséget visel.
(3) A minõsítõ testület mûvészeti áganként összeállítja
az értékelést végzõ szakemberek jegyzékét (a továbbiakban: jegyzék). A jegyzéknek mûvészeti áganként legalább
hatvan-hatvan szakembert kell tartalmaznia. A jegyzékre a
szakemberek pályázat útján kerülhetnek fel.
(4) A jegyzékbe az vehetõ fel, aki a mûvészeti tárgynak
megfelelõ szakirányú tanári vagy mûvész végzettséggel és
szakképzettséggel, továbbá legalább tíz év pedagógiai
gyakorlattal rendelkezik vagy mûvész, vagy a mûvészeti
ág országosan elismert szakembere.
(5) Az alapfokú mûvészetoktatási intézmény szakmai
tevékenységét mûvészeti áganként legalább három tagból
álló minõsítõ csoport értékeli.
(6) A minõsítõ testület a minõsítõ csoport tagjait a mûvészeti áganként összeállított jegyzékbõl jelöli ki.
(7) Az adott minõsítési eljárásban nem lehet a minõsítõ
csoport tagja az, akitõl az ügy tárgyilagos megítélése nem
várható, így különösen
a) az érintett alapfokú mûvészetoktatási intézmény vezetõje vagy a vezetõ közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §
b) pont],
b) az érintett alapfokú mûvészetoktatási intézménnyel
vagy fenntartójával foglalkoztatási jogviszonyban áll, illetve a minõsítést megelõzõ három évben foglalkoztatási
jogviszonyban állt,
c) az adott alapfokú mûvészetoktatási intézménynél a
minõsítést megelõzõ három évben szakértõi, szaktanácsadói feladatot látott el.
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(8) A minõsítõ csoport tagjait az alapfokú mûvészetoktatási intézmény értékelésére a minõsítõ testület elnökének
döntése alapján a mûködtetõ szakmai szervezet elnöke
kéri fel és bízza meg.
13. § (1) A minõsítési eljárás megindítását a fenntartó a
minõsítõ testületnél kezdeményezheti írásban.
(2) Az alapfokú mûvészetoktatási intézmény mûvészeti
nevelõ és oktató tevékenységének minõsítése a következõ
dokumentumokban bejegyzett adatok alapulvételével történik:
a) az alapfokú mûvészetoktatási intézmény alapító okirata,
b) nem helyi önkormányzat által fenntartott alapfokú
mûvészetoktatási intézmény esetén a mûködés megkezdéséhez szükséges érvényes, jogerõs mûködési engedély,
c) önkormányzat által fenntartott alapfokú mûvészetoktatási intézmény esetén az alapfokú mûvészetoktatási
intézmény alapító okiratának jóváhagyásáról szóló képviselõ-testületi határozat.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok
hiteles másolatát a minõsítési eljárás kérelmezõjének a kérelemhez mellékelnie kell. A kérelmezõnek csatolnia kell
továbbá a fenntartásában mûködõ alapfokú mûvészetoktatási intézmény pedagógiai programját és a tantárgyfelosztását, továbbá nyilatkozatát arról, hogy az intézmény nem
áll hatósági eljárás alatt.
(4) A minõsítõ testület az értékeléssel és minõsítési eljárással kapcsolatban további dokumentumokat is kérhet.
(5) A minõsítõ csoport tagjai a helyszíni szemle során az
alapfokú mûvészetoktatási intézmény mûködését meghatározó egyéb szakmai dokumentumokba is betekinthetnek.
(6) Az alapfokú mûvészetoktatási intézmény köteles a
minõsítõ csoport vezetõjének átadni azokat a jegyzõkönyveket, amelyek a minõsítési eljárás évét megelõzõ öt éven
belül a fenntartó, a fõjegyzõ, az OKÉV által végzett ellenõrzések alapján készültek.
(7) Az alapfokú mûvészetoktatási intézmény öt évig köteles megõrizni azokat az iratokat, amelyek alapján ellenõrizni lehet a minõsítés alapjául szolgáló adatok valódiságát.
14. § (1) A szakmai szervezetek közösen dolgozzák ki a
minõsítés – mûvészeti ágankénti – szakmai értékelési
szempontrendszerét és a minõsítési eljárás menetét. A
szempontrendszer kidolgozásánál figyelembe kell venni a
(2) bekezdésben meghatározottakat.
(2) Az alapfokú mûvészetoktatási intézmény mûvészeti
nevelõ és oktató tevékenységének szakmai minõsítési
szempontjai különösen:
a) az alapfokú mûvészetoktatási intézmény pedagógiai
céljainak a pedagógiai munka eredményeivel való összehasonlítása, az alapfokú mûvészetoktatás követelményei
és tantervi programjának bevezetésérõl és kiadásáról szóló
27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben és az alapfokú mûvészetoktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott követelmények teljesülése a tanítási órák látogatása során szerzett tapasztalatok alapján,
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b) az alapfokú mûvészetoktatási intézmény által pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében rendelkezésre állnak-e megfelelõ pedagógiai kompetenciák, rendelkezik-e az alapfokú mûvészetoktatási intézmény a foglalkoztatási követelményekben meghatározott személyi
feltételekkel,
c) a tárgyi környezet, a tárgyi feltételek alkalmasak-e a
pedagógiai programban és egyéb központi követelményekben meghatározottak teljesítésére,
d) az alapfokú mûvészetoktatási intézmény teljesíti-e a
jogszabályban foglaltak és pedagógiai programjában elfogadott esélyegyenlõségi és egyenlõ bánásmód követelményének megtartására vonatkozó elõírásokat,
e) az alapfokú mûvészetoktatási intézmény eredményessége (mûvészeti versenyeken való részvétel, a tanuló
megtartó képessége, szakirányú továbbtanulás),
f) az érdekeltek elégedettsége (település, fenntartó,
szülõ, pedagógus, tanuló).
(3) A szakmai szervezetek által kidolgozott minõsítés
szakmai szempontrendszerét és a minõsítési eljárás menetét a minõsítõ testület az Oktatási Minisztérium hivatalos
lapjában és a honlapján hozza nyilvánosságra.
14/A. § (1) Az alapfokú mûvészetoktatási intézmény tevékenységét a minõsítõ csoport helyszíni vizsgálat alapján
értékeli. A minõsítõ csoport tagjai a minõsítési eljárás keretében jogosultak a tanórák látogatására is.
(2) A minõsítõ csoport az alapfokú mûvészetoktatási intézmény értékelését, valamint a minõsítési javaslatát megküldi az alapfokú mûvészetoktatási intézménynek és fenntartójának, amelyek tizenöt napon belül észrevételt tehetnek. A minõsítõ csoport az értékelést és minõsítési javaslatát – az alapfokú mûvészetoktatási intézmény és fenntartója észrevételével együtt – megküldi a minõsítõ testületnek.
(3) A minõsítõ testület a minõsítõ csoport javaslata, valamint az alapfokú mûvészetoktatási intézmény igazgatója
és fenntartója észrevételének mérlegelése, illetõleg az észrevételek szükség szerinti tisztázása, kivizsgálása után
dönt az alapfokú mûvészetoktatási intézmény minõsítésérõl vagy a minõsítés elutasításáról.
14/B. § (1) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményben a különbözõ mûvészeti ágakban folyó tevékenység eltérõ minõsítést is kaphat.
(2) A „Minõsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény” címet az az alapfokú mûvészetoktatási intézmény
nyerheti el, amelyik az általa oktatott valamennyi mûvészeti ágban megfelel a minõsítõ testület által nyilvánosságra hozott szakmai követelményeknek.
(3) Az az alapfokú mûvészetoktatási intézmény, amelyik
a szakmai követelményeknek az általa oktatott valamennyi
mûvészeti ágban kiválóan megfelel, elnyeri a „Kiválóra minõsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény” címet.
(4) Ha a minõsítési eljárás nem vezetett eredményre, a
fenntartó tizenkét hónap eltelte után újabb minõsítési eljárást kezdeményezhet.
(5) Az alapfokú mûvészetoktatási intézmény szakmai
tevékenységének minõsítését – két éven belül – csak abban a mûvészeti ágban kell lefolytatni, amelyik a korábbi
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eljárásban nem felelt meg a minõsítés szakmai követelményeinek.
14/C. § (1) Az egyes minõsítési eljárásért fizetendõ minõsítési díj mértékét a minõsítõ testület állapítja meg. A
minõsítési díj összegét a minõsítõ testület évente teszi közzé az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában és a honlapján.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott minõsítési díjat
alapfokú mûvészetoktatási intézményenként kell megfizetni.
(3) Ha a fenntartó minõsítés iránti kérelmét a helyszíni
vizsgálat megkezdése elõtt nyolc nappal visszavonja, a
minõsítési díj hatvan százalékát részére vissza kell fizetni.
(4) A minõsítési díj összegét a kérelem benyújtásával
egyidejûleg kell megfizetni.
(5) A minõsítési díj megfizetésébõl származó díjbevételt elkülönített számlán kell kezelni.
(6) A díjbevételbõl kell biztosítani az alapfokú mûvészetoktatási intézmény minõsítésével kapcsolatos következõ költségeket:
a) a minõsítõ testület mûködési költségeit, a minõsítéssel összefüggõ személyi, dologi és felhalmozási és egyéb
kiadásokat,
b) a minõsítõ csoport tagjainak munkadíját, továbbá a
minõsítési eljárással kapcsolatban felmerült és igazolt
egyéb kiadásokat,
c) a minõsítõ testület mûködését biztosító szakmai
szervezet igazolt költségeit.
14/D. § (1) A szakmai szervezetek állapodnak meg abban, hogy közülük melyik biztosítja a minõsítõ testület
mûködéséhez szükséges feltételeket (a továbbiakban: mûködtetõ szakmai szervezet).
(2) A minõsítési eljárással kapcsolatban felmerülõ kiadások kifizetésének rendjét a mûködtetõ szakmai szervezet gazdálkodási szabályzata határozza meg.
(3) A befizetett díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, költségvetési, befizetési és letéti kezelési, valamint kötelezettségvállalási rendjérõl szóló jogszabályokban meghatározottak szerint történik.
14/E. § (1) A minõsített alapfokú mûvészetoktatási intézmények jegyzékét az OKÉV vezeti, és évente közzéteszi az
Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában és a honlapján.
(2) A minõsített alapfokú mûvészetoktatási intézmények jegyzékbe vétele a mûködtetõ szakmai szervezet
megkeresésére történik, a felvétel a bejegyzéstõl számított
öt évre szól.
(3) Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények jegyzékében szereplõ alapfokú mûvészetoktatási intézmény
részére a mûködtetõ szakmai szervezet és a minõsítõ testület a minõsítést és a minõsítés évét feltüntetõ oklevelet és
táblát adományoz.
14/F. § (1) Az OKÉV a minõsítési eljárást követõen lefolytatott hatósági ellenõrzéssel kapcsolatban hozott határozatában kezdeményezheti a minõsítés megvonását, és a
jegyzékbõl történõ törlést.
(2) Az OKÉV a minõsítési eljárás elõtt lefolytatott hatósági ellenõrzése, illetve a fõjegyzõ által lefolytatott tör-
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vényességi ellenõrzés eredménye alapján – határozatban –
elrendelheti a minõsítés megvonását és a jegyzékbõl való
törlést, ha az ellenõrzés jegyzõkönyvét a minõsítési eljárás
során nem bocsátották a minõsítõ testület rendelkezésére.”

2. §
Az R. – az e rendelet mellékleteként kiadott – melléklettel egészül ki.

3. §
(1) Ez a rendelet 2006. május 1-jén lép hatályba, egyidejûleg az R. 10–14. §-ait megelõzõ címek hatályukat vesztik, és az R. 3. §-ának (2) bekezdésében az „OKÉV” szövegrész helyébe az ,,Országos Közoktatási Értékelési és
Vizsgaközpont (a továbbiakban: OKÉV)” szövegrész lép.
(2) Szakmai minõsítési eljárás megindítását a minõsítés
szakmai szempontrendszer közzétételétõl számított hatvanadik nap elteltét követõen lehet kezdeményezni.
(3) A minõsítõ testület létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátására a szakmai szervezetek e rendelet hatálybalépésétõl számított kilencven napon belül elõkészítõ bizottságot hoznak létre. Az elõkészítõ bizottságba minden
szakmai szervezet egy-egy fõt delegál. Az elõkészítõ bizottság meghatározza mûködésének rendjét. Az elõkészítõ
bizottság dönt a minõsítõ testület tagjairól.
(4) Az elsõ alkalommal megbízott minõsítõ testületi
tagság kettõ, kettõ és fél, három, illetve három és fél évre
szól, és a delegáló szervezet határozza meg, hogy az általa
delegált tagok közül melyik tagnak mennyi idõre szól a
megbízása.
Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

Melléklet
a 12/2006. (III. 28.) OM rendelethez
„Melléklet
a 3/2002. (II. 15.) OM rendelethez
Szakmai szervezetek jegyzéke
1. Magyar Rektori Konferencia
2. Mûvészeti Szakközépiskolák Szövetsége
3. Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
4. A Magyar Mûvészetoktatásért Országos Szakmai
Szervezet
5. Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége”

2944

MAGYAR KÖZLÖNY

III. rész HATÁROZATOK
A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
39/2006. (III. 28.) KE
határozata
kitüntetések adományozásáról
A miniszterelnök elõterjesztésére
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a magyar pedagógusképzésben végzett több évtizedes
kiemelkedõ tudományos és tudományszervezõ tevékenysége elismeréseként
dr. Békési Imrének, a nyelvtudomány doktorának, a
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kar Magyar Nyelvi Tanszék egyetemi tanárának,
a hazai faipari mérnökképzés területén végzett több évtizedes oktatói, tudományos és vezetõi munkássága elismeréseként
dr. Boronkai Lászlónak, a mezõgazdasági tudomány
kandidátusának, a Nyugat-Magyarországi Egyetem ny.
egyetemi tanárának,

a hazai irodalomtudomány területén kifejtett több évtizedes kiemelkedõ tudományos, oktatói és tudományszervezõi munkássága elismeréseként

több évtizedes kiemelkedõ kutató és oktató munkája, a
helyi társadalmak, az önkormányzatok mûködése, az országgyûlési és önkormányzati választások értékelése tárgyában végzett kutatásai elismeréseként

dr. Abádi Nagy Zoltán irodalomtörténésznek, az irodalomtudomány doktorának, a Debreceni Egyetem Angol–Amerikai Intézete Észak-Amerikai Tanszék rektorhelyettesének, egyetemi tanárnak,

dr. Bõhm Antal szociológusnak, politológusnak, a politikatudomány doktorának, az MTA Politikai Tudományok
Intézete tudományos tanácsadójának, a Széchenyi István
Egyetem tszv. egyetemi tanárának,

a hazai vállalatirányítási kultúra fejlesztése terén elért
eredményei, kiemelkedõ szakmai és vállalatvezetõi munkája elismeréseként

emlékezetes alakításai, több mint fél évszázados mûvészi munkássága elismeréseként

Bajnai Gordonnak, a Wallis Rt. vezérigazgatójának,
a hírközlési szabályozás megszervezésében végzett kiemelkedõ szakmai és vezetõi munkája elismeréseként
dr. Bánkúti Erzsébetnek, az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium helyettes államtitkárának,
a hazai felsõoktatás területén a bolognai folyamat érvényesüléséért, a stratégiai tervezésért és stratégiai menedzsmentért végzett iskolateremtõ tevékenysége elismeréseként
dr. Barakonyi Károlynak, a közgazdaságtudomány doktorának, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar tszv. egyetemi tanárának,

Csernus Mariann-nak, a Pesti Magyar Színház Jászai
Mari-díjas színmûvészének, Érdemes Mûvésznek,
az idõskori kognitív változások mechanizmusainak tudományos feltárása, az idõskorban növekvõ jelentõségû
„szakértõi tudás” elemzése, a „bölcsesség” tudományos
kutatása terén elért eredményei elismeréseként
dr. Czigler István pszichológusnak, a pszichológiai tudomány doktorának, az MTA Pszichológiai Kutatóintézet
igazgatójának, egyetemi tanárnak,
irodalmi munkássága, életútja elismeréseként
Dalos György író, költõnek,

a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezését elõkészítõ eredményes szakértõi munkában végzett tevékenysége, tudományos munkássága elismeréseként

nemzetközileg is számon tartott, mély humánumról tanúskodó dokumentum- és játékfilmjeiért, mûvészi munkássága elismeréseként

Bárdossy Györgynek, az MTA r. tagjának, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Kht. Szakértõi Bizottsága tagjának,
ny. egyetemi tanárnak, Széchenyi-díjasnak,

Elek Judit Balázs Béla-díjas filmrendezõnek, írónak,
dramaturgnak,

több évtizedes kiemelkedõ gazdasági tevékenységéért,
a hazai vállalkozói és munkáltatói érdekképviselet érdekében végzett munkássága elismeréseként

a Veszprém megye közigazgatásában több mint 30 éve
végzett eredményes vezetõi tevékenysége, érdemdús közszolgálata elismeréseként

Bartha Ferencnek, a Bartha Pénzügyi Tanácsadó Rt.
vezérigazgatójának,

dr. Éllõ Máriának, a Veszprém Megyei Közigazgatási
Hivatal vezetõjének,
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az építészet sokoldalú fejlõdése érdekében végzett több
mint három évtizedes munkássága elismeréseként
Eltér Istvánnak, a Magyar Építész Kamara elnökének,
a magyar vállalkozások fejlesztéséért, az állam által kínált támogatási és hitelkonstrukciók kialakítása és mûködtetése terén végzett munkássága elismeréseként
Erõs Jánosnak, a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatójának,
a közszolgálati érdekképviseleti struktúra kialakításában betöltött szerepe és a közszolgálati érdekegyeztetésben folyamatosan végzett magas szintû tevékenysége elismeréseként
dr. Fehér Józsefnek, a Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete fõtitkárának,
a magyar orvosképzésben végzett több évtizedes kiemelkedõ tudományos, kutatói és oktatói munkássága elismeréseként
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több mint négy évtizedes építészi munkássága, korszerû
szellemiséget tükrözõ alkotói, oktatói tevékenysége elismeréseként
Kévés György építésznek, a Kévés és Építésztársai Rt.
elnökének,
több mint négy évtizedes sikeres színházi munkássága,
eredményes színházteremtõ és mûvészetoktatói tevékenysége elismeréseként
Konter László Andrásnak, a Békés Megyei Jókai Színház igazgatójának, Jászai Mari-díjas fõrendezõnek,
a magyar fotó- és videomûvészet terén végzett munkásságáért, továbbá a modern vizuális kommunikációnak a
mûvészeti felsõoktatásba történõ meghonosításáért
Kopek Gábor fotó- és videomûvésznek, a Magyar Iparmûvészeti Egyetem rektorhelyettesének,

dr. Fischer Emilnek, az orvostudomány doktorának, a
Pécsi Tudományegyetem ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet egyetemi tanárának,

a Veszprémi Egyetem Gazdaságtudományi Kara megalapítása, új szakok indítása érdekében végzett tevékenységéért, tudományos és kutató-fejlesztõ munkássága elismeréseként

a hazai foglalkoztatáspolitikai stratégia tervezése, valamint az Európai Szociális Alap felhasználása terén végzett
kiemelkedõ színvonalú, innovatív szakmai irányító munkája elismeréseként

dr. Kovács Zoltánnak, a kémiai tudomány kandidátusának, a Veszprémi Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szervezési és Vezetési Tanszék dékánjának, egyetemi tanárnak,

dr. Garzó Lillának, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium helyettes államtitkárának,
a magyar energia szektorban és a magyar ipar középeurópai terjeszkedésében vállalt kiemelkedõ szerepe elismeréseként
Hernádi Zsoltnak, a MOL Rt. elnök-vezérigazgatójának,
a belügyi igazgatásban több mint három évtizede végzett kiemelkedõ munkássága elismeréseként
dr. Horváth Istvánnak, a Belügyminisztérium helyettes
államtitkárának,
a hazai szakképzés igazgatása területén végzett magas
színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Jakab Jánosnak, az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkárának,
több évtizedes, sokoldalú mûvészi munkássága, példaértékû oktatói tevékenysége elismeréseként
Janáky István Ybl Miklós-díjas építésznek, a Magyar
Iparmûvészeti Egyetem egyetemi docensének,

kiemelkedõ oktatói, tudományos kutatói, vezetõi, valamint a szegedi egységes betegellátás kimunkálásáért folytatott tevékenysége elismeréseként
dr. Lonovics Jánosnak, az orvostudomány doktorának,
a Szegedi Tudományegyetem ÁOK I. sz. Belgyógyászati
Klinika tszv. egyetemi tanárának,
a hazai magatartástudományi oktatás és kutatás terén
végzett iskolateremtõ, nemzetközileg elismert több évtizedes munkássága elismeréseként
prof. dr. Molnár Péternek, az orvostudomány kandidátusának, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet igazgatójának, egyetemi tanárnak,
a pénzügyi jog magyarországi oktatásának megalapozásáért, nemzetközi pénzügyi jogi kutatásaiért, valamint
több évtizedes oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Nagy Tibornak, az állam- és jogtudomány kandidátusának, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi
Jogi Tanszék egyetemi tanárának, professor emeritusnak,
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a klasszikus és modern szociológiai elméletek történetének oktatása, közel négy évtizedes tudományos munkássága elismeréseként

több mint négy évtizedes mérnökgenerációkat felnevelõ, példaértékû tudományos kutatói, vezetõi és szakmai
közéleti munkássága elismeréseként

dr. Némedi Dénesnek, a szociológiai tudomány doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézete egyetemi tanárának, a
Doktori Iskola vezetõjének,

Schmidt Jánosnak, az MTA lev. tagjának, a NyugatMagyarországi Egyetem Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar egyetemi tanárának,

a szociológia hazai egyetemi oktatása megszervezése,
közel négy évtizedes eredményes vezetõi, egyetemi oktatói és tudományos kutatói munkássága elismeréseként
dr. Nemes Ferenc szociológusnak, a szociológiai tudomány kandidátusának, a közgazdaságtudomány doktorának, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar egyetemi tanárának, professor emeritusnak,
a hazai néprajztudományban kiemelkedõ jelentõségû
Magyar Néprajzi Atlasz, valamint a Magyar Néprajz címû
kézikönyv létrehozása érdekében végzett tevékenysége,
sokrétû tudományos életmûve elismeréseként
Paládi-Kovács Attilának, az MTA lev. tagjának, az
MTA Néprajzi Kutatóintézet tudományos tanácsadójának,
a „Rába” jármûipari vállalat fejlesztésében, versenyképességének növelésében, nemzetközi piacai pozícióinak
javításában betöltött kiemelkedõ szerepe, a térség munkaerõ-megtartó képességének növelése, gazdasági fejlõdése
érdekében végzett munkássága elismeréseként
Pintér Istvánnak, a Rába Jármûipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatójának,
a Szegedi Tudományegyetem hatékonyságának és versenyképességének növelése érdekében végzett kiemelkedõ tevékenysége, tudományos és oktatói munkássága elismeréseként
dr. Rácz Bélának, a fizikai tudomány doktorának, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettesének, a TTK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék egyetemi tanárának,
a környezetvédelem érdekében hosszú idõn át végzett
magas színvonalú szakmai és vezetõi munkája, hazai és
nemzetközi tevékenysége elismeréseként
Rakics Róbertnek, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium helyettes államtitkárának,
a magyar úszósport eredményessége érdekében több évtizeden keresztül végzett kiemelkedõ munkássága, életmûve elismeréseként
Sárosi Imre edzõnek,

a farmakológia területén kimagasló színvonalú, nemzetközileg is elismert tudományos, kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó Csabának, az orvostudomány doktorának, a
SOTE Technológiai Transzfer Iroda igazgatójának, a
SOTE Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet
tudományos tanácsadójának,
több évtizedes oktatói és sokirányú szakmai munkássága, valamint a szegedi felsõoktatás integrációjában végzett
kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó Imrének, az állam- és jogtudomány kandidátusának, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánjának, tszv. egyetemi docensnek,
a filmmûvészetben végzett több évtizedes munkásságáért, mûvészetoktatói tevékenysége elismeréseként
Szécsényi Ferencné Klár Mária Balázs Béla-díjas filmvágónak, Érdemes Mûvésznek, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem ny. egyetemi docensének,
a magyarországi vegetáció és erdészeti termõhelyi kutatásban végzett iskolateremtõ tevékenysége, sikeres szakmai munkássága, életmûve elismeréseként
dr. Szodfridt István erdõmérnöknek, a mezõgazdasági
tudomány kandidátusának, a Nyugat-Magyarországi
Egyetem ny. tszv. egyetemi tanárának, professor emeritusnak,
több évtizedes magas színvonalú pedagógiai és tudományos munkája, valamint a Nemzeti Bologna Bizottságban
végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként
dr. Temesi Józsefnek, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás
Tanszék tszv. egyetemi tanárának,
az építõiparban végzett közel három évtizedes sokoldalú munkássága elismeréseként
Tolnay Tibornak, az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége elnökének, a Magyar Építõ Rt. elnök-vezérigazgatójának,
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a Kertészettudományi Kar graduális és posztgraduális
oktatómunkájának fejlesztéséhez való tevõleges hozzájárulásáért, a gyümölcsnemesítés és a gyümölcsismeret tudományágakban végzett iskolateremtõ munkássága elismeréseként
dr. Tóth Magdolnának, a mezõgazdasági tudomány
kandidátusának, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar dékánjának, tszv. egyetemi tanárnak,
több mint négy évtizedes oktatói tevékenysége, nemzetközileg is elismert kutatói és tudományos munkássága elismeréseként
dr. Valki Lászlónak, az állam- és jogtudomány doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanárának,
a magyar kultúra és mûvészet értékeinek külföldi elismertetésében szerzett érdemei, a magyar mûvészet, különösen a középkori magyar mûvészet tanulmányozása terén
végzett kiemelkedõ munkássága elismeréseként
dr. Végh Jánosnak, a mûvészettörténet-tudomány kandidátusának, a Magyar Iparmûvészeti Egyetem egyetemi
tanárának, az MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet tudományos fõmunkatársának,
több évtizedes oktatási, kutatási tevékenysége, hosszú
idõn át végzett eredményes vezetõi munkája, valamint a
magyar jogfejlesztésben betöltött aktív szerepe elismeréseként
dr. Wiener A. Imrének, az állam- és jogtudomány doktorának, az MTA Jogtudományi Intézet tudományos tanácsadójának,
eredményes munkássága elismeréseként
Zámbori Mihálynak, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;

beosztásában huzamos idõn át végzett kiemelkedõ munkássága elismeréseként
Buczkó Imre dandártábornoknak, az MH Légierõ Parancsnokság parancsnoka elsõ helyettesének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
tisztikeresztje
katonai tagozata;
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több évtizedes kiemelkedõ oktatói, szakmai munkássága, sikeres vezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Ágfalvi Mihálynak, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Fõiskolai Kar fõigazgató-helyettesének, fõiskolai tanárnak,
több évtizedes kiemelkedõ hazai és határon túli színházmûvészeti tevékenysége és színészpedagógusi munkássága elismeréseként
Árkosi Árpád Jászai Mari-díjas rendezõnek,
a magyar grafika egyetemes mûvészetben betöltött helyének nemzetközi elismertetéséért végzett munkássága
elismeréseként
dr. Bakos Katalinnak, a Magyar Nemzeti Galéria fõmuzeológusának,
kimagasló mûvészeti munkássága, a hazai alternatív zenekultúrában és a kísérleti, vizuális mûvészetek terén elért
eredményei elismeréseként
Baksa Soós János zenésznek, képzõmûvésznek,
Munkácsy Mihály mûveit bemutató kiállítás koncepciójának kidolgozása, a kiállítás megrendezése érdekében
végzett munkája elismeréseként
dr. Bakó Zsuzsanna mûvészettörténész-muzeológusnak, a Magyar Nemzeti Galéria fõosztályvezetõjének,
érdemdús és eredményes közszolgálati munkássága elismeréseként
Balla Lászlóné dr.-nak, a Miniszterelnöki Hivatal Költségvetési Fõosztálya fõosztályvezetõ-helyettesének,
dr. Becsey Tibornak, a Miniszterelnöki Hivatal Parlamenti Titkársága vezetõjének, fõosztályvezetõnek,
G. Kocsis Mariannának, a Miniszterelnöki Hivatal
Eletronikuskormányzat-központ fõigazgatójának,
dr. Pálinkás Lászlónak, a Miniszterelnöki Hivatal Kormányirodája kormányfõtanácsadójának,
több évtizedes magas színvonalú szakmai munkássága
és vezetõi tevékenysége elismeréseként
Balogh Mihály Jánosnak, az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum fõigazgatójának,
a nyelvtudomány, a neurolingvisztikai kutatások fejlesztése, új kutatási irányainak meghonosítása, új tudósnemzedékek nevelése és vezetõi munkája során elért érdemei elismeréseként
Bánréti Zoltánnak, az MTA Nyelvtudományi Intézete
igazgatóhelyettesének,
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sikeres vezetõi tevékenysége, az intézmény eredményes
konszolidációja és reorganizációja, továbbá a képalkotó
diagnosztika területén végzett tudományos munkássága
elismeréseként
prof. dr. Baranyai Tibornak, az orvostudomány kandidátusának, Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórháza
fõigazgatójának, egyetemi tanárnak,
a zsidóság történetének ábrázolásáért tett erõfeszítéseiért, mûvészi munkássága elismeréseként
Bárány László rendezõ-operatõrnek,
a regionális területi tudományok kutatása és szervezése
érdekében végzett sokoldalú tevékenységéért, oktatónevelõ munkájáért
dr. Baranyi Bélának, a történelemtudomány doktorának, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezõgazdaságtudományi Kar Földmûveléstani és Területfejlesztési Tanszék tudományos fõmunkatársának,
a gyermekegészségügyi ellátás szervezésében és irányításában végzett négy évtizedes kiemelkedõ munkássága,
gyógyító tevékenysége elismeréseként
dr. Békefi Dezsõnek, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház fõorvosának,
a Nagy Könyv címû televíziós mûsor létrehozásában
végzett tevékenységéért, sokoldalú irodalmi munkássága
elismeréseként
Békés Pál József Attila-díjas írónak, drámaírónak, mûfordítónak,
több évtizedes publicisztikai, tényfeltáró riporteri munkásságáért
Bencze János közírónak, újságírónak,
a József Attila Színházban végzett öt évtizedes munkássága, sikeres rendezései elismeréseként
Benedek Árpádnak, a budapesti József Attila Színház
Jászai Mari-díjas rendezõjének, Érdemes Mûvésznek,
kiemelkedõ oktatói, gyógyítói, tudományos kutatói tevékenysége, valamint egyetemvezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Benedek Györgynek, az orvostudomány doktorának,
a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Élettani Intézete tszv.
egyetemi tanárának,
a színházmûvészet és a társmûvészetek területén végzett sokoldalú alkotói, szervezõi és pedagógusi munkássága elismeréseként
Bérczes Lászlónak, a Bárka Színház rendezõjének, dramaturgnak,
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a kistérségi fejlesztések terén végzett eredményes tevékenysége, településvezetõi munkája elismeréseként
Berencsi Bélának, Ibrány polgármesterének,
a talajmûvelés korszerû oktatásának fejlesztése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedõ oktató és tudományos munkássága elismeréseként
dr. Birkás Mártának, a mezõgazdasági tudomány doktorának, a Szent István Egyetem Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar tszv. egyetemi tanárának,
a jogi információ szolgáltatás területén végzett több évtizedes kiemelkedõ szakmai munkájáért, a civil szervezetek mûködésének elõsegítése érdekében végzett eredményes tevékenysége elismeréseként
dr. Biró Endre ügyvédnek,
negyedszázados, sajátos egyéni hangzás- és szövegvilágú, sikerekben gazdag munkássága elismeréseként
Bornai Tibor zeneszerzõnek, a KFT Zenekar tagjának,
Laár András zeneszerzõnek, énekesnek, szövegírónak,
a KFT Zenekar tagjának,
II. Lengyelfi Miklós énekesnek, a KFT Zenekar tagjának,
Márton András dobosnak, énekesnek, a KFT Zenekar
vezetõjének,
a hazai ûrkutatásban végzett kiemelkedõ tevékenységéért, a magyar ûrkutatás eredményes nemzetközi képviseletéért
dr. Both Elõdnek, a Magyar Ûrkutatási Iroda igazgatójának,
a közmûvelõdésben és az ismeretterjesztésben végzett
kimagasló munkássága elismeréseként
dr. Bõsze Sándor levéltárosnak, a Somogy Megyei Levéltár igazgatójának,
az államháztartás európai normák szerint történõ átalakításában végzett kimagasló teljesítménye elismeréseként
dr. Bõsze Zoltánnak, a Pénzügyminisztérium fõosztályvezetõ-helyettesének,
sokirányú tudományos kutatói és elemzõ munkássága,
oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként
Bruszt László szociológusnak, az MTA Szociológiai
Intézete munkatársának, a Közép-Európai Egyetem egyetemi tanárának,
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a táplálkozástudomány és a dietetika területén végzett
sokoldalú tudományos munkássága, oktatói tevékenysége
elismeréseként
dr. Cseh Istvánnénak, a Pécsi Tudományegyetem
Egészségügyi Fõiskolai Kar Humán Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet fõiskolai tanárának,
több mint három évtizedes oktatói, tudományos és oktatásszervezõi munkássága elismeréseként
Cser Valériusznénak, a Pécsi Tudományegyetem Pedagógiai Intézet mb. általános dékánhelyettesének, egyetemi
docensnek,
a magyar kultúra külhoni megismertetésében, népszerûsítésében végzett munkája, továbbá tudományszervezõ tevékenysége elismeréseként
dr. Csernus Sándornak, a párizsi Magyar Intézet igazgatójának,
kiemelkedõ publicisztikai munkássága és oktatói tevékenysége elismeréseként
Debreczeni József politológusnak, publicistának, a
Miskolci Egyetem egyetemi adjunktusának,
hosszú idõn át végzett kiváló szakmai munkája és vezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Dobos Gyulának, a Tolna Megyei Levéltár igazgatójának,
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az Egyetemi Színpad létrehozásában való tevõleges
közremûködéséért, költészetünk népszerûsítéséért, gyönyörû versmondásáért, mûvészi életútja elismeréseként
Fábriné Surányi Ibolya elõadómûvésznek,
több évtizedes kiemelkedõ oktató, kutató és tudományos munkássága, vezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Falkay György gyógyszerésznek, az orvostudomány
doktorának, a Szegedi Tudományegyetem GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet tszv. egyetemi tanárának,
az új szövetkezeti törvény elõkészítésében, kidolgozásában végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként
Farkas Tamásnak, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége elnökének,
az élelmiszertudományi oktatás területén végzett kimagasló szakmai, kutatói tevékenysége, iskolateremtõ munkássága elismeréseként
dr. Fekete Andrásnak, a mezõgazdasági tudomány kandidátusának, a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar egyetemi tanárának,
több évtizedes magas színvonalú szakmai munkássága
elismeréseként
dr. Fiala Istvánnak, az Oktatási Minisztérium beruházási miniszteri biztosának,

intézményvezetõi, tudományos kutatói munkássága,
közéleti szerepvállalása és kimagasló helytörténészi tevékenysége elismeréseként

hosszú idõn át végzett szakmai, oktatói és kutatói tevékenysége, különösen a területfejlesztés, a gazdasági szerkezetváltás környezetvédelmi vonatkozásai terén végzett
munkássága elismeréseként

dr. Dobrossy Istvánnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár igazgatójának,

dr. Fodor Istvánnak, a földrajztudomány doktorának, a
Pécsi Tudományegyetem ny. egyetemi tanárának,

kiemelkedõ színész-rendezõi és színházvezetõi tevékenysége elismeréseként

a hazai agrárközgazdasági szakma nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett irányító-szervezõ
munkája, valamint a több évtizedes oktató-, nevelõ- és kutatómunkája elismeréseként

dr. Éles Bélának, a Budaörsi Játékszín igazgató-mûvészeti vezetõjének,
a magyar szociálpszichológiai kutatást és szemléletmódot nemzetközi szintre emelõ tevékenysége elismeréseként
dr. Erõs Ferencnek, a pszichológiai tudomány doktorának, az MTA Pszichológiai Intézet igazgatóhelyettesének,
hosszú idõn át végzett kiemelkedõ egyházszervezõ
munkája elismeréseként
Fábián Attilának, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség
elnökének,

dr. Forgács Csabának, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudomnyi Kar egyetemi docensének,
a táncmûvészet terén elért nemzetközileg is számon tartott eredményei, a társulatépítõ és mûvészetoktató tevékenysége elismeréseként
Frenák Pál Liszt Ferenc-díjas koreográfusnak, táncmûvésznek, a Frenák Pál Társulat mûvészeti vezetõjének,
a korszerû informatikai megoldások hazai bevezetése és
elterjesztése területén végzett munkája, a magyar informa-
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tikai ágazat regionális szerepének erõsítése érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként

a halbiológia területén több évtizeden át végzett tudományos, publikációs és oktatói munkássága elismeréseként

Füzes Péternek, az Oracle Hungary Kft. ügyvezetõ
igazgatójának,

dr. Horváth László biológusnak, a mezõgazdasági tudomány doktorának, a Szent István Egyetem Mezõgazdaságés Környezettudományi Kar egyetemi tanárának,

a magyarországi innováció ösztönzése, a hazai innovációs teljesítmény növelése érdekében folytatott tevékenysége elismeréseként

több nagysikerû magyar film létrehozásában való tevõleges, érdemes és eredményes munkájáért

dr. Greiner Istvánnak, a Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Rt. kutatási igazgatóhelyettesének,
az adózás, adóztatás és adóigazgatás területén végzett
több mint két évtizedes munkája elismeréseként
dr. Hadi Lászlónak, a Pénzügyminisztérium fõosztályvezetõjének,
a könyvtártudomány terén végzett több évtizedes tudományos és oktató munkája, továbbá az olvasókörök újjászervezésében betöltött kiemelkedõ szerepe elismeréseként
dr. Hajdu Gézának, a Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kar ny. könyvtárigazgatójának,
több évtizedes rendezõi munkássága, hiteles és eredményes mûvészetoktatói tevékenysége elismeréseként
Hajdufy Miklós rendezõnek, Érdemes Mûvésznek, a
Theatrum Mûvészeti Szakiskola igazgatójának,
több évtizedes mûvészi, balettmesteri és pedagógiai tevékenysége elismeréseként
Handel Edit Liszt Ferenc-díjas táncmûvésznek, balettmesternek, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola fõiskolai
docensének,
a hazai infrastruktúra-hálózat pán-európai kapcsolódásának fejlesztése, az EU csatlakozás szakmai elõkészítése
és a határon túli eMagyar informatikai hálózat kialakítása
során végzett munkája elismeréseként
Hardy Andrásnak, az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium fõosztályvezetõjének,
a magyar irodalom és kultúra hazai és nemzetközi terjesztésében eltöltött három évtizedes sokoldalú munkássága elismeréseként
dr. Havas Judit elõadómûvésznek, irodalmi szerkesztõnek, a Petõfi Irodalmi Múzeum tudományos fõmunkatársának,

Hranitzky Ágnes vágónak,
több évtizedes pedagógiai és kultúraszervezõ munkássága elismeréseként
Inkei Péter kulturális menedzsernek, a Budapesti Kulturális Obszervatórium és CEV Könyvkiadó kiadó-vezetõjének,
a hazai influenza oltóanyag kutatás és gyártás területén
végzett több évtizedes tevékenysége, valamint a madárinfluenza elleni humán oltóanyag kifejlesztése terén végzett
úttörõ munkája elismeréseként
dr. Jankovics Istvánnak, az Országos Epidemiológiai
Központ Epidemiológiai Fõosztály, Légúti Vírus Osztály
osztályvezetõjének,
a hazai nagyvállalatok reorganizációjában végzett sikeres munkája, a magyar pénzügyi kultúra fejlesztésében betöltött szerepe elismeréseként
Jendrolovics Pálnak, a Budapest Investment Rt. elnök-vezérigazgatójának,
a közigazgatásban több mint három évtizede végzett
munkássága, oktatói tevékenysége elismeréseként
Kadók Ferencnének, a Magyar Államkincstár igazgatójának,
a metallurgiai és anyagtudományi alkalmazott fizikai
kémiai kutatásban elért eredményeiért, oktatói és egyetemvezetõi munkássága elismeréseként
dr. Kaptay Györgynek, a mûszaki tudomány doktorának, a Miskolci Egyetem Mûszaki Agrártudományi Kar
egyetemi tanárának,
a magyar vízilabda-utánpótlás nevelésében, valamint a
felsõfokú edzõképzésben több évtizede végzett munkássága elismeréseként
Kemény Ferencnek, a Magyar Vízilabda Szövetség
utánpótlás igazgatójának,
Kazincbarcika fejlõdéséért, oktatási-nevelési intézményhálózatának mûködéséért, a sportélet fellendítéséért
végzett munkássága elismeréseként
dr. Király Bálintnak, Kazincbarcika polgármesterének,
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a földügyi szakigazgatásban eltöltött érdemdús életpályája elismeréseként
Kiss Sándornak, a Békés Megyei Földhivatal ny. hivatalvezetõjének,
a szociológiai kutatásai, oktatói munkássága elismeréseként
Kovács András szociológusnak, a Közép-európai Egyetem egyetemi tanárának,
az egészségügyi informatika hazai elfogadtatása és
egyetemi szintû oktatásának kidolgozása érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Kozmann György villamosmérnöknek, a mûszaki tudomány kandidátusának, a Veszprémi Egyetem Mûszaki
Informatikai Kar Információs Rendszerek Tanszék tszv.
egyetemi tanárának,
munkatudományi kutatásaiért, kutatásszervezõi és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Köllõ Jánosnak, a közgazdaságtudomány kandidátusának, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet kutatási
igazgatójának,
a fogyatékosügy területén, a komplex rehabilitáció elméletének kidolgozásában végzett több évtizedes tudományos és oktatói munkásságáért
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nonprofit szervezetek magyarországi létrehozásában
betöltött szerepe és kulturális szervezõ tevékenysége elismeréseként
dr. Marschall Miklósnak, a Transparency International
közép-európai igazgatójának,
több évtizedes kimagasló irodalmi munkássága elismeréseként
Márton László József Attila-díjas írónak, mûfordítónak,
filozófusi, könyvkiadói, kultúraközvetítõi munkája elismeréseként
Miklós Tamásnak, az Atlantisz Kiadó könyvkiadójának,
a magyar mezõgazdaság fejlesztése érdekében végzett
fél évszázados munkássága és a munkavállalói társtulajdonosi program sikere érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Mocsáry Józsefnek, a mezõgazdasági tudomány
kandidátusának, az Agro-Industria Innovációs Vállalat
ny. vezérigazgatójának,
a menekültek és a menekülõk nemzetközi jogi védelmének kutatásaiért, sokoldalú tudományos munkássága, oktatói tevékenysége elismeréseként

dr. Könczei Györgynek, az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar egyetemi tanárának,

dr. Nagy Boldizsárnak, a Közép-Európai Egyetem
Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék visiting professzorának,

a mezõgazdasági gépészet oktatása területén nemzetközi szinten is újszerû és elismert tantárgyak kidolgozásáért,
több évtizedes oktatói munkássága elismeréseként

a daganatos gyermekek gyógyításáért, több évtizedes,
nemzetközileg is elismert, tudományos munkássága elismeréseként

dr. Laib Lajosnak, a mûszaki tudomány kandidátusának, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar egyetemi
tanárának,

dr. Nagy Kálmánnak, az orvostudomány kandidátusának, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház, Gyermek
Onkohaematológiai és Csontvelõtranszplantációs Osztálya osztályvezetõ fõorvosának,

több mint két évtizedes városvezetõi példaértékû munkája és a Várpalota kistérség fejlesztése terén végzett tevékenysége elismeréseként
Lajosfalvi Józsefnek, Berhida polgármesterének,
több évtizedes érdemdús és eredményes közszolgálati
tevékenysége elismeréseként
dr. Laukó Károlynak, az EUROPOL Adatvédelmi Felügyelõ Hivatala fõosztályvezetõ-helyettesének,
több évtizedes érdemdús, az egész kulturális terület által
megbecsült munkássága elismeréseként
Lázár Egonnak, a Vígszínház gazdasági igazgatójának,

a települési és megyei szintû közigazgatás fejlesztésében végzett gyakorlati, majd a hazai közigazgatás átalakításának szakmai elõkészítése során végzett elméleti munkásságának elismeréseként
dr. Németh Jenõnek, a Somogy Megyei Önkormányzat
fõtanácsadójának,
az állami pénzügyi-önkormányzati ellenõrzés fejlesztésében, végrehajtásában végzett több mint három és fél évtizedes tevékenysége elismeréseként
Németh Péternének, az Állami Számvevõszék fõcsoportfõnökének,
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az európai kulturális antropológiai együttmûködések
szervezésében betöltött szerepe, továbbá oktatói és tudományos munkássága elismeréseként
Niedermûller Péternek, az ELTE Mûvészetelméleti és
Médiakutató Intézete egyetemi tanárának,
az idegenforgalomban végzett több évtizedes sokoldalú
munkássága, vezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Niklai Ákosnak, a Kárpátia Kft. ügyvezetõ igazgatójának,
több évtizedes eredményes gazdasági vezetõi munkássága, érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként
Nyári János gazdasági szakembernek,
képzõmûvészeti alkotó munkája, továbbá a magyarországi román kulturális értékek hazai és nemzetközi népszerûsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Oroján István képzõmûvésznek,
közel négy évtizedes kiemelkedõ zenei pályafutása elismeréseként
Orszáczky „Jackie” Miklós zenemûvésznek,
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az elektronikus közigazgatás és az informatikai biztonság területén végzett munkája elismeréseként
dr. Risztics Péternek, a mûszaki tudomány kandidátusának, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont
igazgatójának,
több mint négy évtizedes mûvészet-kritikai, vezetõi és
oktatói munkássága elismeréseként
Rózsa Gyula Munkácsy Mihály-díjas képzõmûvészeti
kritikusnak, a Népszabadság Oktatási Központja ny. újságírójának,
több évtizedes gyógyító, tudományos és vezetõi tevékenysége, új sebészeti technikák bevezetése érdekében
végzett sokoldalú munkássága elismeréseként
dr. Sápy Péternek, az orvostudomány doktorának, a
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ÁOK II. sz. Sebészeti Klinika igazgatójának, egyetemi tanárnak,
az építésügyben végzett több mint négy évtizedes sokoldalú szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként

a közúti közlekedés és a közútfejlesztés, valamint az igényes autópálya üzemeltetési módszerek meghonosítása érdekében végzett három évtizedes munkája elismeréseként

Schréder Mihálynak, az Építési és Építésügyi Szakmai
Testület elnökének,

Pálfay Antalnak, az Állami Autópálya Kezelõ Rt. mûszaki vezérigazgató-helyettesének,

több évtizedes oktatói tevékenysége, valamint a Neumann János Számítógéptudományi Társaság tagjaként
végzett eredményes munkássága elismeréseként

a könnyûipari mûszaki képzés intézményfejlesztése, három mûszaki fõiskola sikeres integrációja érdekében végzett
munkája, oktatói és vezetõi tevékenysége elismeréseként

dr. Sima Dezsõnek, a mûszaki tudomány doktorának, a
Budapesti Mûszaki Fõiskola Neumann János Informatikai
Fõiskolai Kar kari fõigazgatójának,

dr. Patkó Istvánnak, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Fõiskolai Kar kari fõigazgatójának, fõiskolai tanárnak,
a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek kialakítása és üzemeltetése érdekében végzett munkássága
elismeréseként

a magyar artistamûvészet hírnevének öregbítése érdekében végzett tevékenysége, világszerte népszerû mûvészete elismeréseként
ifj. Simet László artistamûvésznek,

Rába Ferencnek, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság fõigazgató-helyettesének,

a fejezeti szintû pénzügyi-gazdasági ellenõrzésben végzett több mint három és fél évtizedes tevékenysége elismeréseként

több évtizedes mûvészi, alkotói és közéleti tevékenysége elismeréseként

Simon Ákosnénak, az Állami Számvevõszék fõigazgató-helyettesének,

Raffay Béla szobrászmûvésznek,
az ötvenes, hatvanas évek magyar politikatörténetét és a
rendszerváltás korszakát feltáró kutatásai elismeréseként

a Nagy Könyv címû televíziós mûsor létrehozása érdekében végzett munkája, sokirányú kulturális tevékenysége
elismeréseként

Ripp Zoltán történésznek, publicistának, a Politikatörténeti Intézet tudományos fõmunkatársának,

Sipos Pálnak, a Magyar Televízió programszerkesztõjének,
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a klasszikus balettirodalom elõadásában kiteljesedett,
nemzetközileg is számon tartott táncmûvészi pályája és
táncpedagógusi tevékenysége elismeréseként

a magyar színháztörténet, a határon túli magyar színházi
emlékek sokirányú kutatása érdekében végzett tudományos, oktatói munkássága elismeréseként

Solymosi Zoltán balettmesternek, a Magyar Állami
Operaház magántáncosának, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola fõiskolai adjunktusának,

Szabó Istvánnak, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatóhelyettesének,

a magyar geodézia jelen évtizedeinek fejlõdését meghatározó fotogrammetrikai és mûszertechnikai kutatásai és öt
évtizedes tudományos munkássága elismeréseként
dr. Somogyi József geodétának, a mûszaki tudomány
doktorának, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete ny. igazgatójának,

Ferihegy I. Terminál mûemléképület helyreállításának
tervezéséért, valamint a mûemlékvédelemben végzett
munkájáért
Szécsi Zsolt építõmûvésznek, az Állami Mûemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ igazgatójának,
a patológia területén végzett négy és fél évtizedes eredményekben gazdag oktatói, diagnosztikai és tudományos
munkássága elismeréseként

az állategészségügyi szakigazgatásban végzett több évtizedes munkássága, szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként

dr. Szende Bélának, az orvostudomány doktorának, a
Semmelweis Egyetem ÁOK I. sz. Patológiai és Kísérleti
Rákkutató Intézete egyetemi tanárának,

dr. Soós Józsefnek, a Békés Megyei Állategészségügyi
és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomás kerületi fõállatorvosának,

több mint három évtizedes településvezetõi tevékenysége, érdemdús életútja elismeréseként
Szilágyi Menyhértnek, Csorvás polgármesterének,

a közigazgatásban és a hírközlésben végzett szakmai és
vezetõi munkája elismeréseként
Spakievics Sándornak, a Nemzeti Hírközlési Hatóság
fõigazgatójának,
a levegõtisztaság-védelem, az energiagazdálkodás javítása és hatékonyságának növelése érdekében végzett munkája elismeréseként
Steiner Ferencnek, a Fõvárosi Levegõtisztaság-védelmi
Kft. ügyvezetõjének,
több évtizedes gyógyító, oktató és vezetõi munkája, az
intenzív ellátás új lehetõségeinek alkalmazása érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Szabados Györgynek, a Veszprém Megyei Önkormányzat Cholnoky Ferenc Kórház-Rendelõintézet mb. orvosigazgatójának, egységvezetõ fõorvosnak,

kimagasló színvonalú fotográfusi és újságírói tevékenysége elismeréseként
Szilágyi Sándor fotográfusnak, újságírónak,
a magyar gazdaság versenyképességének növelése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Szórádi Sándornak, a Budapest Investment Rt. ügyvezetõ vezérigazgatójának,
érdekvédelmi elméleti és szervezõi munkássága elismeréseként
Szõke Károly közgazdásznak,
a Bács-Kiskun megyei onkológiai-onkoradiológiai ellátás megszervezésében és a Nemzeti Rákellenes Program
kidolgozásában való közremûködése elismeréseként
dr. Szûcs Miklósnak, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Radiológiai Osztály osztályvezetõ fõorvosának,

az e-egészségügy területén végzett sokoldalú informatikai fejlesztõ munkája, gyógyító és vezetõi tevékenysége
elismeréseként

több évtizedes szakmai és vezetõi tevékenysége, a hazai
agrárium fejlesztését szolgáló kiemelt programok megvalósításában betöltött szerepe elismeréseként

dr. Szabó Csabának, a Nagykanizsai Megyei Jogú Városi Kórház fõigazgatójának,

dr. Tarján Zoltánnak, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fõosztályvezetõjének,

kiemelkedõ kortárs mûvészeti menedzseri tevékenysége elismeréseként

a vízügyi, a környezetvédelmi és a természetvédelmi ágazatban, továbbá az országos érdekegyeztetésben hosszú idõn
át végzett érdekképviseleti munkája elismeréseként

Szabó Györgynek, a Trafó Kortárs Mûvészetek Háza
igazgatójának,

Tarró Péternek, a Környezetvédelmi és Vízügyi Országos Szakszervezet elnökének,
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nagy szakmai és közönség-visszhangot kiváltó irodalmi
alkotómunkája elismeréseként
Térey János József Attila-díjas írónak, költõnek, mûfordítónak,
Kaposszekcsõ község fejlesztése érdekében végzett két
évtizedes eredményes tevékenysége elismeréseként
Tóth Imrének, Kaposszekcsõ polgármesterének,
az építészeti kultúra fejlesztését szolgáló szakmai tevékenysége elismeréseként
Vargha Mihálynak, építész-színháztechnikusnak, újságírónak,
az ügyfelek érdekeit maximálisan szolgáló és szilárd
etikai elvek szerint dolgozó tanácsadói üzletág felépítése
terén végzett munkája elismeréseként
Várnai Évának, a KPMG Tanácsadó Kft. ügyvezetõ
igazgatójának,
az új szövetkezeti törvény elõkészítésében, kodifikálásában végzett munkája elismeréseként
dr. Veres Józsefnek, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Környezetvédelmi
Jogi Tanszék egyetemi tanárának, professor emeritusnak,
több mint negyedszázados érdemdús közszolgálata elismeréseként
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a közép-magyarországi régió felnõttoktatása támogatásában, fejlesztésében, kiterjesztésében végzett munkája,
egészségnevelési tevékenysége elismeréseként
dr. Zombor Gábornak, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Kórház fõigazgatójának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata;

beosztásaiban huzamos idõn át végzett kiemelkedõ
munkája elismeréseként
Benesóczky Imre ezredesnek, a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály osztályvezetõjének,
Bihari György ezredesnek, a HM Központi Pénzügyi és
Számviteli Hivatal, Központi Intézménygazdálkodási és
Finanszírozási Osztály osztályvezetõjének,
dr. Csók István ezredesnek, a Katonai Fõügyészség
ügyészségvezetõjének,
Fekete István ezredesnek, az MK Katonai Felderítõ Hivatal Hírszerzõ Igazgatóság igazgatóhelyettesének,
Kulcsár István ezredesnek, az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság, MH Gazdasági Fõnökség fõnökének,
Pásztor Béla ezredesnek, a HM HVK Mûveleti Fõcsoportfõnökség fõcsoportfõnök-helyettesének,

dr. Völgyesi Lászlónak, Baja Város Polgármesteri Hivatala címzetes fõjegyzõjének,

az országosan is kiemelkedõ jelentõségû közbiztonsági
és bûnmegelõzési programok kezdeményezése és eredményes megvalósítása érdekében végzett munkássága elismeréseként

a topográfia, a fotogrammetria területén nemzetközileg
is nagyra becsült több évtizedes innovatív munkája elismeréseként

dr. Cserép Attila r. ezredesnek, a Baranya MRFK Pécsi
Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjének,

Winkler Péternek, a Földmérési és Távérzékelési Intézet tudományos fõigazgató-helyettesének,

a közel négy évtizedes eredményes szakmai és vezetõi
munkássága elismeréseként

kiváló karmesteri és zenepedagógiai munkássága, zenei
hagyományaink ápolása érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Záborszky Kálmán karmesternek, a budapesti Szent
István Király Zeneiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola igazgatójának,
a Magyarországi Unitárius Lap fõszerkesztõi munkája
és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Zoltán Zoltánnak, a földrajztudomány kandidátusának, a Nyugat-Magyarországi Egyetem egyetemi tanárának,

Joó Imre r. ezredesnek, a Vas MRFK rendõrfõkapitány-helyettesének, bûnügyi igazgatónak,
a büntetés-végrehajtási szervezetben végzett közel négy
évtizedes szakmai és vezetõi munkája elismeréseként
Kucsera Pál ny. bv. dandártábornoknak, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet ny. intézetparancsnokának,
a büntetés-végrehajtási szervezetben végzett több évtizedes szakmai és vezetõi munkája elismeréseként
Mácsai Ferenc bv. ezredesnek, a Kalocsai Fegyház és
Börtön parancsnokának,
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beosztásaiban huzamos idõn át végzett érdemes és eredményes tevékenysége elismeréseként
Szollinger János r. alezredesnek, a Gyõr-Moson-Sopron MRFK Gyõri Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztály
osztályvezetõjének, kapitányságvezetõ-helyettesnek,
több évtizedes példaértékû szakmai és vezetõi tevékenysége elismeréseként
Váradi Károly r. ezredesnek, a Veszprém MRFK rendõrfõkapitány-helyettesének, közbiztonsági igazgatónak,
több mint három és fél évtizedes szakmai és vezetõi
munkája elismeréseként
Varjasi Gábor r. ezredesnek, a Zala MRFK Közbiztonsági Szervek rendõrfõkapitány-helyettesének, közbiztonsági igazgatónak a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
lovagkeresztje
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2006. március 13.
Sólyom László s. k.,
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Kurtág György kétszeres Kossuth-díjas zeneszerzõnek a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
nagykeresztje
polgári tagozata;
Magyarország nemzetközi pénzügyi kapcsolatrendszerének kiépítése, a hazai pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében végzett munkássága elismeréseként
Fekete János Állami-díjas közgazdásznak, a Magyar
Nemzeti Bank ny. alelnökének,
a magyar politikatudomány tartalmának és szervezeteinek kialakításában, a kutatásban, az oktatásban, a politikatudomány közéleti szerepének megformálásában, a
könyv- és folyóirat kiadásban végzett munkássága, életmûve elismeréseként
dr. Gombár Csaba szociológusnak, politológusnak, az
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi
Intézete tudományos fõmunkatársának,
a magyar gazdaságdiplomácia szervezetének újjászervezése és irányítása, nemzetközi gazdasági kapcsolataink
fejlesztése érdekében végzett munkássága, életútja elismeréseként
Marjai József nyugalmazott miniszterelnök-helyettesnek, kereskedelmi miniszternek,

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/1083-2/2006.

A Köztársasági Elnök
40/2006. (III. 28.) KE
határozata
kitüntetések adományozásáról

a szénhidrogének tudományos kutatása terén végzett,
úttörõ munkásságáért, a hagyományos energia-források
környezetbarát és hatékony kiváltására alkalmas direkt
metanolos tüzelõanyag-cella kifejlesztéséért, a magyar kémiai tudományok fejlesztése, eredményességének és színvonalának emelése érdekében végzett szakmai és közéleti
tevékenységéért, a fiatal magyar kutatók támogatásáért
Oláh György Nobel-díjas kémikusnak, a Loker Szénhidrogénkutató Intézet igazgatójának,
több évtizedes, határainkon túl is nagyra becsült zeneszerzõi és zenetudományi munkásságáért, életmûve elismeréseként
Szõllõsy András Kossuth-díjas zeneszerzõnek, zenetörténésznek a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
középkereszt a csillaggal
polgári tagozata;

A miniszterelnök elõterjesztésére
a magyar és az egyetemes zenekultúra értékeinek gyarapításáért, nemzetközileg is elismert mûvészi munkásságáért

a növénygenetika területén végzett példaértékû tudományos és oktatói munkássága elismeréseként
dr. Bálint Andornak, a biológiai tudomány doktorának,
a Szent István Egyetem Mezõgazdaság- és Környezet-
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tudományi Kar ny. egyetemi tanárának, professor emeritusnak,
több évtizedes magas színvonalú pedagógiai, tudományos és vezetõi munkája, valamint a Nemzeti Bologna
Bizottságban végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként
dr. Balogh Árpádnak, a Nyíregyházi Fõiskola rektorának, tszv. egyetemi tanárnak,
a víz- és szennyvízkezelési technológiák kidolgozásában végzett tudományos kutatói és publikációs tevékenysége, a magyarországi kutató-fejlesztõ és a magyar oktatást segítõ munkássága elismeréseként
dr. Benedek András vegyészmérnöknek, a Zenon Environmental Inc. elnök-vezérigazgatójának,
több mint négy évtizedes kiemelkedõ oktatói, egyetemvezetõi, kutatói és tudományos munkássága elismeréseként
prof. dr. Besenyei Lajosnak, a közgazdaságtudomány
kandidátusának, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi
Kar rektorának, tszv. egyetemi tanárnak,
a könnyûzene terén végzett több évtizedes, nagy népszerûségnek örvendõ sokoldalú munkássága elismeréseként
Bródy János Kossuth-díjas zeneszerzõnek, szövegírónak, elõadómûvésznek,
a magyar közgazdászképzésben végzett több évtizedes
kiemelkedõ oktatói és tudományos munkássága, gazdasági és közéleti szerepvállalása elismeréseként
dr. Chikán Attilának, a közgazdaságtudomány doktorának, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárának,
a Magyar Természettudományi Társulat újjáalakításában, a tehetséggondozásban és az ismeretszerzés támogatásában szerzett kiemelkedõ érdemei elismeréseként
Dank Viktornak, a földtudomány doktorának, az ELTE
Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék ny. egyetemi
tanárának, Állami-díjasnak,
a nõi vízilabda fejlesztésében és a nõi vízilabda-válogatott felkészítésében, valamint az utánpótlás-nevelés területén végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Faragó Tamásnak, a Vasas SC vízilabda-szakosztálya utánpótlás vezetõjének,
több évtizedes tudományos munkásságáért, az iszlám
mûvészetek hazai megismertetése és népszerûsítése, a különbözõ kultúrák közötti közeledés és párbeszéd elõsegíté-
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se, valamint a magyar–arab kulturális kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Fehérvári Géza orientalistának, mûvészettörténésznek, régésznek, nyugalmazott nagykövetnek,
több évtizedes tudományos és oktatói munkássága, érdemdús közszolgálata, valamint az Országos Választási
Bizottság elnökeként végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Ficzere Lajosnak, az állam- és jogtudomány doktorának, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanárának,
több évtizedes, nemzetközileg is elismert tudományos
és egyetemvezetõi munkássága, tananyagfejlesztõ és oktatásszervezõ tevékenysége elismeréseként
dr. Gaál Zoltán vegyészmérnöknek, a kémiai tudomány
kandidátusának, a Veszprémi Egyetem rektorának, tszv.
egyetemi tanárnak,
a korszerû immunológiai oktatás hazai bevezetésében
elért kiemelkedõ érdemei, iskolateremtõ tudományos
munkássága elismeréseként
Gergely János Széchenyi-díjas orvosnak, immunológusnak, az MTA r. tagjának, az ELTE TTK ny. egyetemi
tanárának, professor emeritusnak,
több évtizedes tudományos – különösen a multimédia
alkalmazására és az oktatástechnológiára irányuló – kutatásaiért, oktatói és vezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Hauser Zoltánnak, az egri Eszterházy Károly Fõiskola rektorának, tszv. fõiskolai tanárnak,
a kondenzált anyagok fizikája számos területén, többek
között a különleges anyagok elektrontranszportja és a fullerének kísérleti vizsgálatában iskolateremtõ kutatásaiért,
valamint a nemzetközi szintû mérnökfizikus képzés létrehozása érdekében végzett tevékenységéért
Jánossy András fizikusnak, az MTA r. tagjának, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai
Intézete egyetemi tanárának,
több évtizedes, határainkon túl is nagyra becsült mûvészi munkássága elismeréseként
Kállai Kiss Ernõ klarinét- és tárogatómûvésznek,
az elmúlt évtizedeket átfogó sokrétû és termékeny szerkesztõi, irodalomszervezõi és irodalomtörténészi munkája
elismeréseként
Kántor Lajos József Attila-díjas irodalomtörténésznek,
a kolozsvári Korunk Szerkesztõsége szerkesztõjének,
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több évtizedes nagy népszerûségnek örvendõ, a társadalom legkülönbözõbb rétegeihez szóló mûvészi tevékenységéért, a könnyûzene széles körû elfogadtatásához való
tevõleges hozzájárulásáért
Koncz Zsuzsa Liszt Ferenc-díjas elõadómûvésznek,
Érdemes Mûvésznek,
az emberi jogok védelme, hazánk alkotmányos rendszerének megszilárdítása érdekében kifejtett kimagasló közigazgatási és tudományos tevékenysége elismeréseként
dr. Kondorosi Ferencnek, az Igazságügyi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának,
a magyar opera- és énekes kultúra terjesztéséért, határainkon túl is nagyra becsült szerepformálásaiért, elõadómûvészi tevékenységéért
Kováts Kolosnak, a Magyar Állami Operaház Kossuth-díjas magánénekesének,
a magyarországi privatizáció felgyorsítása szakmaiságának elmélyítése érdekében végzett tevékenysége, oktatói és vezetõi munkássága elismeréseként
dr. Mészáros Tamásnak, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának,
egyetemi tanárnak, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt. Igazgatóság elnökének,
a kondenzált anyagok fizikája számos területén, többek
között a különleges anyagok elektrontranszportja és a fullerének kísérleti vizsgálatában iskolateremtõ kutatásaiért,
valamint a nemzetközi szintû mérnökfizikus képzés létrehozása érdekében végzett tevékenységéért
Mihály György fizikusnak, az MTA r. tagjának, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézete egyetemi tanárának,
a hadászati felkészítés elméleti alapjainak és szervezeti
rendszerének korszerûsítése során végzett munkássága elismeréseként
Morber Ferenc László altábornagynak, az MK Katonai
Felderítõ Hivatal fõigazgatójának,
a tudományos eredmények gazdasági hasznosításában
és a kutatóhelyek koordinált együttmûködésében végzett
eredményes munkája, tudományos közéleti tevékenysége,
továbbá a folyadékok szerkezetének vizsgálatában elért
nemzetközileg kiemelkedõ eredményei elismeréseként
Pálinkás Gábor Széchenyi-díjas fizikusnak, az MTA
r. tagjának, az MTA Kémiai Kutatóközpont fõigazgatójának,
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több évtizedes rendkívüli népszerûségnek örvendõ sokoldalú mûvészi munkássága, szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
Pécsi Ildikó Jászai Mari-díjas színmûvésznek, Kiváló
Mûvésznek,
több évtizedes, nemzetközileg is nagyra becsült elõadómûvészetéért, mûvészetoktatói munkássága elismeréseként
Perényi Miklós Kossuth-díjas gordonkamûvésznek, Kiváló Mûvésznek, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
egyetemi tanárának,
a magyar folklór hagyományainak felkutatása és rendszerezése terén végzett úttörõ jelentõségû munkássága elismeréseként
dr. Pesovár Ernõnek, a néprajztudomány kandidátusának, Kossuth-díjas táncfolkloristának, koreográfusnak,
a hazai megismerés-tudományban betöltött meghatározó szerepe, eredményes oktató, tudományos utánpótlás-nevelõ és kiterjedt tudományszervezõ munkássága elismeréseként
Pléh Csaba pszichológusnak, az MTA r. tagjának, a
Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárhelyettesének,
a bank és adórendszer reformjának elõkészítésében, valamint a piacgazdaság mûködésének intézményi feltételei
megteremtése érdekében végzett munkássága elismeréseként
Pulai Miklósnak, a Magyar Bankszövetség fõtanácsadójának,
a magyar plakátmûvészetben maradandó értéket létrehozó mûvészetéért, a képi kultúra terjesztésében végzett
tevékenysége elismeréseként
Sós László Munkácsy Mihály-díjas grafikusmûvésznek,
Érdemes Mûvésznek,
a Magyar Posta üzleti struktúrájának korszerûsítése, az
európai minõség megteremtése érdekében végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó Pálnak, a Magyar Posta Rt. vezérigazgatójának,
a közoktatás szabályozása és igazgatása terén végzett
munkássága elismeréseként
dr. Szüdi Jánosnak, az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkárának,
a vállalatelmélet, a külgazdaság, a tulajdonreform,
a közgazdaság elméleti kérdéseinek kutatása, valamint a
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liberális gazdaságpolitika megalapozása terén végzett kiemelkedõ munkássága elismeréseként
Tardos Márton közgazdásznak,
a biofizikai intézetek létrehozásában, az egységes biofizikai kurrikulum megalkotásában végzett munkássága,
nemzetközileg is elismert tudományos, kutatói és oktatói
tevékenysége elismeréseként
Tigyi József biofizikusnak, az MTA r. tagjának, a Pécsi
Tudományegyetem kutatóprofesszorának,
drámai erejû nagyszerû alakításaiért, több évtizedes
mûvészi munkássága elismeréseként
Tréfás Györgynek, a Debreceni Csokonai Színház Liszt
Ferenc-díjas operaénekesének, Kiváló Mûvésznek,
a biológiai sokféleséggel foglalkozó tudományokban
végzett, nemzetközileg is számon tartott munkássága, valamint az ökológia és a természetvédelem érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként
Vida Gábor genetikusnak, az MTA r. tagjának, az MTA
Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet ny. igazgatójának,
ny. tszv. egyetemi tanárnak a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;
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a romák társadalmi integrációját elõsegítõ tevékenysége
elismeréseként
Bíró Andrásnak, az ENSZ ny. tanácsadójának, az Autonómia Alapítvány létrehozójának,
érdemdús és eredményes közszolgálati munkássága elismeréseként
dr. Farkas Imrének, a Miniszterelnöki Hivatal Kormányiroda kormányfõtanácsadójának,
a pénzügyi piac kiépítésében, kiemelten a kötvénymûveletek, a hitelfelvételi tevékenység, az exportfinanszírozás, valamint a bankalapítás terén végzett kiemelkedõ
munkája elismeréseként
dr. Felcsuti Péternek, a Raiffeisen Bank Rt. vezérigazgatójának,
nagy népszerûségnek örvendõ elõadómûvészi, mûsorvezetõi munkássága, produceri tevékenysége elismeréseként
Galambos Lajos elõadómûvésznek,
a magyar és az osztrák közlekedési kormányzat együttmûködése, valamint a Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasút Rt.
érdekében végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként
dr. Gerhard H. Gürtlich-nek, az Osztrák Szövetségi
Közlekedési Innovációs és Technológiai Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettesének,

nemzetközileg elismert, fél évszázados kutató és tudományos munkásságáért, iskolateremtõ és tudományszervezõ, oktatói tevékenységéért

a néprajz és az agrártörténet kutatásában, a magyar muzeológia fejlesztésében több évtizedes oktató-nevelõ munkájában elért eredményei elismeréseként

dr. Arató Mátyásnak, a matematikai tudomány doktorának, Széchenyi-díjas matematikusnak, professor emeritusnak,

dr. Hoffmann Tamás etnográfusnak, a néprajztudomány
kandidátusának,

a magyar export fejlesztése, a magyar áruk és szolgáltatások nemzetközi promóciójának sikerre vitele területén
végzett több évtizedes munkássága, valamint a magyar
külkereskedelem és a vállalkozói társadalom érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Barabás Jánosnak, a Hungexpo Rt. vezérigazgatójának,
a településhálózat törvényszerûségeinek vizsgálata során elért kimagasló eredményei, iskolateremtõ munkássága, a regionális- és földrajztudomány fejlesztése terén kifejtett sikeres tevékenysége elismeréseként
Beluszky Pál Széchenyi-díjas geográfusnak, a földrajztudomány doktorának, az MTA Regionális Kutatások
Központja tudományos tanácsadójának,

a magyar szórakoztató zenés színház és film nemzetközileg is elismert színvonalának emeléséhez való hozzájárulása, sokoldalú mûvészi munkássága, életmûve elismeréseként
Kállai István József Attila-díjas írónak, a Fõvárosi Operettszínház vezetõ dramaturgjának,
több mint négy évtizedes, nagy népszerûségnek örvendõ mûvészetéért, emlékezetes alakításaiért
Kézdy György Jászai Mari-díjas színmûvésznek, Érdemes Mûvésznek,
a jazz mûfaját világszerte elismert virtuóz játéktechnikával mûvelõ mûvészetéért
Tony Lakatos hegedû- és szaxofonmûvésznek,
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több évtizedes kimagasló mûvészeti tevékenysége elismeréseként
Molnár Piroskának, a Nemzeti Színház Kossuth-díjas
színmûvészének, Kiváló Mûvésznek,
több évtizedes kimagasló klinikai gyógyító és oktató tevékenysége, valamint az orvosi informatika terén kifejtett
munkássága elismeréseként
prof. dr. Naszlady Attila belgyógyász-kardiológusnak,
az orvostudomány doktorának, Kiváló Orvosnak, a Budai
Irgalmasrendi Kórház Kht. fõigazgató-fõorvosának,
népmûvészeti örökségünk ápolásáért, szuggesztív elõadómûvészeti tevékenységéért, külföldön is elismert sokoldalú munkásságáért
Sebõ Ferenc Állami-díjas zeneszerzõnek, elõadómûvésznek, az Állami Népi Együttes mûvészeti vezetõjének,
a turizmus fejlesztése érdekében végzett, határainkon
túl is elismert sokoldalú munkásságáért, nemzetközi turisztikai diplomáciai tevékenysége elismeréseként
dr. Somogyi Zoltánnak, a Magyar Turisztikai Hivatal
elnökének, c. fõiskolai tanárnak,
a hazai ipar bõvüléséhez, innovációjához, eredményes
fejlõdéséhez, valamint a hazai felsõoktatással való eredményes együttmûködés kialakításához való hozzájárulása
elismeréseként
Takács Jánosnak, az Electrolux Lehel Kft., Electrolux
Csoport Kelet Európai Régiója vezérigazgatójának, holding vezetõnek,
a zenetudomány terén nemzetközileg is elismert munkássága, a Bartók-kutatásban, a magyar operatörténet feltárásában és a 20. század magyar zenei intézménytörténetében elért eredményei és intézményvezetõi munkája elismeréseként
dr. Tallián Tibor Erkel Ferenc-díjas zenetörténésznek, a
zenetudomány kandidátusának, az MTA Zenetudományi
Intézet igazgatójának,
a Közép-európai Egyetem intézményének megalapításában, kiépítésében, valamint nemzetközi és hazai elismertetésében szerzett érdemei elismeréseként
Teplán Istvánnak, a Közép-európai Egyetem alapító
tagjának, általános elnöknek,
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világszerte elismert sportpályafutásáért, valamint az
utánpótlás-nevelés területén végzett munkája elismeréseként, gyógyító munkájáért
dr. Verrasztó Zoltán olimpiai ezüstérmes és világbajnok
úszónak, edzõnek, a kistarcsai Flór Ferenc Kórház Sebészeti Osztálya fõorvosának,
a hazai gazdaságkutatásban végzett kiemelkedõ tevékenysége, az empirikus gazdaságkutatás fejlesztésében elért eredményei elismeréseként
dr. Vértes András közgazdásznak, a GKI Gazdaságkutató Rt. elnök-vezérigazgatójának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;
a belügyi ágazati távközlés korszerûsítése érdekében
végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként
Gyõri László r. dandártábornoknak, a Belügyminisztérium Távközlési Szolgálata fõigazgatójának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
tisztikeresztje
katonai tagozata;
Gyõr városában több évtizede végzett kiemelkedõ pedagógusi, kulturális szervezõi munkája, valamint az idõskorúak és hátrányos helyzetû emberek érdekében kifejtett
eredményes tevékenysége elismeréseként
Bári Olga önkormányzati képviselõnek, a Gyõr Cigány
Fiataljaiért Alapítvány kuratóriuma elnökének,
több évtizedes, határainkon túl is elismert mûvészetéért,
a magyar és a cigány zenekultúra magas színvonalú terjesztéséért
Déki Lakatos Sándor zenekarvezetõnek, prímásnak,
az ökológia és a hidrobiológia szakterületén folytatott
kutatásai, a természetvédelem szakmapolitikai képviselete
terén végzett munkássága, oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Dévai Györgynek a biológiai tudomány doktorának,
a Debreceni Egyetem TTK Hidrobiológiai Tanszék tszv.
egyetemi tanárának,

sajátos, egyéni hangvételû, kimagasló színvonalú publicisztikai tevékenysége elismeréseként

a depresszió és öngyilkosság biológiai alapjainak kutatásában végzett, nemzetközileg is elismert munkásságáért,
több évtizedes gyógyító tevékenységéért

Váncsa István újságírónak, az Élet- és Irodalom Szerkesztõsége fõszerkesztõ-helyettesének,

dr. Faludi Gábornak, az orvostudomány doktorának, a
Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb Pszi-
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chiátriai Klinikai Csoport egyetemi magántanárának, osztályvezetõ fõorvosnak,
a magyarországi szlovák közösségért végzett két évtizedes kiemelkedõ munkássága elismeréseként
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végzett, nemzetközileg is elismert kutatásai, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Ladányi János szociológusnak, a szociológiai tudomány kandidátusának, a Budapesti Corvinus Egyetem
egyetemi tanárának,

Fuzik Jánosnak, az Országos Szlovák Önkormányzat
elnökének,

a korszerû sürgõsségi betegellátó rendszer és az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése terén elért eredményei
elismeréseként

a zeneszociológiai, sportszociológiai és a nemek szociológiája terén végzett kutatásaiért, továbbá tudományszervezõi munkássága elismeréseként

dr. László Imrének, a budapesti Szent Imre Kórház fõigazgatójának,

dr. Hadas Miklós szociológusnak, a szociológiai tudomány doktorának, a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központ igazgatójának,
egyetemi tanárnak,

a magyar bor nemzetközi hírnevének öregbítése érdekében végzett tevékenysége, a borászatban kifejtett sokoldalú munkássága elismeréseként

nemzetközileg is elismert mûvészi munkásságáért,
a kortárs magyar mûvek bemutatása, a magyar zene
megismertetése érdekében végzett munkássága elismeréseként
Hamar Zsolt Liszt Ferenc-díjas karmesternek, a Pécsi
Pannon Filharmonikusok zeneigazgatójának,

Nyikos István Gyulának, a Magyar Borok Háza ügyvezetõ igazgatójának,
több évtizedes, az élelmiszerkereskedelem, gyógynövénykereskedelem, a hazai gyógynövényfeldolgozás, termékfejlesztés érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Pálmai Zoltánnak, a Herbária Rt. vezérigazgatójának,

több mint négy évtizedes publicisztikai és lapkiadói tevékenysége elismeréseként
Horváth Istvánnak, a Népszava újságírójának, felelõs
szerkesztõnek,
a szociálisan rászorultak üdültetése, a hátrányos helyzetû emberek rekreációja érdekében végzett eredményes tevékenysége elismeréseként
Karácsony Mihálynak, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány elnökének,
több évtizedes publicisztikai munkásságáért, Somogy
megyéért végzett közéleti tevékenysége, életútja elismeréseként

három évtizedes vezetõi tevékenysége, a hatékony emberi erõforrásgazdálkodás és a korszerû tudásmenedzsment professzionális szintû megvalósítása érdekében végzett tevékenységéért
dr. Pásztori Tamásnak, a T-Com Távközlési Rt. emberi
erõforrás és jogi vezérigazgató-helyettesének,
az értelmi fogyatékossággal élõ emberek és családtagjaik érdekében végzett oktatói, tanácsadói és segítõ tevékenysége elismeréseként
Tarnai Ottónénak, az Értelmi Fogyatékosok és Segítõik
Országos Érdekvédelmi Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete elnökének,

dr. Kercza Imre újságírónak, a Somogy Megyei Hírlap
fõszerkesztõjének,

az információs társadalom hazai kiépülése, a távközlési
piac liberalizációja és az Internet magyarországi elterjesztése érdekében végzett munkássága elismeréseként

több évtizedes kimagasló irodalmi tevékenysége, szerkesztõi munkássága elismeréseként

Törõ Csabának, az Euroweb Internet Szolgáltató Rt.
elnök-vezérigazgatójának,

Kukorelly Endre József Attila-díjas és Babérkoszorú-díjas írónak, költõnek,
a városszociológia, a roma kisebbség helyzete, valamint
a kirekesztettség, a szegregáció és a szegénység körében

a magyarországi musicaljátszás megteremtése érdekében végzett tevékenysége, sokoldalú zenei alkotó munkássága elismeréseként
Várkonyi Mátyás Erkel Ferenc-díjas zeneszerzõnek,
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határainkon túl is elismert közönség- és szakmai sikereket egyaránt elérõ mûvészetéért, mûvészi pedagógusi és
vezetõi munkássága elismeréseként
Zsuráfszki Zoltánnak, Harangozó Gyula-díjas táncmûvésznek, koreográfusnak, Érdemes Mûvésznek, a Honvéd
Együttes Budapest Táncegyüttese mûvészeti igazgatójának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2006. március 13.

2961

Elisabeth Wassibauer-Mensdorff-Pouilly volt tiszteletbeli konzulnak a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2006. március 13.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VII-2/1094/2006.

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/1083-1/2006.

A Köztársasági Elnök
42/2006. (III. 28.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
A miniszterelnök elõterjesztésére

A Köztársasági Elnök
41/2006. (III. 28.) KE
határozata
kitüntetések adományozásáról
A miniszterelnök elõterjesztésére
a bajor–magyar gazdasági kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Otto Wiesheu bajor tartományi gazdasági, infrastrukturális, közlekedési és technológiai államminiszternek a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;
a magyar–salzburgi gazdasági és kulturális kapcsolatok
fellendítése érdekében végzett egy évtizedes kiemelkedõ
tevékenysége elismeréseként

a hazai autóipar bõvülése, innovációja és eredményes
fejlõdése érdekében végzett munkássága, valamint a hátrányos helyzetû gyermekek érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
dr. Ulrich Diller-nek, a ZF Hungary Kft. elnök-igazgatójának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2006. március 23.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/1324/2006.
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A Köztársasági Elnök
43/2006. (III. 28.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
A miniszterelnök elõterjesztésére
az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének elnökeként, valamint képviselõként a hazánkat és térségünket
érintõ problémák felvetése és megoldása, valamint a
kelet-közép-európai régió EU integrációs törekvéseinek
felkarolása érdekében végzett munkája elismeréseként
Lord David Russell-Johnston-nak, az Európa Tanács
Parlamenti Közgyûlése képviselõjének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata
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Vásárhelyi Gábor informatikusnak, közlekedésmérnöknek a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2006. március 23.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/1328/2006.

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2006. március 23.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

A Köztársasági Elnök
45/2006. (III. 28.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
A miniszterelnök elõterjesztésére

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/1327/2006.

az európai német–magyar oktatási integrációs koncepció megvalósítása érdekében végzett munkája elismeréseként
Helmut Seiler-nek, a Magyarországi Németek Általános
Mûvelõdési Központja delegált német igazgatójának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata

A Köztársasági Elnök
44/2006. (III. 28.) KE
határozata

kitüntetést adományozom.
Budapest, 2006. március 23.
Sólyom László s. k.,

kitüntetés adományozásáról
A miniszterelnök elõterjesztésére
Bartók Béla szellemiségének és zeneszerzõi hagyatékának ápolásáért, a Bartók Emlékház felújításához nyújtott
áldozatkész hozzájárulásáért

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/1329/2006.
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A Köztársasági Elnök
46/2006. (III. 28.) KE
határozata
kitüntetések adományozásáról
A miniszterelnök elõterjesztésére
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A Kormány határozatai
A Kormány
1028/2006. (III. 28.) Korm.
határozata

több mint négy évtizedes, nemzetközileg is elismert
zenekarvezetõi tevékenysége elismeréseként

dr. Karsai József kormánymegbízotti
megbízatásának módosításáról

Pál Tamásnak, a Szombathelyi Filharmonikusok Liszt
Ferenc-díjas karmesterének, Kiváló Mûvésznek a

1. A Kormány dr. Karsai József 1049/2005. (V. 19.)
Korm. határozattal megállapított kormánymegbízotti megbízatását 2006. április 30-ig meghosszabbítja.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;

2. Dr. Karsai József kormánymegbízottá történõ kinevezésérõl szóló 1049/2005. (V. 19.) Korm. határozat
2. pontjának felvezetõ szövegében és második gondolatjeles bekezdésében a határidõ 2006. április 30-ra módosul.

Magyarország uniós csatlakozásra történõ felkészülése
és azt követõen a tagállami érdekképviselet fórumain végzett kiemelkedõ szakmai munkája elismeréseként
dr. Dienes-Oehm Egon nagykövetnek, a Magyar Köztársaság Brüsszeli EU Állandó Képviselete vezetõhelyettesének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;
a hazai tudomány- és technológiapolitika megalapozását segítõ, nemzetközi összehasonlításokon alapuló módszertani kutatások, valamint az innováció és a versenyképesség közötti kapcsolat vizsgálata területén elért eredményeiért, sokrétû tudományos, oktatói, kutatásirányítói és
szerkesztõi tevékenységért
Török Ádámnak, az MTA lev. tagjának, a Veszprémi
Egyetem Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanárának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2006. március 13.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1029/2006. (III. 28.) Korm.
határozata
az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások
Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
A Kormány
a) alapítói jogkörében módosítja az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Alapító Okiratát;
b) felhatalmazza a Miniszterelnöki Hivatal nemzet-,
kül- és biztonságpolitikáért felelõs politikai államtitkárát,
hogy a Közalapítvány Alapító Okirata módosításának bírósági nyilvántartásba vétele során az alapító képviseletében eljárjon;
Felelõs: Miniszterelnöki Hivatal nemzet-, külés biztonságpolitikáért felelõs politikai
államtitkára
Határidõ: azonnal
c) elrendeli a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat közzétételét a Magyar Közlönyben, a
bírósági nyilvántartásba vételrõl szóló határozat jogerõre
emelkedését követõen.
Felelõs: Miniszterelnöki Hivatal nemzet-, külés biztonságpolitikáért felelõs politikai
államtitkára
Határidõ: a bírósági nyilvántartásba vételt követõen
azonnal
Gyurcsány Ferenc s. k.,

KEH ügyszám: VII-2/1326/2006.

miniszterelnök
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A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
21/2006. (III. 28.) ME
határozata
központi tiszt cím megszûnésének megállapításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
245/J. § (4) bekezdése alapján – a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 31/D. § (1) bekezdés
a) pontjára tekintettel – megállapítom, hogy
dr. Bökönyi István központi tiszt címe – hivatásos szolgálati jogviszonyának megszüntetésére tekintettel –
2006. február 15-i hatállyal
megszûnt.
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VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások
Közalapítvány Alapító Okirata
(egységes szerkezetben)
A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban:
Alapító) az 1125/2002. (VII. 17.) Korm. határozatával – a
Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény
74/G. §-ának (1)–(10) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelõen – az Alkotmány 6–8. §-a szerinti közfeladat ellátásában való közremûködés céljából, valamint a Magyar
Köztársaság nemzetközi jogi kötelezettségvállalásai teljesítésének segítése érdekében
közalapítványt

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
22/2006. (III. 28.) ME
határozata
a Felsõoktatási és Tudományos Tanács tagjainak
megbízásáról
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
(T.) 113. §-ának (2) bekezdésében foglalt jogkörömben , a
T. 152. §-ának (2) bekezdése alapján – az oktatási miniszter elõterjesztésére –
dr. Békési Pált,
dr. Greschik Gyulát,
dr. Komlóssy Attilát,
dr. Rokolya Gábort
a Felsõoktatási és Tudományos Tanács tagsági teendõinek ellátásával – a 2006. március 1-jétõl 2007. január
31-ig terjedõ idõre –
megbízom.

hoz létre.
A Közalapítvány létrehozásával az Alapító kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Magyar Köztársaság nemzetközi
intézményes kapcsolatainak tudományos megalapozása
céljából, a modern demokrácia nemzetközi dokumentumain és elvein nyugvó integrációs és kisebbségi politikája
társadalmi, jogi igényeinek biztosítása érdekében megfelelõ feltételeket hoz létre a tudományos igényû kisebbségkutatáshoz, valamint biztosítja az eredmények folyamatos
feldolgozását és közzétételét a hazai és nemzetközi közvélemény tájékoztatása érdekében.
1. A Közalapítvány neve és székhelye
1.1. A Közalapítvány elnevezése: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (a továbbiakban:
Közalapítvány).
1.2. A Közalapítvány önálló jogi személy.
1.3. A Közalapítvány székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 24., félemelet 1.
2. A Közalapítvány alapítója
A Magyar Köztársaság Kormánya, 1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1–3.
Az Alapítvány székhelykénti jelölésérõl szóló nyilatkozat mellékelve.
3. A Közalapítvány célja

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

3.1. Alapítványi célok:
– a Magyar Köztársaság kisebbségpolitikájának tudományos megalapozása,
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– a magyar kisebbségi politika szakmai képviselete
nemzetközi emberi jogi és kisebbségvédelmi fórumokon,
– a kisebbségpolitika stratégiai céljainak megvalósítása érdekében projekteket dolgoz ki, és javaslatokat fogalmaz meg,
– az Európai Unió tagállamai emberi jogi és kisebbségi
jogi elveinek és joggyakorlatának, kisebbségi politikájának figyelemmel kísérése, tanulmányozása,
– a nemzeti és etnikai, nyelvi, valamint vallási kisebbségek (a továbbiakban: kisebbségek) helyzetének, az emberi és állampolgári jogok – különös tekintettel a kisebbségekhez tartozó személyek és csoportjaik jogára – érvényesülésének elemzõ és összehasonlító vizsgálata,
– a roma kisebbségre vonatkozó jogok és kisebbségi
gyakorlat összehasonlító elemzése,
– az Európa Tanáccsal, valamint más kisebbségvédelmi intézményekkel, szervezetekkel történõ kapcsolattartás, azok joggyakorlatának feldolgozása és hasznosítása.
3.1.1. E célok megvalósítása érdekében:
– kutatási projekteket, programokat kezdeményez és
dolgoz ki, részben vagy egészben koordinálja, szervezi és
finanszírozza azok mûködését,
– gondoskodik a Közalapítvány szellemi és anyagi erõforrásainak megõrzésérõl, optimális hasznosításáról és bõvítésérõl,
– elsõdlegesen köteles az Országgyûlés, az illetékes
kormányszervek igényeit kiszolgálni,
– tudományos rendezvényeket, konferenciákat szervez,
– dokumentációs és információs szolgáltatást nyújt,
gondoskodik a tudományos eredmények, vizsgálati információk közzétételérõl, mielõbbi hasznosításáról, valamint
a hazai és a külföldi közvélemény folyamatos, kiegyensúlyozott, igényes tájékoztatásáról,
– közvélemény-kutatásokat koordinál és szervez,
– kiadványokat jelentet meg,
– a kutatói kapacitás bõvítése érdekében pályázatokat
ír ki,
– ösztöndíjakat adományoz, és támogatja magyar kutatók külföldi képzését,
– kutatási területén bekapcsolódik a hazai felsõoktatásba és posztgraduális képzésbe,
– szervezi kutatók és szakemberek nemzetközi kapcsolatait, tanulmányútjait, fejleszti a vendégkutatói kapcsolatokat,
– hazai és külföldi szakemberek bevonásával szakértõi
hálózatot szervez és mûködtet, koordinálja a célokkal
összhangban lévõ hazai kutatásokat, bekapcsolódik nemzetközi kutatócsoportok munkájába, nemzetközi projektekbe, valamint kezdeményezi ilyenek létrejöttét,
– részt vesz a hazai és külföldi kisebbségekhez tartozók
itthon és külföldön történõ képzésében és továbbképzésében.
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4. A Közalapítvány jellege
4.1. A Közalapítvány nyílt, ahhoz – ha törvény eltérõen
nem rendelkezik – bárki feltétel nélkül csatlakozhat,
amennyiben magáénak vallja a Közalapítvány céljait és
mûködési szabályait. A csatlakozás elfogadásához a Kuratórium jóváhagyása szükséges.
4.2. A Közalapítvány céljai teljesítése érdekében kész
együttmûködni minden olyan szervezettel és személlyel,
amely, illetve aki hasonló célok elérésén munkálkodik.
4.3. A Közalapítvány mûködése nyilvános, munkájának
és tevékenységének megítélése során – tekintettel céljaira – épít a nyilvánosság, illetõleg a szakemberek kezdeményezéseire és javaslataira.
5. Általános közhasznúsági rendelkezések
5.1. A Közalapítvány kiemelkedõen közhasznú szervezet, amely a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi
CLVI. törvény 26. §
– c) 3. pontjában szabályozott tudományos tevékenységet, kutatást,
– c) 13. pontjában szabályozott a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységet,
– c) 19. pontjában szabályozott az euroatlanti integráció elõsegítése elnevezésû közhasznú tevékenységeket,
– c) 4. pontjában szabályozott nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés tevékenységeket
végzi.
A Közalapítvány a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatosan olyan közfeladatokat lát el, amelyekrõl a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított
1949. évi XX. törvény 6. §-ának (3) bekezdése és a 68. §-a
állami szervnek kell gondoskodnia.
5.2. A Közalapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól anyagi támogatást nem
fogad el.
5.3. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végezhet.
5.4. A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordíthatja.
5.5. A Közalapítvány közhasznú tevékenységének és
gazdálkodásának legfontosabb adatait a Népszabadság
címû országos napilap útján évente nyilvánosságra hozza.
5.6. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
[Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
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a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül
elõnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem
pénzbeli szolgáltatás.
5.7. A közhasznú szervezet megszûntét követõ két évig
nem lehet a Kuratórium tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig – vezetõ tisztséget, amely
az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását
nem egyenlítette ki.
5.8. Nem lehet a Felügyelõ Bizottság elnöke vagy tagja,
illetve a Közalapítvány könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más
tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ
nem pénzbeli szolgáltatásokat –, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
5.9. A Közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejûleg közhasznúsági jelentést készíteni,
amelyet a Kuratórium kétharmados többséggel hagy jóvá.
6. A Közalapítvány vagyona
6.1. A Közalapítvány céljaira rendelt induló vagyont az
Alapító oly módon biztosítja, hogy a központi költségvetésben a Közalapítvány céljaira rendelkezésre bocsát
60 millió forintot.
6.2. A Közalapítvány anyagi forrásai:
– csatlakozás során tett és nem a törzsvagyon növelésére rendelt vagyoni felajánlások,
– az állami költségvetésben évente megállapítható támogatás,
– egyéb bevételek, adományok.
6.3. A Közalapítvány törzsvagyona 20 millió forint.
6.4. A Közalapítvány céljai megvalósítása érdekében
önállóan gazdálkodik.
6.5. Az Alapító és késõbb csatlakozók által a Közalapítvány céljaira rendelt vagyon kizárólag a Közalapítvány
céljainak megvalósítása érdekében használható fel a mindenkori hatályos pénzügyi rendelkezések szerint.
7. A Közalapítvány mûködése és szervei
7.1. A Közalapítvány kezelõje és általános döntéshozó
szerve a 8 tagú Kuratórium.
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7.2. A Kuratórium természetes személy tagjait az Alapító kéri fel a magyar tudomány és közélet kiemelkedõ személyiségei közül 5 évre. A Kuratórium elnökét az Alapító
a tagok közül nevezi ki 5 évi idõtartamra. Ez a kinevezés
többször is megismételhetõ.
A Kuratórium tagjai:
Belügyminisztérium
Dr. Hegedûs András
Külügyminisztérium
Szerencsés János
Miniszterelnöki Hivatal
Dr. Bazsa Tamás
Dr. Nagy Balázs
Dr. Valki László
Dr. Várady Tibor
Budapesti Corvinus Egyetem
Dr. Rostoványi Zsolt
A Kuratórium elnöke:
Dr. Törzsök Erika
7.3. A Kuratórium tagjai megbízatásukat külön nyilatkozattal elfogadják.
7.4. A Kuratórium tagjai a munkájuk során felmerült és
igazolt költségeik megtérítésére jogosultak, valamint a
Kuratórium tiszteletdíjat állapíthat meg tagjai részére.
7.5. A kuratóriumi tagság megszûnik:
– visszahívással,
– a tag lemondásával,
– a Közalapítvány megszûnésével,
– a tag halálával.
7.6. A Kuratórium mûködése
7.6.1. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente
legalább kétszer tartja. A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését 15 napon belül, változatlan napirenddel ismét össze kell hívni. A Kuratórium ülését az elnök hívja össze. Össze kell hívni a Kuratóriumot, ha bármely két tag, a Felügyelõ Bizottság vagy
az Alapító képviselõje ezt indítványozza, az indítványtól
számított 30 napon belül.
7.6.2. A Kuratórium üléseinek összehívása a tagoknak
küldött ajánlott levél útján történik a napirend egyidejû ismertetésével és a döntéshez szükséges információk megküldésével. Az ajánlott levél helyett a meghívás más módon is történhet, azonban a meghívó kézbesítését hitelt érdemlõ módon igazolni kell.
7.6.3. A Kuratórium határozatait általában az ülésen jelen lévõ tagok egyszerû szótöbbségével hozza. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt. A Kuratórium
tagjainak kétharmados minõsített többsége szükséges az
éves gazdálkodási terv és a költségvetés elfogadásához, az
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éves beszámoló és mérleg jóváhagyásához, továbbá a közhasznúsági jelentés elfogadásához.
7.6.4. A Kuratórium ülései nyilvánosak. Az ülésekrõl
jegyzõkönyv készül, amely tartalmazza a testület döntéseit, idõpontját és hatályát, illetve a szavazatok megoszlását. A Kuratórium döntéseirõl olyan nyilvántartást kell vezetni, amelybõl a döntések tartalma, idõpontja és hatálya,
illetve a döntést támogatók és ellenzõk számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
7.6.5. A Közalapítvány irataiba – elõzetes megbeszélés
alapján – bárki betekinthet, amennyiben a betekintés üzleti
titkot nem sért.
7.6.6. A Kuratórium döntéseit, a mûködés, a szolgáltatás igénybevételének módját, valamint beszámolóit az
érintettekkel jegyzõkönyv megküldésével közli, és a Népszabadság címû napilap útján kell nyilvánosságra hozni.
7.6.7. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– a Közalapítvány éves tevékenységének az értékelése,
– a Közalapítvány éves gazdálkodási tervének, költségvetésének, gazdálkodási beszámolójának és mérlegének elfogadása, illetve jóváhagyása, közhasznúsági jelentés elfogadása,
– ösztöndíjak, támogatások adományozási szabályzatának kialakítása,
– csatlakozási kérelem elbírálása,
– a Közalapítvány célját elõmozdító testületek létrehozása, illetve megszüntetése és vezetõinek kinevezése,
illetve felmentése.
7.7. A Felügyelõ Bizottság
7.7.1. A Kuratórium céloknak megfelelõ mûködésének
az ellenõrzésére az Alapító 3 tagú Felügyelõ Bizottságot
(a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.
7.7.2. A Bizottság tagjait az Alapító 5 évre kéri fel, a tagok külön nyilatkozattal elfogadják a megbízatást. A tagok ismételten is megbízhatók.
A Bizottság tagjai:
1. Gazdag Ferenc
2. Simon Sándor
A Bizottság elnöke:
Hárs Gábor
7.7.3. A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
7.7.4. A Bizottság ellenõrzi a Közalapítvány mûködését
és gazdálkodását. Ennek során a vezetõ tisztségviselõktõl
jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Közalapítvány
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
7.7.5. A Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
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a) a Közalapítvány mûködése során jogszabálysértés
vagy a szervezet érdekeit súlyosan sértõ esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Kuratórium döntését teszi szükségessé,
b) a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó
tény merült fel.
7.7.6. Az intézkedésre jogosult Kuratóriumot a Bizottság indítványára – annak megtételétõl számított 30 napon
belül – össze kell hívni. E határidõ eredménytelen eltelte
esetén a Kuratórium összehívására a Bizottság is jogosult.
7.7.7. Ha az arra jogosult szerv a törvényes mûködés
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
7.7.8. A Közalapítvány mûködésérõl készült éves beszámolót az Alapító a Felügyelõ Bizottság jelentésével
együtt értékeli.
7.7.9. A Bizottság vizsgálatot folytat akkor is, ha erre az
Alapító vagy a Kuratórium felkéri.
7.7.10. A Bizottság vizsgálataihoz szakértõt vehet
igénybe.
8. A Közalapítvány gazdálkodása
8.1. A vagyon felhasználásáról a Kuratórium rendelkezhet. A Közalapítvány vagyoni helyzete és anyagi forrásai
ismeretében évente dönt a Közalapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékérõl, felosztásuk módjáról.
8.2. A Kuratórium gazdálkodási döntéseinek végrehajtásáról annak elnöke gondoskodik, amirõl legalább
évente, valamint szükség szerint, illetve kuratóriumi döntést igénylõ kérdésben köteles beszámolni a Kuratóriumnak.
8.3. A Kuratórium a Közalapítvány gazdálkodását érintõ minden rendkívüli eseményrõl, valamint a Kuratórium
lényegesebb határozatairól köteles az Alapítót tájékoztatni.
8.4. A Kuratórium a Közalapítvány pénzügyeinek és a
számvitel ellenõrzésére pályázat útján kiválasztott könyvvizsgálót bíz meg.
8.5. Az Alapító kijelenti, hogy az Alapítvány elõrelátható éves bevétele meghaladja az 5 000 000 forintot.
8.6. A Közalapítvány befektetési tevékenységet nem
folytat, ezért befektetési szabályzatot nem készít.
9. A Közalapítvány képviselete
A Közalapítvány önálló, általános képviseletére a Kuratórium elnöke jogosult. E képviseleti jogát akadályoztatá-
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sa esetén, írásbeli meghatalmazással dr. Nagy Balázs, a
Kuratórium tagja gyakorolja.
A Közalapítvány bankszámlája fölött a Kuratórium elnöke és dr. Nagy Balázs, a Közalapítvány Kuratóriumának
tagja rendelkezik.
10. Záró rendelkezések
10.1. A Közalapítvány – céljai megvalósítása érdekében – együttmûködik a hasonló közfeladatot ellátó állami,
társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal, valamint
nemzetközi intézetekkel és szervezetekkel.
10.2. A Kuratórium a Közalapítvány mûködésérõl köteles az Alapítónak évente beszámolni, és gazdálkodásának
legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.
10.3. A Közalapítvány gazdálkodásának törvényességét
és célszerûségét az Állami Számvevõszék ellenõrzi. A
Közalapítvány mûködése felett – egyéb vonatkozásban –
az ügyészség a rá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.
10.4. A bíróság a Közalapítványt az Alapító kérelmére
nemperes eljárásban megszünteti, ha a közfeladat iránti
szükséglet megszûnt, vagy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetõleg más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható. A Közalapítvány megszûnése
esetén a Közalapítvány vagyona – a hitelezõk kielégítése
után – az Alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszûnt
Közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és errõl a
nyilvánosságot megfelelõen tájékoztatni.
10.5. A Közalapítvány határozatlan idõtartamra jött
létre.
10.6. Az Alapító az Alapító Okiratot indokolt esetben
– a Közalapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül – módosíthatja.
10.7. A Közalapítvány Alapító Okiratát hivatalos lapban közzé kell tenni.
10.8. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a mindenkori hatályos jogszabályok keretei
között, a Közalapítvány céljaival összhangban kell értelmezni.
10.9. A Közalapítvány tekintetében az Alapítót megilletõ jogosultságokat – az Alapító Okirat módosítása kivételével – a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter gyakorolja.
Budapest, 2006. március 23.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Összefogás a Budapesti Lakástalanokért
és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány
Alapító Okirata
(egységes szerkezetben)
A Magyar Köztársaság Kormánya és Budapest Fõváros
Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959.
évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-ának (1) bekezdése alapján, közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából határozatlan idõtartamra
közalapítványt
hoz létre.
I. A Közalapítvány neve
Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan
Emberekért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány).
II. A Közalapítvány székhelye
1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152.
III. A Közalapítvány alapítója
A Magyar Köztársaság Kormánya (1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1–3.) és Budapest Fõváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9–11.) közösen (a továbbiakban együtt: Alapítók).
Az Alapítók képviseletét az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter, valamint Budapest Fõváros fõpolgármestere közösen látja el, és gyakorolja – az
Alapító Okirat módosításának kivételével – az Alapítókat
megilletõ jogokat és kötelezettségeket, ideértve az éves
beszámoló és a közhasznúsági jelentés értékelését is.
IV. A Közalapítvány jellege
A Közalapítvány jogi személy, amely jogi személyiségét a nyilvántartásba vétellel nyeri el. A Közalapítvány a
közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény
(a továbbiakban: Khtv.) 5. §-ában megjelölt kiemelkedõen
közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mivel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8. §-ának (1) és (4) bekezdésében, továbbá a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 56. §-ának (1) bekezdésében, 57. §-ának
(1)–(2) bekezdésében, 65/E. §-ában, 67. §-ában,
74/A. §-ában, 78. §-ában, 84. §-ában, valamint 88. §-ának
(1)–(2) bekezdésében meghatározott közfeladatot látja el.
A Közalapítvány a Khtv. 26. §-a c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatja:
– szociális tevékenység (2. alpont),
– hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése (11. alpont).
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A Közalapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat. A
csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt.
V. A Közalapítvány célja, tevékenysége
A Közalapítvány célja a fõvárosban élõ lakástalan és
hajléktalan emberek szociális helyzetének javítása.
A Közalapítvány a fenti cél elérése érdekében az alábbi
feladatokat látja el:
a) a hajléktalan emberek téli, speciális ellátásának
összehangolt mûködtetése, továbbfejlesztése, kiegészítõ
finanszírozása,
b) a hajléktalan emberek által igénybe vett szociális intézményhálózat fejlesztése, támogatása,
c) a hajléktalan emberek ellátását támogató önsegítõ és
professzionális közösségi kezdeményezések támogatása,
d) lakhatás megtartása, hajléktalanságból kijutási rendszerek, lakhatási modell-kísérletek támogatása,
e) a hajléktalanok részére szociális szolgáltatásokat
szervezõk, az e területen dolgozó szakemberek és laikusok
szervezõdéseinek és továbbképzésének támogatása,
f) kutatás, helyzetértékelés, felmérések készíttetése,
g) a magán, a társadalmi és egyházi, valamint az önkormányzati és állami, minisztériumi kezdeményezések, erõforrások összekapcsolása,
h) pályázatok kiírása, lebonyolítása, a pályázattal megvalósított programok, szolgáltatások hatásának és eredményeinek ellenõrzése, értékelése.
VI. A Közalapítvány kezelõ szerve, illetve képviselete
1. A Közalapítvány kezelõje, ügyintézõ, ügydöntõ és
képviselõ szerve a 9 tagból álló Kuratórium. A Kuratórium
tagjait az Alapítók kérik fel 5 évre az alábbiak szerint:
a) A Kuratórium 4 tagjára a fõvárosi hajléktalan embereket ellátó szervezetek tesznek javaslatot az Alapítóknak
a következõ módon:
Minden budapesti bejegyzett székhellyel rendelkezõ, az
Alapító Okirata szerint hajléktalan emberek ellátásával
foglalkozó szervezet egy-egy személyt jelölhet a Kuratórium elnökének és tagjának. Ezt követõen a jelölõ szervezetek vezetõi a jelöltek közül – szavazás útján – javaslatot
tesznek a Kuratórium elnökére és 3 tagjára. A javasolt személyek szükséges adatait eljuttatják az Alapítók képviselõihez.
b) A Kuratórium 2-2 tagját az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter, valamint a Fõvárosi
Önkormányzat fõpolgármestere jelöli.
c) A Kuratórium 1 tagját a Pest megyei bejegyzett székhellyel rendelkezõ, az Alapító Okirata szerint hajléktalan
emberek ellátásával foglalkozó szervezetek vezetõi közül
a Pest Megyei Közgyûlés elnöke jelöli.
2. A Kuratórium elnökét az Alapítók kérik fel a Kuratórium tagjai közül az 1. pontban foglaltakra figyelemmel.
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3. A Kuratórium egyhangú döntése alapján tiszteletbeli
kuratóriumi tagság létesíthetõ.
A Kuratórium tiszteletbeli tagja lehet az, aki anyagi
vagy szellemi hozzájárulásával, munkásságával elõsegíti a
közalapítványi célok megvalósítását.
A Kuratórium évente egyszer ülésére meghívja a Kuratórium minden tiszteletbeli tagját.
A Kuratórium éves beszámolója kapcsán javaslatot tesz
a fõvárosi közgyûlésnek a tiszteletbeli tagok nevének határozattal történõ megörökítésére.
A Kuratórium 2 tiszteletbeli elnöke Budapest Fõváros
fõpolgármestere és az ifjúsági, családügyi, szociális és
esélyegyenlõségi miniszter.
A tiszteletbeli tagok és a tiszteletbeli elnökök meghívás
alapján vesznek részt a Kuratórium ülésein, ahol szavazati
joggal nem rendelkeznek.
4. A kuratóriumi tagság megszûnik
a) a tag halálával,
b) a tag lemondásával,
c) a Kuratórium kijelölésének az Alapító által – a Ptk.
74/C. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint – történõ
visszavonásával,
d) a Közalapítvány megszûnésével,
e) az 1. pontban meghatározott idõtartam lejártával,
f) a tag megbízatásának a VII/7. pontban foglaltak szerinti visszavonásával, tekintettel az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
11/A. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra.
A Kuratórium elnöke:
Ikvai-Szabó Imre
A Kuratórium tagjai:
Skultéti József
Dr. Bajzáthné Komár Mária
Fehér Boróka
Kártyás Irén
Cserbik János
Tölgyesi Attiláné
Vecsei Miklós
Ghyczy Gellért
5. A Közalapítvány képviseletére jogosult Kártyás Irén
kuratóriumi tag, illetõleg akadályoztatása esetén bármelyik, az Alapítókkal foglalkoztatásra irányuló vagy érdekeltségi jogviszonyban nem álló kuratóriumi tag.
A Közalapítvány bankszámlája felett Kártyás Irén kuratóriumi tag bármelyik, az Alapítókkal foglalkoztatásra irányuló vagy érdekeltségi jogviszonyban nem álló kurátorral együttesen jogosult rendelkezni.
6. A Kuratórium tagjai e tisztségük ellátásával kapcsolatos tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, azonban a tevékenységük során felmerült, számlával igazolt és
indokolt költségeik megtérítésére jogosultak.
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VII. A Kuratórium mûködése és jogköre
1. A Kuratórium évente legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint tart ülést. A Kuratórium ülését az elnök
írásban, a napirendi pontok megjelölésével hívja össze. Az
írásbeli meghívót oly módon kell megküldeni, hogy azt a
tagok legalább 8 nappal az ülés elõtt átvehessék.
2. A Kuratórium ülései általában nyilvánosak, de a Kuratórium egyes napirendi pontok tekintetében zárt ülést
rendelhet el, amennyiben annak nyilvánossága személyiségi jogokat sérthet. A Kuratórium ülését az elnök vezeti.
Az elnök helyettesítésére – annak akadályoztatása esetén –
az általa felkért kuratóriumi tag jogosult.
A Kuratórium üléseirõl részletes jegyzõkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Kuratórium határozatait. A
jegyzõkönyvet az ülést levezetõ elnök és egy felkért tag hitelesíti.
3. A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább 5 tag jelen van, és a jelenlévõ tagok többsége nem áll
az Alapítók bármelyikével foglalkoztatásra irányuló vagy
érdekeltségi jogviszonyban. Határozatképtelenség esetén
a Kuratórium ülését változatlan napirenddel 5 napon belül
ismét össze kell hívni.
Össze kell hívni a Kuratóriumot 30 napon belül akkor is,
ha
– a Kuratórium legalább 4 tagja a napirend megjelölésével kéri,
– az Alapítók vagy a Felügyelõ Bizottság kéri, illetõleg
ha az ügyészség vagy a bíróság elrendeli.
4. A Kuratórium döntési hatáskörébe tartozik:
a) pályázatok kiírásáról, a pályázati források felhasználásáról, valamint pályázatok benyújtásáról való döntés,
b) meghatározott célú adományok elfogadása,
c) a gazdálkodás irányának meghatározása, a Közalapítvány vagyonával való gazdálkodás,
d) a Közalapítvány éves pénzügyi tervének elfogadása,
e) döntés a Közalapítvány vállalkozási tevékenységérõl,
f) a Közalapítványhoz való csatlakozási kérelemrõl
szóló döntés,
g) a tiszteletbeli tagságról való döntés,
h) a Szervezeti és Mûködési Szabályzat és a Vagyonkezelési Szabályzat elfogadása,
i) az éves szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás,
valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása,
j) a könyvvizsgáló személyérõl való döntés.
5. A Kuratórium a határozatait nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetén az
ülést levezetõ elnök szavazata dönt, kivéve, ha a levezetõ
elnök az Alapítókkal foglalkoztatásra irányuló vagy érdekeltségi jogviszonyban áll. Ebben az esetben ismételt szavazást követõen a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
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A Kuratórium minõsített többséggel – 6 tag egyhangú
szavazatával – dönt
a) a Közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadásáról,
b) a Közalapítvány vállalkozási tevékenységét érintõ
kérdésekben,
c) az éves szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás,
valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról,
d) a Közalapítvány éves pénzügyi tervének elfogadásáról.
6. A Kuratórium határozatainak meghozatalában nem
vehet részt az, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója
[Ptk. 685. § b) pont] vagy élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
b) bármely más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minõsül elõnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatása keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás.
7. A Közalapítvány támogatási pénzeszköz juttatásáról
dönteni jogosult tisztségviselõi a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseinek
megfelelõen kétévente vagyonnyilatkozatot tesznek,
melynek elmulasztása esetén megbízatásuk az Áht.
11/A. §-ának (4) bekezdése alapján visszavonásra kerül.
8. Határozatok és nyilvánosság:
a) A Kuratórium olyan nyilvántartást köteles vezetni,
amelybõl megállapítható a döntéseinek tartalma, idõpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzõk számaránya (ha lehetséges személye).
b) A Kuratórium döntéseit írásban köteles az érintettekkel közölni, a döntések nyilvánosságra hozatalát a Közalapítvány székhelyén történõ kifüggesztéssel kell biztosítania.
c) A Közalapítvány mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésre a Kuratórium elnökével
történt elõzetes egyeztetés után a Közalapítvány székhelyén bárki jogosult, kivéve, ha a betekintés személyiségi
vagy adatvédelmi jogokat sértene.
d) A Közalapítvány mûködésének, szolgáltatásai
igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságra hozatala érdekében a Kuratórium az erre vonatkozó információkat, illetve a Közalapítvány Alapító Okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Népszabadság vagy a Magyar Nemzet
címû újságokban közzéteszi.
e) A pályázati felhívásokat, a nyertesek listáját, a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó információkat, a közhasznúsági jelentés rövidített változatát, az éves mérleget és
eredménykimutatást – a fentieken túlmenõen – az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium
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(a továbbiakban: Minisztérium) hivatalos lapjában és
Budapest Fõváros Önkormányzata hivatalos lapjában is
közzé kell tenni.

5. A feltételhez kötött pénzbeli vagy dologi adomány,
felajánlás akkor gyarapítja a Közalapítvány vagyonát, ha
azt a Kuratórium elfogadja.

9. A Közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzatában rendelkezni kell a Közalapítvány mûködésével
kapcsolatos egyéb szabályokról.

6. A vagyonfelhasználás módja
A Közalapítvány a céljával és közhasznú tevékenységével összefüggésben vagyonát – a törzsvagyon kivételével – pályázati támogatás nyújtása útján, valamint az Alapító Okiratban foglalt feltételek szerint a Közalapítvány
mûködésére használja fel.

10. A Kuratórium köteles minden év február 28-áig a
Közalapítvány elõzõ évi mûködésérõl, június 30-áig pedig
vagyoni helyzetérõl és gazdálkodásának legfontosabb
adatairól (a közhasznúsági jelentést mellékelve) írásban
beszámolni az Alapítóknak.
VIII. A Közalapítvány vagyona
1. A Közalapítvány induló vagyona 26 millió, azaz huszonhatmillió forint, melyet az Alapítók az alábbiak szerint biztosítanak:
Magyar Köztársaság Kormánya 13 millió forint,
Fõvárosi Önkormányzat 13 millió forint.
Az Alapítók az induló vagyont a bírósági nyilvántartásba
vételre irányuló kérelem benyújtásával egyidejûleg letéti
számlán helyezik el. A Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követõen az induló vagyont az Alapítók a Közalapítvány számára nyitott bankszámlán helyezik el.
2. A Közalapítvány a mûködés biztonsága érdekében
az induló vagyonból 5 millió, azaz ötmillió forintot törzsvagyonként elkülönítetten kezel, amely a Közalapítvány
mûködéséhez nem használható fel.
3. A Közalapítvány folyamatos mûködéséhez szükséges pénzbeli, személyi és dologi forrásokat az Alapítók
biztosítják az alábbiak szerint:
– az éves költségvetési törvényben a Minisztérium fejezeti költségvetésében, valamint a Fõvárosi Önkormányzat költségvetésében a Közalapítvány céljára fordítható
összeg felhasználásának részletes feltételeit a Minisztérium, a Fõvárosi Önkormányzat, valamint a Közalapítvány
között megkötendõ – a közhasznúsági tevékenység feltételeirõl szóló – szerzõdés tartalmazza.
4. A Közalapítvány bevételei:
a) a mindenkori éves költségvetési törvény, valamint a
Fõvárosi Önkormányzat költségvetésének elfogadását
követõen – külön megállapodás alapján – biztosított pénzösszeg,
b) természetes vagy jogi személyek önkéntes befizetései,
c) a személyi jövedelemadóból a Közalapítvány részére törvényben meghatározottak szerint felajánlott rész,
d) a Közalapítvány vállalkozási tevékenységébõl befolyt összeg,
e) az alapítványi vagyon hozadéka,
f) egyéb bevételek.

IX. A Közalapítvány gazdálkodása
1. A közalapítványi célokra az induló vagyon – a törzsvagyon kivételével –, továbbá a VIII/4. pontban meghatározott közalapítványi bevételek használhatók fel.
2. A Közalapítvány az államháztartás alrendszereitõl
csak írásbeli szerzõdés alapján részesülhet támogatásban.
A szerzõdésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
3. A Közalapítvány céljai elérése érdekében nyilvános,
valamint elõre meghatározott körben közzétett pályázat
keretében támogatást nyújthat. Az elõre meghatározott
körben közzétett pályáztatásra kivételesen és abban az
esetben kerülhet sor, ha a pályázati célt, illetve a teljesítésére kötendõ szerzõdést mûszaki-technikai sajátosságok
miatt kizárólag a pályázati kiírásban meghatározott adottságokkal rendelkezõ, a hajléktalan ellátásban ismert szervezet(ek) tudja(ák) teljesíteni. Ez utóbbi esetben is biztosítani kell a pályáztatás eredményének nyilvánosságát.
A Közalapítvány a pályázati támogatásban részesülõvel
szerzõdést köt, mely tartalmazza
– a támogatás célját,
– az elszámolás tartalmi kellékeit, határidejét és az elszámoláshoz szükséges bizonylatok felsorolását,
– a pályázati támogatás felhasználásával kapcsolatos
ellenõrzés módját, a szerzõdés megszegésének jogkövetkezményeit.
4. A Közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot
meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a
Közalapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a
nyugellátás jellegû ellátások és a természetes személyek
részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.
5. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. A Közalapítvány a vállalkozási tevékenységét csak másodlagos jelleggel végezheti. A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszthat-
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ja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
6. A Közalapítvány az államháztartás alrendszereibõl
származó, átmenetileg szabad pénzeszközeit kizárólag a
Kincstár hálózatában értékesített állampapírok vásárlásával hasznosíthatja. A befektetési tevékenység részletes
szabályait a Kuratórium által elfogadott Befektetési Szabályzat tartalmazza.
7. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik, és amelyben felelõssége
nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
8. Mûködési költségként – beleértve a Kuratórium, a
Felügyelõ Bizottság és a Közalapítvány Titkárságának
(a továbbiakban: Titkárság) költségeit is – a Kuratórium
által évente meghatározott összeg használható fel, amely
azonban nem haladhatja meg az éves tervezett összkiadás
8%-át.
9. A vagyonfelhasználás részletes szabályait a Kuratórium által elfogadott Vagyonkezelési Szabályzat tartalmazza.
10. A Közalapítvány a hatályos számviteli szabályok
alapján beszámolót készít, amelyet okleveles könyvvizsgáló hitelesít és a Felügyelõ Bizottság véleményez a Kuratórium számára.
11. A Közalapítvány éves gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait a VII/8/d) pontban meghatározottak szerint nyilvánosságra hozza. A Közalapítvány éves közhasznúsági jelentéseibe bárki betekinthet,
arról saját költségére másolatot készíthet.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót,
b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) központi költségvetési szervtõl, elkülönített pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitõl kapott támogatás mértékét,
f) a közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek
nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
g) a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámolót.
12. A Közalapítvány pénzügyeinek és számvitelének
folyamatos ellenõrzésére – pályázat útján kiválasztott –
könyvvizsgálót bíz meg. A könyvvizsgálóra a Felügyelõ
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Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók (lásd a XI/9. pontot).
X. A Közalapítvány Titkársága
1. A Kuratórium mûködésével, gazdálkodásával kapcsolatos döntés-elõkészítési és végrehajtási feladatokat a
Titkárság látja el. A Titkárság mûködési költségeit a Közalapítvány fedezi.
2. A Titkárság további feladatait, valamint az alkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza.
XI. A Közalapítvány Felügyelõ Bizottsága
1. A Közalapítvány mûködésének és gazdálkodásának
ellenõrzésére 3 tagú Felügyelõ Bizottság mûködik.
2. A Felügyelõ Bizottság tagjait az Alapítók kérik fel
határozatlan idõre az alábbiak szerint:
– az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi
miniszter által jelölt 1 tag,
– a Fõvárosi Önkormányzat fõpolgármestere által jelölt
2 tag.
3. A Felügyelõ Bizottság tagjai:
Friss László
Pánczél Zsuzsanna
Dr. Pánczél Áron
4. A Felügyelõ Bizottság ellenõrzi a Közalapítvány
mûködését és gazdálkodását. Szükség szerint ellenõrzést
tarthat, amelynek során a Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, a Kuratórium
bármely tisztségviselõjétõl jelentést, tagjától és a Közalapítvány bármely alkalmazottjától felvilágosítást és tájékoztatást kérhet.
A Felügyelõ Bizottság tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.
A Felügyelõ Bizottság köteles az intézkedésre jogosult
Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Közalapítvány mûködése során olyan jogszabálysértés, vagy a Közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértõ
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményének elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Kuratórium döntését teszi szükségessé;
b) a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó
tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult Kuratóriumot a Felügyelõ Bizottság indítványára – annak megtételétõl számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidõ eredménytelen
eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelõ
Bizottság is jogosult.
Ha a Kuratórium a törvényes mûködés helyreállítása
érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a
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Felügyelõ Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni az
Alapítókat és a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
5. A Felügyelõ Bizottság az Alapítóknak évente beszámol és bármelyik Alapító felkérésére soron kívül vizsgálatot tarthat. A Felügyelõ Bizottság a jelentéseirõl a Kuratóriumot is tájékoztatja.
6. A Felügyelõ Bizottság feladatai ellátásához – a szakértelmet meghaladó speciális kérdésekben – a Közalapítvány költségén szakértõt vehet igénybe.
A Felügyelõ Bizottság maga határozza meg ügyrendjét
és tagjai közül elnököt választ.
7. A Felügyelõ Bizottság a Kuratórium éves beszámolóját megelõzõen megvizsgálja a Közalapítvány vagyonkezelõ tevékenységét és megállapításairól tájékoztatja a
Kuratóriumot és az Alapítókat.
8. A felügyelõ bizottsági tagság megszûnik:
– a tag halálával,
– felkérésének visszavonásával,
– a tagnak a kijelölõ minisztériummal fennálló közszolgálati jogviszonyának megszûnésével,
– lemondással,
– a Közalapítvány megszûnésével.
9. Nem lehet a Felügyelõ Bizottság elnöke vagy tagja
az a személy, aki
a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,
b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik,
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül
– kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem
pénzbeli szolgáltatásokat –,
d) az a)–c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
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10. A Felügyelõ Bizottság tagjai indokolt és számlával
igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.

XII. Egyéb rendelkezések
1. A Közalapítvány vezetõ tisztségviselõje nem lehet
olyan személy, aki korábban olyan más közhasznú szervezet
vezetõ tisztségviselõje volt – annak megszûntét megelõzõ
2 évben legalább 1 évig –, amelyik az adózás rendjérõl szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezetõ tisztségviselõ, illetõleg annak jelölt személy
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg
más közhasznú szervezetnél betölt.
2. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt, pártoktól támogatást nem kap, országgyûlési vagy önkormányzati képviselõjelöltet nem állít és nem támogat.
3. A Közalapítvány Alapító Okiratát a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.
4. A Közalapítvány megszûnése esetén a Közalapítvány vagyona a hitelezõk kielégítése után az Alapítókat illeti meg, az Alapítók kötelesek azt a megszûnt Közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és errõl a nyilvánosságot megfelelõen tájékoztatni.
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a
Ptk., valamint a Khtv. rendelkezései, továbbá az egyéb
közalapítványi tárgyú jogszabályok és a kapcsolódó polgári jogi rendelkezések az irányadóak.
Budapest, 2005. december 7.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Dr. Demszky Gábor s. k.,
fõpolgármester
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Helyesbítés: 1. A Magyar Közlöny 2006. évi 13. számában kihirdetett, a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról szóló
4/2006. (II. 7.) HM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. §-ának szövege helyesen:
»14. § Az R. 42. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A vezénylés megszüntetése esetén – kivéve az (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés c) pontja alapján történõ megszüntetést – az állomány tagját a
viselt rendfokozatának megfelelõ szintû szolgálati beosztásba kell helyezni. Betölthetõ szolgálati beosztás hiányában a Hjt. 48. §-a (1) bekezdésének j) pontja
szerint rendelkezési állományba, vagy ha arra jogosultságot szerzett, szolgálati nyugállományba lehet helyezni.”«
2. A Rendelet 22. §-ának szövege helyesen:
»22. § Az R. a következõ 79/A. §-sal egészül ki:
,,79/A. § Ha az önkéntes tartalékost a 63. § (1) bekezdésében meghatározott tisztségek egyikébe megválasztották, önkéntes tartalékos jogviszonyát meg
kell szüntetni.”«
(Kézirathiba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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