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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
224/2007. (VIII. 31.) Korm.

rendelete

a közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vénynek a szociális,

 valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történõ végrehajtásáról  szóló

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény 85.  §-ának (4) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el -
jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a szo ci á lis, va la mint a gyer mek jó lé ti
és gyer mek vé del mi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról
 szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) a kö vet ke zõ 1/A.  §-sal és azt meg elõ zõ en a kö vet -
ke zõ al cím mel egé szül ki:

„[A Törvény 20/A.  §-ához]

1/A.  § (1) Nem kö te le zõ pá lyá zat ki írá sa olyan mun ka -
kör be töl té se ese tén,

a) amely te kin te té ben – 90 na pon be lül – már leg alább
két al ka lom mal ered mény te le nül ke rült ki írás ra pá lyá za ti
fel hí vás;

b) amely ha la dék ta lan be töl té se a fo lya ma tos el lá tás
biz ton sá gos meg szer ve zé sé hez el en ged he tet le nül szük sé -
ges, és a fo lya ma tos el lá tás nyúj tá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyi fel té te lek más mun ka szer ve zé si esz kö zök kel nem biz -
to sít ha tók;

c) amely a 2. szá mú mel lék let alap ján „A”–,,E” fi ze té si
osz tály ba tör té nõ be so ro lás sal tölt he tõ be.

(2) Ve ze tõi, va la mint ma ga sabb ve ze tõi be osz tást csak
nyil vá nos pá lyá zat út ján le het be töl te ni.

(3) A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sá val össze füg gõ elõ ké -
szí tõ fel ada to kat

a) ma ga sabb ve ze tõ be osz tás ese tén a fenn tar tó
aa) ön kor mány zat jegy zõ je, fõ jegy zõ je, il let ve
ab) mi nisz té ri um,
b) egyéb be osz tás ese tén a mun kál ta tói jog kör gya -

korlója
(a továb biak ban együtt: a pá lyá zat elõ ké szí tõ je) lát ja el.

(4) A pá lyá za ti fel hí vás nak – a Tör vény 20/A.  §-ának
(3) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl me nõ en – tar tal maz nia kell

a) a be osz tás hoz kap cso ló dó eset le ges jut ta tá so kat,
b) a jog vi szony idõ tar ta mát, ha tá ro zott ide jû jog vi -

szony ese tén a jog vi szony kez dõ nap ját és meg szû né sé nek
idõ pont ját,

c) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak for má ját, ha tár ide jét és he -
lyét, a pá lyá zat tar tal mi kö ve tel mé nye i re vo nat ko zó sza bá -
lyo kat.

(5) A pá lyá za ti fel hí vást a mun kál ta tó a szék he lye és te -
lep he lye sze rin ti te le pü lé sen a hely ben szo ká sos mó don
kö te les köz zé ten ni.

(6) A ma ga sabb ve ze tõi ál lás hely re meg hir de tett pá lyá -
za ti fel hí vást a Tör vény 20/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben
fog lal ta kon túl a szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért, va la mint a
gyer me kek és az if jú ság vé del mé ért fe le lõs mi nisz ter ál tal
ve ze tett mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban, to váb bá a gyer -
mek vé del mi te rü le ten tör té nõ pá lyá za ti fel hí vást az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hi va ta los
lap já ban is köz zé kell ten ni.

(7) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell
a) a pá lyá zó szak mai élet raj zát,
b) a bün tet len elõ éle tet iga zo ló er köl csi bi zo nyít ványt,
c) in téz mény ve ze tõi ál lás hely ese tén az in téz mény ve -

ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai hely zet elem zés re 
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés sel,

d) a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a pá lyá za ti anya -
gá ban fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás sal
össze füg gõ ke ze lé sé hez hoz zá já rul,

e) a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti,
gyer mek vé del mi in téz mé nyek, va la mint sze mé lyek szak -
mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM ren de let al kal ma zá si kö ré be tar to zó mun ka -
kör, ve ze tõi, ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás ese tén a pá lyá zó
nyi lat ko za tát, amely sze rint a gyer me kek vé del mé rõl és a
gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény
15.  §-ának (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró ok vele
szem ben nem áll fenn.

(8) A pá lyá za ti el já rás ban biz to sí ta ni kell, hogy a pá lyá zat
iránt ér dek lõ dõk a pá lyá za tok el ké szí té sé hez szük sé ges tá jé -
koz ta tást meg kap ják, to váb bá, hogy az in téz ményt meg -
ismerhessék.

(9) A pá lyá za to kat a pá lyá zat elõ ké szí tõ je ál tal ese ten -
ként össze hí vott bi zott ság vé le mé nye zi.

(10) A bi zott ság tag jai kö zött kell len nie
a) a pá lyá zat elõ ké szí tõ jé nek vagy kép vi se lõ jé nek,
b) ve ze tõi, ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás ese tén a köz al -

kal ma zot ti ta nács tag já nak, il let ve a köz al kal ma zot ti kép -
vi se lõ nek,

c) ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás ese tén a szak mai ér -
dek-kép vi se le ti szö vet ség, il le tõ leg egye sü let kép vi se lõ jé -
nek vagy a szak ma sze rint ille té kes szak mai kol lé gi um
tag já nak.

(11) A bi zott ság a ki írt fel té te lek nek meg fe le lõ pá lyá zó -
kat sze mé lye sen hall gat ja meg. A bi zott ság nak a meg hall -
ga tás ról jegy zõ köny vet kell ve zet nie, amely nek tar tal maz -

2007/115. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8709



nia kell a bi zott ság tag ja i nak a pá lyá zók al kal mas sá gá ra
vo nat ko zó vé le mé nyét.

(12) A pá lyá za ti fel té te lek nek meg fe le lõ pá lyá za to kat a
bi zott sá gi vé le ménnyel együtt a pá lyá za tok el bí rá lá sá ra jo -
go sult sze mély vagy szerv elé kell ter jesz te ni.

(13) A pá lyá za ti el já rást a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide -
jét kö ve tõ hat van na pon be lül le kell foly tat ni, ered mé nyé -
rõl va la mennyi pá lyá zót írás ban ér te sí te ni kell. A si ker te -
len pá lyá za tot be nyúj tó pá lyá zót ér te sí te ni kell a (14) be -
kez dés ben fog lal tak ról.

(14) Si ker te len pá lyá zat ese tén
a) a pá lyá zó sze mé lyes ada ta it tö röl ni kell, és
b) amennyi ben a pá lyá zó az ál ta la be nyúj tott, sze mé -

lyes ada to kat tar tal ma zó adat hor do zó kat a pá lyá zat el bí rá -
lá si ha tár ide jé tõl szá mí tott 3 hó na pon be lül nem ve szi át,
azo kat meg kell sem mi sí te ni.

(15) Je len §-ban fog lal ta kat a 2007. szep tem ber 1-jét
köve tõen köz zé tett pá lyá za tok ese té ben kell al kal maz ni. A 
2007. szep tem ber 1-jét meg elõ zõ en köz zé tett pá lyá za tok ra 
e ren de let 2007. au gusz tus 31-én ha tá lyos ren del ke zé se it
kell al kal maz ni.”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 2/A.  §-sal és azt meg elõ zõ en a kö vet -
ke zõ al cím mel egé szül ki:

„[A Törvény 22.  §-ának (4) bekezdéséhez]

2/A.  § A mun kál ta tó alap te vé keny sé gé nek el lá tá sá val
össze füg gõ mun ka kö rö ket a 2. szá mú mel lék let I–II. pont -
ja tar tal maz za.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 2/B.  §-sal és azt meg elõ zõ en a kö vet -
ke zõ al cím mel egé szül ki:

„[A Törvény 22.  §-ának (9) bekezdéséhez]

2/B.  § (1) Gya kor no ki idõ ki kö té se ese tén a ki ne ve zé si ok -
mány hoz mel lé kel ni kell a gya kor no ki idõ re vo nat ko zó, a
gya kor nok, a szak mai ve ze tõ és a mun kál ta tó ál tal meg kö tött
meg ál la po dást. A meg ál la po dás nak tar tal maz nia kell

a) a gya kor no ki idõ tar ta mát,
b) a mun ka kör höz tar to zó te vé keny sé ge ket,
c) a mun ka kör ön ál ló el lá tá sá hoz szük sé ges is me re tek

el sa já tí tá sá nak üte me zé sét,
d) a gya kor no ki mun ka ér té ke lé sé nek szem pont ja it,
e) a szak mai ve ze tõ ki je lö lé sét,
f) a gya kor nok, a szak mai ve ze tõ és a mun kál ta tó gya -

kor no ki idõ vel kap cso la tos fel ada ta it, kö te le zett sé ge it.
(2) A gya kor no ki idõ alatt a gya kor nok nak a mun ka kö -

ré hez tar to zó te vé keny sé gek tel jes kö rét meg kell is mer -
nie, a mun ka kör ön ál ló el lá tá sá hoz szük sé ges is me re te ket
el kell sa já tí ta nia. En nek ér de ké ben

a) a mun kál ta tó biz to sít ja an nak fel té te le it, hogy a gya -
kor nok a mun ka kör höz tar to zó va la mennyi te vé keny sé get
meg is mer je,

b) a szak mai ve ze tõ a mun ka kör ön ál ló el lá tá sá hoz
szük sé ges is me re te ket át ad ja, il let ve a gya kor no kot hoz zá -
se gí ti az is me re tek meg szer zé sé hez, és rend sze re sen ér té -
ke li a gya kor nok te vé keny sé gét,

c) a gya kor nok együtt mû kö dik szak mai ve ze tõ jé vel, és
tö rek szik a mun ka kör ön ál ló el lá tá sá hoz szük sé ges is me -
re tek el sa já tí tá sá ra.

(3) A gya kor nok mun ka nap lót ve zet, amely tar tal maz za
az el vég zett fel ada to kat.

(4) A mun kál ta tó a mun ka kör ön ál ló el lá tá sá hoz szük sé -
ges is me re tek szá mon ké ré se ér de ké ben a gya kor nok ré szé -
re fél éven te vizs ga fel ada tot je löl ki. A vizs ga fel ada tot a
szak mai ve ze tõ az ön ál ló fel adat el lát ás szem pont já ból
írás ban ér té ke li.

(5) A szak mai ve ze tõ a gya kor nok szak mai elõ re ha la dá sá -
ról – a (3) be kez dés sze rin ti mun ka nap lót, va la mint a (4) be -
kez dés sze rin ti vizs ga fel ada tot is ala pul véve – a mun kál ta tó
ré szé re fél éven te ér té ke lést ké szít. Az ér té ke lés tar tal maz za

a) a gya kor nok ál tal az adott idõ szak ban el vég zett fel -
ada tok fõbb tí pu sa it,

b) a fel ada tok ál tal meg kö ve telt te vé keny sé gek kö rét,
c) a gya kor nok ál tal el sa já tí tott gya kor la ti, el mé le ti is -

me re te ket.
(6) A gya kor nok a rá vo nat ko zó ér té ke lés be be te kint het, 

és amennyi ben an nak tar tal mát ki fo gá sol ja, írá sos vé le mé -
nyét az ér té ke lés hez mel lé kel ni kell.

(7) A mun kál ta tó a gya kor nok nak a Tör vény 22.  §-ának
(11) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té se so rán figye lembe ve szi
a szak mai ve ze tõ ér té ke lé se it, va la mint a gya kor nok mun -
ká já val kap cso la tos egyéb vissza jel zé se ket.

(8) A gya kor no ki idõ vel kap cso la tos szak mai kö te le -
zett sé ge ket, a gya kor no ki idõ alat ti szá mon ké rés feltéte -
leit, a gya kor no ki kö ve tel mé nyek tel je sí té sé vel és a tel je -
sít mény mé ré sé vel össze füg gõ el já rá si ren det, va la mint a
gya kor no ki mi nõ sí tés kü lö nös sza bá lya it a mun kál ta tó ál -
tal ki adott gya kor no ki sza bály zat tar tal maz za.”

4.  §

Az R. 3.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) Az in téz mény ve ze tõi meg bí zás fel té te le]
„a) leg alább öt év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú

szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis
el lá tás, az egész ség ügyi el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le tén
vég zett mun ka kör ben szer zett szak mai gya kor lat, és”

5.  §

Az R. 4.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:
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„(2) Ve ze tõ be osz tá sú köz al kal ma zott he lyet te sí té se
ese tén ha tá ro zott ide jû ve ze tõi meg bí zás ad ha tó a he lyet te -
sí tés idõ tar ta má ra.”

6.  §

(1) Az R. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A köz al kal ma zott mi nõ sí té sé re – a Tör vény
22.  §-ának (11) be kez dé sé ben, va la mint a 40.  §-ának
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en – ak kor
ke rül het sor, ha a köz al kal ma zott ezt írás ban kéri.”
 (2) Az R. 6.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A mun kál ta tó az 1. szá mú mel lék let sze rin ti mi nõ -
sí té si la pon kö te les a mi nõ sí tést el vé gez ni. A gya kor nok
mi nõ sí té sé vel kap cso lat ban a mun kál ta tó az 1. szá mú mel -
lék let ben fog lalt szem pon tok mel lett a 2/B.  § (8) be kez dés
sze rin ti gya kor no ki sza bály zat ban egyéb szem pon to kat is
meg ha tá roz hat.”

7.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le té nek II. pont ja he lyé be e ren -
de let mel lék le té ben fog lalt ren del ke zés lép.

8.  §

(1) Ez a ren de let 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.
 (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 4.  §-ának (3)–(14) be kez dé se.
 (3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.

a) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben a
„szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért, va la mint a gyer mek- és if jú -
ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”,

b) 1.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „6–8.  §-ának” szö veg -
rész he lyé be a „6–9.  §-ának”,

c) 2.  §-ában a „(2) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be
az „(5) be kez dé sé ben”,

d) 5.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban az „ ,,F”, „G”,
„H”, „I”, „J” ” szö veg rész he lyé be az „ ,,E”–,,J” ”
szö veg rész lép.
 (4) Az R. – e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott – 1/A.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont ja és 1/A.  §-ának (5) be kez dé se
2007. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.
 (5) E ren de let 2008. ja nu ár 15-én ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

2007/115. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8711

Melléklet a 224/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

„II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen

Meg ne ve zés
Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

1. Csa lád-, gyer mek- és if jú ság vé del mi szol gál ta tás
ke re té ben az el lá tot tak gyó gyí tá sát, ápo lá sát,
fog lal koz ta tá sát, fej lesz té sét, el lá tá sát, gon do zá sát,
szo ci á lis se gí té sét köz vet le nül szol gá ló egye te mi,
fõiskolai végzettséghez kötött munkakörök
or vos * * *
pszi cho ló gus * * *
pszi cho ló gi ai ta nács adó * * * * *
csa lád gon do zó * * * * *
gyógy pe da gó gus * * * * *
gyógy tor nász * *
kon duk tor * *
nö ven dék ügyi elõ adó * * * * *
fej lesz tõ pe da gó gus * * * * *
he lyet tes szü lõi ta nács adó * * * * *
örök be fo ga dá si ta nács adó * * * * *
hi va tá sos gyám * * * * *
ese ti gond nok, va gyon ke ze lõ gond nok * * * * *
gyá mi gon do zói ta nács adó * * * * *
jo gász * * *
szak ta nács adó * * * * *
szak gon do zó * *
gyógy pe da gó gi ai/fej lesz tõ pe da gó gi ai tanácsadó * * * * *
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Meg ne ve zés
Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

2. Csa lád-, gyer mek- és if jú ság vé del mi szol gál ta tás
ke re té ben az el lá tot tak ápo lá sát, fog lal koz ta tá sát,
fej lesz té sét, el lá tá sát, gon do zá sát, szo ci á lis se gí té sét,
szál lí tá sát köz vet le nül szol gá ló, egye te mi, fõiskolai
végzettséghez nem kötött munkakörök

a) asszisz tens/szak asszisz tens
 asszisz tens * * *
 szak asszisz tens * *
 gyer mek vé del mi asszisz tens * *

b) gon do zó/szak gon do zó
 gon do zó * *
 se géd gon do zó * *
 szak gon do zó *

c) egyéb ága za ti mun ka kö rök
 szak ta nács adó *
 hi va tá sos ne ve lõ szü lõ * *
 gyer mek fel ügye lõ * *
 gyer mek vé del mi ügy in té zõ * *
 tej kony ha ve ze tõ * * *
 élel me zés ve ze tõ * * *
 gép ko csi ve ze tõ * * *
 egyéb ki se gí tõ mun ka kö rök * * *

,,

A Kormány
225/2007. (VIII. 31.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében
el jár va, va la mint a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi
CLV. tör vény (a továb biak ban: Fgytv.) 55.  §-a (1) be kez -
dé sé nek h) pont já ban, to váb bá a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról 2004. évi CXL.
tör vény 174/A.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

(1) A Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság (a továb biak -
ban: NFH) köz pon ti hi va tal. Az NFH-t a fo gyasz tó vé de le -
mért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) irá -
nyítja.
 (2) Az NFH ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe -
lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.
 (3) Az NFH-t fõ igaz ga tó ve ze ti.
 (4) Az NFH szék he lye Bu da pest.

2.  §

A mi nisz ter irá nyí tá si jog kö ré ben
a) a fõ igaz ga tó ja vas la ta alap ján ki ne ve zi és fel men ti

az NFH gaz da sá gi ve ze tõ jét;
b) jó vá hagy ja az NFH éves el len õr zé si és vizs gá la ti

prog ram ját;
c) éven te be szá mol tat ja a fõ igaz ga tót az NFH te vé -

keny sé gé rõl.

3.  §

(1) Az NFH köz pon ti szerv bõl, te rü le ti szer vek bõl, va -
la mint azok ki ren delt sé ge i bõl áll.
 (2) Az NFH köz pon ti szer vét a fõ igaz ga tó köz vet le nül
ve ze ti.
 (3) Az NFH te rü le ti szer vei az igaz ga tó ál tal ve ze tett re -
gi o ná lis fel ügye lõ sé gek (a továb biak ban: fel ügye lõ sé gek). 
A fel ügye lõ sé gek szer ve ze ti egy sé gei a – re gi o ná lis fel -
ügye lõ sé gek szék he lyén kí vü li – me gye szék he lye ken mû -
kö dõ ki ren delt sé gek.
 (4) A fel ügye lõ sé gek meg ne ve zé sét, szék he lyét, ille té -
kességi te rü le tét e ren de let mel lék le te tar tal maz za.
 (5) Az NFH a köz igaz ga tá si hi va ta lok szak igaz ga tá si
szer ve i ként mû kö dõ fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek



(ide ért ve azok te rü le ti osz tá lya it is), va la mint a Fo gyasz tó -
vé del mi Fõ fel ügye lõ ség ál ta lá nos jog utód ja.

4.  §

(1) A fõ igaz ga tó gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat az
NFH köz pon ti szer vé nek köz tiszt vi se lõi és mun ka vál la lói, 
to váb bá a fel ügye lõ sé gek igaz ga tói fe lett. Az igaz ga tók ki -
ne ve zé sét, fel men té sét a mi nisz ter elõ ze tesen vélemé -
nyezi.
 (2) Az igaz ga tó gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a fel -
ügye lõ ség, il let ve ki ren delt sé ge i nek köz tiszt vi se lõi és
mun ka vál la lói fe lett. A ve ze tõ be osz tá sú köz tiszt vi se lõk
ki ne ve zé sét, fel men té sét a fõ igaz ga tó elõ ze tesen vé le mé -
nye zi.

5.  §

A fõ igaz ga tó
a) éven te be szá mol tat ja, to váb bá dön té se sze rint be szá -

mol tat hat ja a fel ügye lõ sé gek igaz ga tó it a fel ügye lõ ség te -
vé keny sé gé rõl;

b) meg szer ve zi és össze han gol ja az éves el len õr zé si és
vizs gá la ti prog ram ban meg ha tá ro zott re gi o ná lis és or szá -
gos vizs gá la to kat;

c) több fel ügye lõ ség ille té kességi te rü le tét vagy a fo -
gyasz tók szé les kö rét érin tõ en ese ti vizs gá la to kat ren del -
het el;

d) el lát ja a fel ügye lõ sé gek szak mai te vé keny sé gé nek
tör vényességi, szak sze rû sé gi el len õr zé sét;

e) a fel ügye lõ sé gek igaz ga tó it – a fel ügye lõ ség köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sa ki vé te lé vel – konk rét fel adat
el vég zé sé re, mu lasz tás pót lá sá ra uta sít hat ja.

6.  §

(1) Az NFH köz pon ti szer ve út ján
a) vé le mé nye zi a fo gyasz tó kat érin tõ jog sza bály ter ve -

ze te ket a mi nisz ter meg ke re sé se alap ján;
b) szük ség sze rint ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek a fo -

gyasz tó kat érin tõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ra;
c) köz re mû kö dik a fo gyasz tó vé del mi po li ti ka ki dol go -

zá sá ban, fi gye lem mel kí sé ri és elem zi an nak ér vé nye sü lé -
sét;

d) irá nyít ja az áruk és szol gál ta tá sok biz ton sá gos sá ga
és meg fe le lõ sé ge el len õr zé sé vel össze füg gõ, kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada to kat, mû köd te ti a Köz -
pon ti Pi ac fel ügye le ti In for má ci ós Rend szert;

e) ko or di nál ja az NFH nem zet kö zi kap cso la ta it;
f) vég zi, il let ve vé gez te ti a fel ada ta i nak el lá tá sá hoz

szük sé ges la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kat;
g) gon dos ko dik az NFH köz tiszt vi se lõ i nek szak mai to -

vább kép zé sé rõl;

h) együtt mû kö dé si meg ál la po dást köt het a fo gyasz tó -
vé del mi te vé keny sé get el lá tó más ál la mi szer vek kel.
 (2) Az NFH

a) szak mai se gít sé get nyújt a fo gyasz tói ér de kek kép vi -
se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve ze tek te vé keny sé gé hez és a
fo gyasz tói is me re tek bõ ví té sé hez, a fo gyasz tói tu da tos ság
erõ sí té sé hez;

b) fo gyasz tói jo go kat is mer te tõ ki ad vá nyo kat je len tet
meg;

c) ter mék-össze ha son lí tó vizs gá la to kat vé gez, il let ve
vé gez tet, és köz zé te szi azok ered mé nyét;

d) mód szer ta ni se géd anya go kat ké szít a he lyi ön kor -
mány za tok fo gyasz tó vé del mi te vé keny sé gé nek elõ se gí té -
se és egy sé ges sé ge ér de ké ben, to váb bá

e) tá mo gat ja az ön kor mány za ti ta nács adó iro dák mû -
kö dé sét.
 (3) Az NFH fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ként

a) a jog sza bály ban más szer vek szá má ra meg ál la pí tott
fo gyasz tó vé del mi fel adat- és ha tás kö rök ki vé te lé vel el len -
õr zi mind azon te vé keny sé gek re vo nat ko zó jog sza bá lyi és
ha tó sá gi elõ írások meg tar tá sát, ame lyek a fo gyasz tó kat
érin tik vagy érint he tik, így kü lö nö sen

aa) az áru for gal ma zá sá ra és szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra,
ab) az áru és szol gál ta tás mi nõ sé gé re, az áru biz ton sá -

gos sá gi kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lé sé nek tanúsí -
tására,

ac) az áru mé ré sé re – ide ért ve a mé rõ esz köz hi te les sé -
gét is –, el szá mo lá sá ra, va la mint a ki ál lí tott szám la, il let ve
nyug ta he lyes sé gé re,

ad) a meg ál la pí tott ha tó sá gi ár al kal ma zá sá ra,
ae) a fo gyasz tók tá jé koz ta tá sá ra,
af) a köz te rü le ti áru sí tás ra, szol gál ta tás nyúj tá sá ra

vo nat ko zó jog sza bá lyi és ha tó sá gi elõ írások meg tar tá sát;
b) kü lön jog sza bály sze rint el len õr zi az áruk és szol gál -

ta tá sok biz ton sá gos sá gát és meg fe le lõ sé gét;
c) fi gye lem mel kí sé ri a fo gyasz tói szer zõ dés meg kö té -

sé nél al kal ma zott vagy e cél ból nyil vá no san meg is mer he -
tõ vé tett ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le ket, és szük ség ese -
tén a fõ igaz ga tó út ján kü lön jog sza bály sze rint el já rást in -
dít ezek ér vény te len sé gé nek, il let ve tisz tes ség te len sé gé -
nek meg ál la pí tá sa, va la mint a tisz tes ség te len ál ta lá nos
szer zõ dé si fel té tel al kal ma zá sá tól és al kal ma zá sá ra aján lá -
sá tól való el til tás iránt;

d) el lát ja mind azo kat a köz igaz ga tá si ha tó sá gi fel ada -
to kat, ame lye ket jog sza bály fel adat- és ha tás kö ré be utal.
 (4) A fel ügye lõ sé gek a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ese tek ben, az el len õr zé sük so rán ész lelt sza bály sér té -
sek  miatt a sza bály sér té si ha tó ság jog kö rét gya ko rol ják.

7.  §

(1) Fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ként a Kor mány köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi ügyek ben az NFH-t je lö li ki.
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 (2) Köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben elsõ fo kon re gi o -
ná lis ille té kességgel a fel ügye lõ sé gek, má sod fo kon or szá -
gos ille té kességgel az NFH köz pon ti szer ve jár el.
 (3) A Kor mány

a) a fel ügye lõ sé gek gyógy sze rek rek lá mo zá sá val kap -
cso la tos el já rá sá ban az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té ze -
tet, az NFH köz pon ti szer ve ál tal le foly ta tott má sod fo kú
el já rás ban az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye le tet,

b) a fel ügye lõ sé gek gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rek lá -
mo zá sá val kap cso la tos el já rá sá ban az Egész ség ügyi En ge -
dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va talt, az NFH köz pon ti
szer ve ál tal le foly ta tott má sod fo kú el já rás ban az Egész -
ség biz to sí tá si Fel ügye le tet,

c) a fel ügye lõ sé gek elekt ro ni kus úton kö tött szer zõ dé -
sek re vo nat ko zó sza bá lyok meg sér té sé vel kap cso la tos el -
já rá sá ban a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó sá got
je lö li ki szak ha tó ság ként.

8.  §

(1) Ha e ren de let el té rõ en nem ren del ke zik, fo gyasz tó -
vé del mi ha tó ság ként a Kor mány a te rü le ti leg ille té kes fel -
ügye lõ sé get je lö li ki.
 (2) A Kor mány

a) a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi
LVIII. tör vény 20.  §-ának (2) be kez dé sé ben,

b) az Fgytv. 21.  §-ának (3)–(4) be kez dé sé ben,
39.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 43/A.  §-a (1) be kez dé sé nek
d) pont já ban, va la mint (3) be kez dé sé ben, il let ve
50.  §-ában,

c) az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör -
vény (a továb biak ban: Eht.) 16.  §-ának k) pont já ban,

d) a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá -
sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma -
zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény
76.  §-ának (2) be kez dé sé ben
fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ként az NFH köz pon ti szer vét
je lö li ki.
 (3) A Kor mány

a) az Fgytv. 3.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 17.  §-ának
(5) be kez dé sé ben, 43/A.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–c) és
e)–j) pont já ban, va la mint (2) és (4) be kez dé sé ben, to váb bá 
48.  §-ának (3) be kez dé sé ben,

b) a gaz da sá gi ka ma rák ról  szóló 1999. évi CXXI. tör -
vény 10.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já ban,

c) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
11.  §-ában,

d) a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
5.  §-ában,

e) a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény 10. szá mú mel lék le te A) pont já nak
11. al pont já ban,

f) az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
11.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban,

g) az Eht. 21.  §-ában, 42.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont -
já ban, va la mint 45.  §-ának (3) be kez dé sé ben,

h) a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény 4.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, 7.  §-ának
e) pont já ban, 8.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–b) és f) pont já -
ban, 9.  §-ában, 10.  §-ának a) pont já ban, 11.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben, va la mint 18.  §-ának e) pont já ban
fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ként az NFH-t je lö li ki.
 (4) A kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény 16.  §-a (4) be kez dé sé nek g) pont ja sze -
rin ti eset ben a vám ti tok ról az el já rás ra ille té kes fel ügye lõ -
sé get az NFH köz pon ti szer ve út ján kell tá jé koz tat ni.

9.  §

E ren de let 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A fel ügye lõ sé gek meg ne ve zé se, szék he lye,
ille té kességi te rü le te

1. Dél-al föl di Ré gió
NFH Dél-al föl di Re gi o ná lis Fel ügye lõ sé ge
Fel ügye lõ ség szék he lye: Sze ged
Il le té kes sé gi te rü le te: Bács-Kis kun me gye, Bé kés me -

gye, Csong rád me gye

2. Dél-du nán tú li Ré gió
NFH Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Fel ügye lõ sé ge
Fel ügye lõ ség szék he lye: Ka pos vár
Il le té kes sé gi te rü le te: Ba ra nya me gye, So mogy me gye,

Tol na me gye

3. Észak-al föl di Ré gió
NFH Észak-al föl di Re gi o ná lis Fel ügye lõ sé ge
Fel ügye lõ ség szék he lye: Deb re cen
Il le té kes sé gi te rü le te: Haj dú-Bi har me gye, Jász-Nagy -

kun-Szol nok me gye, Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

4. Észak-ma gyar or szá gi Ré gió
NFH Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Fel ügye lõ sé ge
Fel ügye lõ ség szék he lye: Eger
Il le té kes sé gi te rü le te: Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye,

He ves me gye, Nóg rád me gye
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5. Kö zép-du nán tú li Ré gió
NFH Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Fel ügye lõ sé ge
Fel ügye lõ ség szék he lye: Szé kes fe hér vár
Il le té kes sé gi te rü le te: Fej ér me gye, Ko má rom-Esz ter -

gom me gye, Veszp rém me gye

6. Kö zép-ma gyar or szá gi Ré gió
NFH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Fel ügye lõ sé ge
Fel ügye lõ ség szék he lye: Bu da pest
Il le té kes sé gi te rü le te: Bu da pest, Pest me gye

7. Nyu gat-du nán tú li Ré gió
NFH Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Fel ügye lõ sé ge
Fel ügye lõ ség szék he lye: Gyõr
Il le té kes sé gi te rü le te: Gyõr-Mo son-Sop ron me gye, Vas

me gye, Zala me gye

A Kormány
226/2007. (VIII. 31.) Korm.

rendelete

egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság létrehozásával

kapcsolatos módosításáról

A Kor mány

az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ál la pí -
tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány 35.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) és c) pont já ban fog lalt fel adat kör ében
el jár va, va la mint

a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
(a továb biak ban: Fgytv.) 55.  §-a (1) be kez dé sé nek a), c), f)
és h) pont já ban,

a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §-a
(3) be kez dé se a) pont já nak 5. al pont já ban,

a mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény 15.  §-ának
(3) be kez dé sé ben,

a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 77.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban,

a ke res ke de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV. tör vény
12.  §-a (1) be kez dé sé nek c) és g) pont ja i ban,

a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
73.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ban,

a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
166.  §-ában,

az egyes el kob zott dol gok köz ér de kû fel hasz ná lá sá ról
 szóló 2000. évi XIII. tör vény 7.  §-ának (6) be kez dé sé ben,

a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  §-a (7) be kez dé sé nek e), f) és
g) pont já ban,

a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény 59.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és f) pont já ban,

a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
100.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban,

a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény
34.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban, to váb bá

a véd je gyek és a föld raj zi áru jel zõk ol tal má ról  szóló
1997. évi XI. tör vény 121.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont -
jában

fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

(1) A Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szer ve ze té rõl,
fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint a fo gyasz tó vé del mi bír -
ság fel hasz ná lá sá ról  szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az el já ró ha tó ság ál tal ha tó sá gi jog kör ben ki sza -
bott sza bály sér té si pénz bír sá got (hely szí ni bír sá got), el já -
rá si bír sá got és el já rá si költ sé get a Nem ze ti Fogyasztó -
védelmi Ha tó ság (a továb biak ban: NFH) szám lá já ra kell
be fi zet ni. Az NFH – a sza bály sér té si el já rás alap ján õt
meg il le tõ el já rá si költ ség ki vé te lé vel – a be folyt összeg
60%-át köz vet le nül hasz nál ja fel, 40%-át a köz pon ti költ -
ség ve tés ja vá ra fi ze ti be.”
 (2) Az R. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az Fgytv. 48.  §-ában fog lal tak alap ján ki sza bott és
be fi ze tett fo gyasz tó vé del mi bír ság ból az NFH 35%-ban, a
fo gyasz tó vé del mi tár sa dal mi szer ve ze tek 30%-ban ré sze -
sül nek.”
 (3) Az R. 9/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Az NFH a tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber 31.
nap já ig ne gyed éves bon tás ban éves fel hasz ná lá si ter vet
ké szít a 8.  § (1) be kez dé se és a 9.  § (1) be kez dé se alap ján
ál ta la köz vet le nül fel hasz nál ha tó össze gek 8.  § (2)–(3) be -
kez dé se sze rin ti tárgy évi fel hasz ná lá sá ra.”

2.  §

A te lep en ge dély alap ján gya ko rol ha tó ipar i és szol -
gál ta tó te vé keny sé gek rõl, va la mint a te lep en ge dé lye zés
rend jé rõl  szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. ren de let 7.  §-a
(2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A jegy zõ a te lep en ge dély meg adá sá ról vagy meg ta ga -
dá sá ról ren del ke zõ ha tá ro za tot kéz be sí tés út ján köz li]

„d) a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság ille té kes te rü -
le ti szer vé vel,”

2007/115. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8715



3.  §

A ha tó sá gi élel mi szer-el len õr zés rend jé rõl  szóló
302/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 2.  §-ának (3) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és egy ide jû leg a §
a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) élel mi szer-biz ton sá gi szerv: a Me zõ gaz da sá gi Szak -

igaz ga tá si Hi va tal köz pont ja, il let ve te rü le ti szer vei;
b) köz egész ség ügyi ha tó ság: az Ál la mi Nép egész ség -

ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat re gi o ná lis, il let ve kis tér sé gi
in té ze tei;

c) fo gyasz tó vé del mi ha tó ság: a Nem ze ti Fo gyasz tó vé -
del mi Ha tó ság köz pon ti szer ve, il let ve an nak felügyelõ -
ségei.

(4) E ren de let al kal ma zá sá ban ven dég lá tó hely: az Étv.
2.  §-ának 6. pont ja sze rin ti ter mé ket elõ ál lí tó és te vé keny -
sé get vég zõ lé te sít mény.”

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.
 (2) E ren de let 3.  §-a 2007. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba.
 (3) E ren de let 1–2.  §-a, 4.  §-ának (1) be kez dé se,
5.  §-ának (1) be kez dé se, to váb bá 6.  §-a 2007. szep tem ber
2-án ha tá lyát vesz ti. E be kez dés 2007. szep tem ber 3-án ha -
tá lyát vesz ti.
 (4) E ren de let 3.  §-a, 4.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint
5.  §-ának (3) be kez dé se 2007. ok tó ber 2-án ha tá lyát vesz ti. 
E be kez dés 2007. ok tó ber 3-án ha tá lyát vesz ti.
 (5) E ren de let 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

5.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség rõl  szóló
95/1991. (VII. 23.) Korm. ren de let,

b) az R. 1–5/A.  §-a, 9.  §-ának (3) be kez dé se,
9/A.  §-ának (2) be kez dé se, to váb bá 10.  §-ának (2) és
(3) be kez dé se,

c) a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szer ve ze té rõl,
fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint a fo gyasz tó vé del mi bír -
ság fel hasz ná lá sá ról  szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 245/2004. (VIII. 25.) Korm. ren de let,

d) a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szer ve ze té rõl,
fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint a fo gyasz tó vé del mi bír -
ság fel hasz ná lá sá ról  szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 92/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let,

e) a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szer ve ze té rõl,
fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint a fo gyasz tó vé del mi bír -
ság fel hasz ná lá sá ról  szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. ren de let

kor mány za ti szer ve zet ala kí tás sal össze füg gõ mó do sí tá sá -
ról  szóló 337/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let,

f) a köz igaz ga tá si hi va ta lo kat érin tõ egyes kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 366/2006. (XII. 28.)
Korm. ren de let 6.  §-ának (5) be kez dé se.
 (2) Az R. 2007. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.
 (3) Az egy sé ges élel mi szer-biz ton sá gi szer ve zet ala kí -
tás sal össze füg gõ kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
138/2007. (VI. 18.) Korm. ren de let 4.  §-ának (1) be kez dé -
se nem lép ha tály ba.

6.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti

jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let

aa) 5/A.  §-a (13) be kez dé sé nek b) pont já ban a „Fo -
gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség, a te rü le ti fo gyasz tó vé del -
mi fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Fo gyasz -
tó vé del mi Ha tó ság” szö veg,

ab) 25.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi
Fõ fel ügye lõ ség, il let ve a te rü le ti fo gyasz tó vé del mi fel -
ügye lõ sé gek is el len õr zik” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti 
Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság is el len õr zi” szö veg;

b) a mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény vég re -
haj tá sá ról  szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. ren de let
12/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ -
fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Fo gyasz tó -
vé del mi Ha tó ság” szö veg;

c) a biz ton sá gi ok má nyok vé del mé nek rend jé rõl  szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le te
III. pont já nak 1.98. al pont já ban a „Me gyei Köz igaz ga tá si
Hi va tal Fo gyasz tó vé del mi Fel ügye lõ sé ge” szö veg rész he -
lyé be a „Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság Re gi o ná lis
Fel ügye lõ sé ge” szö veg;

d) az uta zás szer ve zõ és -köz ve tí tõ te vé keny ség rõl
 szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let

da) 2.  §-ának (10) be kez dé sé ben a „fo gyasz tó vé del mi
fel ügye lõ sé get” szö veg rész he lyé be az „a Nem ze ti Fo -
gyasz tó vé del mi Ha tó ság ille té kes te rü le ti szer vét” szö veg,

db) 3.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi
Fõ fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Fo gyasz -
tó vé del mi Ha tó ság” szö veg,

dc) 11.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi
Fõ fel ügye lõ ség, a te rü le ti fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé -
gek” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi
Ha tó ság” szö veg,

dd) 11.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi
Fõ fel ügye lõ ség nek” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Fo -
gyasz tó vé del mi Ha tó ság nak” szö veg;

e) az áruk és a szol gál ta tá sok biz ton sá gos sá gá ról és az
ez zel kap cso la tos pi ac fel ügye le ti el já rás ról  szóló 79/1998. 
(IV. 29.) Korm. ren de let
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ea) 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi
Fõ fel ügye lõ ség (a továb biak ban: Fõ fel ügye lõ ség), a me -
gyei (fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek (a továb -
biak ban: fel ügye lõ sé gek)” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti 
Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság (a továb biak ban: NFH)” szö -
veg,

eb) 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „A Fõ fel ügye lõ ség
és a fel ügye lõ sé gek” szö veg rész he lyé be a „Az NFH” szö -
veg, a „ha tás kö rü ket” szö veg rész he lyé be a „ha tás kö rét”
szö veg, a „gya ko rol ják” szö veg rész he lyé be a „gya ko rol -
ja” szö veg,

ec) 3.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban és
(4) be kez dé sé ben, 9.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 10/A.  §-a
(3) be kez dé sé nek má so dik és har ma dik mon da tá ban,
10/A.  §-ának (6) be kez dé sé ben, 11/E.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben, 11/F.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint 11/F.  §-a
(3) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban az „A Fõ fel ügye -
lõ ség” szö veg rész he lyé be a „Az NFH köz pon ti szer ve”
szö veg,

ed) 3.  §-a (4) be kez dé sé ben a „fo gyasz tói pa na szok kal” 
szö veg rész he lyé be a „pi ac fel ügye le ti te vé keny sé gé vel”
szö veg,

ee) 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 10/A.  §-a (3) be kez dé -
sé nek elsõ mon da tá ban, 11.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont -
já ban, 11/F.  §-ának (7) be kez dé sé ben az „a Fõ fel ügye lõ sé -
get” szö veg rész he lyé be a „az NFH köz pon ti szer vét” szö -
veg,

ef) 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „A Fõ fel ügye lõ ség” 
szö veg rész he lyé be a „Az NFH” szö veg,

eg) 10.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 10/A.  §-ának (1) és
(4) be kez dé sé ben, va la mint (5) be kez dé sé nek elsõ és má -
so dik mon da tá ban, 11.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban,
11/D.  §-ában, 11/E.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
11/F.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 11/F.  §-a (3) be kez dé sé -
nek elsõ és má so dik mon da tá ban, 11/F.  §-ának (4) be kez -
dé sé ben, 11/F.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 11/F.  §-ának
(6) be kez dé sé ben az „a Fõ fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé -
be a „az NFH köz pon ti szer ve” szö veg,

eh) 10/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a Fõ fel ügye lõ -
sé gen” szö veg rész he lyé be a „az NFH köz pon ti szer vén”
szö veg,

ei) 11.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban az „a Fõ fel -
ügye lõ ség tõl” szö veg rész he lyé be a „az NFH köz pon ti
szer vé tõl” szö veg,

ej) 11/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Fõ fel ügye lõ sé -
get” szö veg rész he lyé be az „NFH köz pon ti szer vét” szö -
veg,

ek) 11/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a te rü le ti leg ille -
té kes fel ügye lõ sé get” szö veg rész he lyé be a „az NFH ille -
té kes te rü le ti szer vét” szö veg,

el) 11/B.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a Fõ fel ügye lõ -
ség nek” szö veg rész he lyé be a „az NFH köz pon ti szer vé -
nek” szö veg,

em) 12.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „A Fõ fel ügye lõ ség 
és a fel ügye lõ sé gek” szö veg rész he lyé be a „Az NFH” szö -
veg;

f) az R.
fa) 8.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az

„A Fõ fel ügye lõ ség és a fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be
a „Az NFH” szö veg rész, az „a Fõ fel ügye lõ ség, a fel ügye -
lõ ség” szö veg rész he lyé be a „az NFH” szö veg,

fb) 8.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban az „a fel ügye -
lõ sé gek szak mai irá nyí tá sá ra,” szö veg rész he lyé be a „az
NFH” szö veg,

fc) 8.  §-a (3) be kez dé sé ben az „A Fõ fel ügye lõ ség és a
fel ügye lõ sé gek” szö veg rész he lyé be a „Az NFH” szö veg -
rész, a „hasz nál hat ják” szö veg rész he lyé be a „hasz nál hat -
ja” szö veg,

fd) 9.  §-a (2) be kez dé sé ben az „A Fõ fel ügye lõ ség” szö -
veg rész he lyé be a „Az NFH” szö veg,

fe) 9.  §-a (4) be kez dé sé ben az „a Fõ fel ügye lõ ség” szö -
veg rész he lyé be a „az NFH” szö veg;

g) az in gat la nok idõ ben meg osz tott hasz ná la ti jo gá nak
meg szer zé sé re irá nyu ló szer zõ dé sek rõl  szóló 20/1999.
(II. 5.) Korm. ren de let

ga) 21.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi
Fõ fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Fo gyasz -
tó vé del mi Ha tó ság” szö veg,

gb) 21.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi
Fõ fel ügye lõ ség nek” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Fo -
gyasz tó vé del mi Ha tó ság nak” szö veg;

h) a légi sze mély szál lí tás sza bá lya i ról  szóló 25/1999.
(II. 12.) Korm. ren de let 27.  §-ának (3) be kez dé sé ben az
„a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség és az ille té kes te rü -
le ti fel ügye lõ sé gek” szö veg rész he lyé be az „a Nem ze ti Fo -
gyasz tó vé del mi Ha tó ság” szö veg;

i) a te lep en ge dély alap ján gya ko rol ha tó ipar i és szol -
gál ta tó te vé keny sé gek rõl, va la mint a te lep en ge dé lye zés
rend jé rõl  szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. ren de let

ia) 8.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „az ille té kes me gyei
(fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség nek” szö veg rész 
he lyé be az „a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság ille té -
kes te rü le ti szer vé nek” szö veg,

ib) 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „fo gyasz tó vé del mi
fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Fo gyasz tó -
vé del mi Ha tó ság” szö veg;

j) az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának (7) be kez dé sé ben,
12.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 13.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben, 67.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 71.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben, 72.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 73.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben, 74.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 75.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben, 76.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 77.  §-ának
(3) be kez dé sé ben, 78.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
79.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 80.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben, 81.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 82.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben, 83.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 84.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben, 86.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 87.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben, 88.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 89.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 90.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
91.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 103.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben, 129.  §-ának (2) be kez dé sé ben, va la mint 150.  §-ának
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(3) be kez dé sé ben a „fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség” szö -
veg rész he lyé be a „Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság
ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg;

k) a Ka ri ta tív Ta nács meg ala kí tá sá ról és mû kö dé sé nek
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. ren de -
let 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi Fel -
ügye lõ sé get” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Fo gyasz tó -
vé del mi Ha tó ság köz pon ti szer vét” szö veg;

l) az egyes kül té ri be ren de zé sek zaj ki bo csá tá si kö ve tel -
mé nye i rõl és meg fe le lõ sé gük ta nú sí tá sá ról  szóló
140/2001. (VIII. 8.) Korm. ren de let 3.  §-ának (5) be kez dé -
sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség és a me gyei
(fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek” szö veg rész
he lyé be a „Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság” szö veg;

m) a ház tar tá si gé pek zaj ki bo csá tá si ér té ke i nek fel tün -
te té si kö te le zett sé gé rõl  szóló 142/2001. (VIII. 8.) Korm.
ren de let 3.  §-ának (4) be kez dé sé ben, va la mint 6.  §-ában a
„fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság” szö veg;

n) a hul la dék gaz dál ko dá si ter vek rész le tes tar tal mi kö -
ve tel mé nye i rõl  szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. ren de let
2. szá mú mel lék le té nek s) pont já ban az „ille té kes fo gyasz -
tó vé del mi fel ügye lõ sé gek” szö veg rész he lyé be a „Nem ze -
ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság ille té kes te rü le ti szer ve” szö -
veg;

o) a pol gá ri célú pi ro tech ni kai te vé keny sé gek fel ügye -
le té rõl  szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. ren de let 16.  §-ának
(2) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ sé gek
és a te rü le ti fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek is jo go sul -
tak” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi
Ha tó ság is jo go sult” szö veg;

p) a be tét díj al kal ma zá sá nak sza bá lya i ról  szóló
209/2005. (X. 5.) Korm. ren de let

pa) 6.  §-ának (10) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi
Fõ fel ügye lõ sé get” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Fo -
gyasz tó vé del mi Ha tó ság köz pon ti szer vét” szö veg,

pb) 8.  §-ában a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség, a
me gyei (fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség” szö -
veg rész he lyé be a „Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság”
szö veg;

q) a mo só- és tisz tí tó sze rek ha tó anya gai bi o ló gi ai bont -
ha tó sá gá nak el len õr zé sé rõl és az in for má ció szol gál ta tás
rend jé rõl  szóló 270/2005. (XII. 15.) Korm. ren de let
2.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel -
ügye lõ ség és a me gyei (fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel -
ügye lõ sé gek el len õr zik” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság el len õr zi” szö veg rész, az „al -
kal maz zák” szö veg rész he lyé be az „al kal maz za” szö veg;

r) a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ról
 szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let 9.  §-ának
(10) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség -
nek” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi
Ha tó ság köz pon ti szer vé nek” szö veg;

s) a ha tó sá gi élel mi szer-el len õr zés rend jé rõl  szóló
302/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 2.  §-a (3) be kez dé sé -
nek d) pont já ban a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség és

a te rü le ti fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek” szö veg rész
he lyé be a „Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság köz pon ti
szer ve, il let ve an nak fel ügye lõ sé gei” szö veg;

t) az egyes fes té kek, lak kok és jár mû vek ja ví tó fé nye -
zé sé re szol gá ló ter mé kek szer ves ol dó szer tar tal má nak
sza bá lyo zá sá ról  szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. ren de let

ta) 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi
Fõ fel ügye lõ ség (a továb biak ban: FVF)” szö veg rész he lyé -
be a „Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság (a továb biak -
ban: NFH) köz pon ti szer ve” szö veg,

tb) 6.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „FVF-t” szö veg rész
he lyé be az „NFH köz pon ti szer vét” szö veg,

tc) 6.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „FVF” szö veg rész
he lyé be az „NFH köz pon ti szer ve” szö veg,

td) 7.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az „FVF”
szö veg rész he lyé be az „NFH köz pon ti szer ve” szö veg rész, 
má so dik mon da tá ban az „FVF és a te rü le ti fo gyasz tó vé -
del mi fel ügye lõ sé gek (a továb biak ban együtt: pi ac fel -
ügye le ti ha tó ság) vég zik” szö veg rész he lyé be az „NFH
vég zi” szö veg,

te) 7.  §-ának (2) és (4) be kez dé sé ben, va la mint
8.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben az „a pi ac fel ügye le ti ha -
tó ság” szö veg rész he lyé be a „az NFH” szö veg,

tf) 8.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „az el já ró pi ac fel ügye -
le ti ha tó ság” szö veg rész he lyé be a „az NFH” szö veg;

u) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let

ua) 4.  §-a (8) be kez dé sé nek b) pont já ban a „Fo gyasz tó -
vé del mi Fõ fel ügye lõ sé get” szö veg rész he lyé be a „Nem -
zeti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó sá got” szö veg,

ub) 14.  §-ának d) pont já ban a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ -
fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Fo gyasz tó -
vé del mi Ha tó ság” szö veg;

v) az egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok kal kap -
cso la tos te vé keny sé gek re vo nat ko zó bír ság ról  szóló
107/2007. (V. 9.) Korm. ren de let 3.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben a „az ille té kes fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség” szö -
veg rész he lyé be a „a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság” 
szö veg;

z) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és az élel mi sze rek föld -
raj zi áru jel zõ i nek ol tal má ra és a ter mé kek el len õr zé sé re
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 124/2007. (V. 31.)
Korm. ren de let

za) 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi
Fõ fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Fo gyasz -
tó vé del mi Ha tó ság köz pon ti szer ve” szö veg,

zb) 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi
Fõ fel ügye lõ ség és a fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek”
szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó -
ság” szö veg rész, az „el len õr zik” szö veg rész he lyé be az
„el len õr zi” szö veg

lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
227/2007. (VIII. 31.) Korm.

rendelete

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl  szóló 
85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl  szóló 2003. évi LXXXVII. tör vény 9.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé nyek rõl  szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
R.) 1. mel lék le té ben fog lalt táb lá zat 12–13. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ked vez mé nyek a hely kö zi köz le ke dés ben
Ked vez mé nyek 

a he lyi köz le ke dés ben

jegy-
ked vez mény

bér let-
ked vez mény

bér let ked vez mény

(vas úti sze mély szál lí tás, HÉV, hely kö zi au tó -
busz-köz le ke dés, komp- és rév köz le ke dés)

(he lyi köz úti 
és kö tött pá lyás

 köz le ke dés)

[%] [%]

Ta nu lói jog vi szony alap ján igény be ve he tõ ked vez mé nyek]

„12. nap pa li és esti ok ta tás
mun ka rend je sze rint fo lyó
ok ta tás ban részt vevõ ta nu ló
kö zép is ko la, szak is ko la vé gé ig
bár mely viszonylatú utazásra

3.  § (1) ba)
1., 3.

50 – a Fát.
mel lék le té ben
meg ha tá ro zott
mér té kû
ked vez mény

13. nap pa li és esti kép zés
mun ka rend je sze rint
fel sõ ok ta tás ban ta nul má nyo kat
foly ta tó hall ga tó
in téz mény-lak hely közötti
utazásra

3.  § (1) bc)
1–2.

50 90 a Fát.
mel lék le té ben
meg ha tá ro zott
mér té kû
ked vez mény”

2.  §

Az R. a mel lék let ben fog lalt 3. mel lék let tel egé szül ki.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen meg kez dett uta zá -
sok ra kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 1. mel lék le té nek 10. pont ja elõt ti sor ban a „Ta nu lói jog vi szony
alap ján igény be ve he tõ uta zá si ked vez mé nyek” szö veg rész he lyé be a „Ta nu lói és hall ga tói jog vi szony alap ján igény be
ve he tõ uta zá si ked vez mé nyek” szö veg lép.

Gyur csány Fe renc s. k., 
mi nisz ter el nök
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Melléklet
a 227/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

„3. melléklet 
a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez

A 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben
meghatározott közforgalmú személyszállítási utazási

kedvezmények után igénybe vehetõ fogyasztói
árkiegészítés

Ked vez mény mér ték

A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl
 szóló

2003. évi LXXXVII. tör vény
mel lék le te sze rint 

ked vez mény ka te gó ria

50%-os me net jegy ked vez mény 1. ked vez mény ka te gó ria
90%-os me net jegy ked vez mény 2. ked vez mény ka te gó ria
90%-os bér let ked vez mény 4. ked vez mény ka te gó ria
he lyi köz le ke dé si bér let
ked vez mény

5. ked vez mény ka te gó ria

me net jegy- és bér let ked vez mény 
a komp- és rév köz le ke dés ben

6. ked vez mény ka te gó ria

”

A Kormány
228/2007. (VIII. 31.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között az államhatáron

átvezetõ turistaútvonalakon turisztikai céllal történõ
államhatár-átlépésrõl  szóló, Budapesten, 2006. május

10-én aláírt Megállapodás módosításáról  szóló
Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött az ál lam ha tá ron át ve ze tõ tu ris ta út vo na la kon tu -
risz ti kai cél lal tör té nõ ál lam ha tár-át lé pés rõl  szóló, Bu da -
pes ten, 2006. má jus 10-én alá írt Meg ál la po dás mó do sí tá -
sá ról  szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) 
kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A Meg ál la po dás szö ve gét meg ál la pí tó, 2007. au gusz tus 
8-án kelt, a szlo vák fél ál tal meg kül dött jegy zék hi te les
szö ve ge és an nak hi va ta los for dí tá sa, va la mint a ma gyar
fél ál tal kül dött vá lasz jegy zék hi te les szö ve ge a kö vet ke -
zõ:

„Vel’ vys la nect vo Slo vens kej re pub li ky v Bu da pešti
pre ja vu je úctu Mi nis terst vu zah ra ni èních vecí Mad ’ars kej 
re pub li ky a v mene vlá dy Slo vens kej re pub li ky na zák la de
èlán ku 10 ods. 3 Do ho dy me dzi vlá dou Slo vens kej re pub -
li ky a vlá dou Mad ’ars kej re pub li ky o prek ra è o va ní Ótát nej
hra ni ce na úèel tu ris ti ky a tu ris tickích chod ni koch
križujú cich štát nu hra ni cu, pod pí sa nej v Bu da peš ti
10. mája 2006. má  èest’ navrh nút’ uzav re tie Do ho dy
 medzi vlá dou Slo vens kej re pub li ky a vlá dou Mad ’ars kej
re pub li ky o zme ne pri lo hy è. 1 uve de nej Do ho dy v nas le -
dov nom zne ni:

Prí lo ha è. 1 – Zoz nam mi est urè eních na prek ra è o va nie
štát nej hra ni ce na úèel tu ris ti ky na tu ris tickích chod ní -
koch križujú cich štát nu hra ni cu:

P.è. mi es to
Hra ni èní

 znak
Spô sob 

prek ro è e nia
Pri e chod 
ot vo rení

11. Kra vany nad 
Du na jom–
Lá bat lan

II. 19/2 S
–

II. 28. MO

pla vid lom
(èln, malá
l’od’ ka)

1. IV–31. X.
v sú la de

s pra vid la mi 
plav by

12. Kra vany nad 
Du na jom

(Èen kov)–
Nyer ges-

új fa lu

II. 19/3 S
–

II. 29. MO

pla vid lom
(èln, malá
l’od’ ka)

1. IV–31. X. 
v sú la de 

s pra vid la mi 
plav by

Vel’ vys la nect vo Slo vens kej re pub li ky navr hu je, aby
v prí pa de vy jad re nia súh la su vlá dy Mad ’ars kej re pub li ky
s uve dením návr hom táto nóta a od po ved ná nóta tvo ri li
Do ho du me dzi vlá dou Slo vens kej re pub li ky a vlá dou
Mad ’ars kej re pub li ky o zme ne prí lo hy è. 1 Do ho dy me dzi
vlá dou Slo vens kej re pub li ky a vlá dou Mad ’ars kej repub -
liky o prek ra è o va ní Ótát nej hra ni ce na úèel tu ris ti ky na tu -
ris tickích chod ní koch kriñujú cich Ótát nu hra ni cu, pod pí -
sa nej 10. mája 2006 v Bu da peÓti, kto rá na do bud ne plat -
nost’ prvím dÁom me si a ca nas le du jú ce ho po dni do ru è e -
nia od po ved nej nóty.

Plat nost’ do ho dy sa sko nèí dÁom na do bud nu tía úè in -
nos tí roz hod nu tí Rady Eu róps kej únie o plnom up latÁova -
ní Do ho vo ru, ktorím sa vy ko ná va Schen gens ká do ho da zo 
14. júna 1985 o pos tup nom zruÓení kont rol na spo lo èních
hra ni ci ach, uzav re té ho 19. júna 1990 v Schen ge ne, a
právnych ak tov za loñeních na tíchto us ta no ve ni ach ale bo
inak s nimi sú vi si a cich, Ótát mi oboch zmluvních strán tej -
to do ho dy.

Vel’ vys la nect vo Slo vens kej re pub li ky v Bu da peÓti
vyuñíva túto pri leñitost’, aby opä tov ne ubez pe è i lo Mi nis -
terst vo zah ra ni èních vecí Mad ’ars kej re pub li ky a svo jej
hlbo kej úcte.”

„A Szlo vák Köz tár sa ság bu da pes ti Nagy kö vet sé ge tisz -
te le tét fe je zi ki a Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u -
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má nak és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nya ne vé ben, va la -
mint a Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nya és a Ma gyar Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött az ál lam ha tá ron át ve ze tõ tu ris -
ta út vo na la kon tu risz ti kai cél lal tör té nõ ál lam ha tár át lé pé -
sé rõl  szóló, Bu da pes ten, 2006. má jus 10-én alá írt Meg ál la -
po dás 10. cik ke (3) be kez dé se ér tel mé ben van sze ren csé je
ja va sol ni a je len le gi Meg ál la po dás 1. szá mú mel lék le te
mó do sí tá sá ról  szóló, a Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nya és
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti Meg ál la po dás
meg kö té sét a kö vet ke zõ kép pen:

1. szá mú mel lék let – Hatá rát ke lõ he lyek lis tá ja, me lyek
az ál lam ha tá ron át ve ze tõ tu ris ta út vo na la kon tu risz ti kai
cél lal tör té nõ ál lam ha tár át lé pé sé re szol gál nak:

Sor szám Hely ség
Ha tár je lek 

szá ma
Ha tár át lé pés

mód ja
Nyit va tar tás

11. Kra vany
nad 

Du na jom–
Lá bat lan

II. 19/2 S
–

II. 28. MO

vízi jár mû -
vel (csó nak, 

kis ha jó)

IV. 1.–X. 31. 
kö zött a vízi
köz le ke dés

sza bá lya i nak 
meg fele lõen

12. Kra vany
nad 

Du na jom
(Èen kov)–
Nyer ges-

új fa lu

II. 19/3 S
–

II. 29. MO

vízi jár mû -
vel (csó nak, 

kis ha jó)

IV. 1.–X. 31. 
kö zött a vízi
köz le ke dés

sza bá lya i nak 
meg fele lõen

A Szlo vák Köz tár sa ság bu da pes ti Nagy kö vet sé ge ja va -
sol ja, hogy amennyi ben a Ma gyar Fél egyet ért az em lí tett
ja vas lat tal, ez a jegy zék, va la mint a hoz zá kap cso ló dó vá -
lasz jegy zék al kos sa a Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nya és a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az ál lam ha tá ron át -
ve ze tõ tu ris ta út vo na la kon tu risz ti kai cél lal tör té nõ ál lam -
ha tár át lé pé sé rõl  szóló, Bu da pes ten, 2006. má jus 10-én
alá írt Meg ál la po dás 1. szá mú mel lék le te mó do sí tá sá ról
 szóló Meg ál la po dást, amely a ma gyar vá lasz jegy zék kéz -
hez vé te lét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.

A je len Meg ál la po dás ha tá lyát vesz ti az Eu ró pai Unió
Ta ná csá nak a kö zös ha tá ro kon a ha tár el len õr zés fo ko za tos 
meg szün te té sé rõl 1985. jú ni us 14-én lét re jött Schen ge ni
Meg ál la po dás vég re haj tá sá ról  szóló, Schen gen ben, 1990.
jú ni us 19-én kelt Egyez mény nek és az azo kon ala pu ló, il -
let ve azok kal egyéb mó don össze füg gõ jogi ak tu sok nak az 
ál lam ál ta li tel jes körû al kal ma zá sát jó vá ha gyó ha tá ro za tai 
ha tály ba lé pé sé nek nap ján.

A Szlo vák Köz tár sa ság bu da pes ti Nagy kö vet sé ge meg -
ra gad ja az al kal mat, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy -
mi nisz té ri u mát is mé tel ten leg mé lyebb nagy ra be csü lé sé rõl 
biz to sít sa.”

„A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma tisz te le -
tét fe je zi ki a Szlo vák Köz tár sa ság bu da pes ti Nagykövet -
sé gének, és van sze ren csé je vissza iga zol ni a tisz telt Nagy -
kö vet ség 3362/2007. szá mú jegy zé ké nek kéz hez vé te lét.
A Ma gyar Fél egyet ért a Szlo vák Fél jegy zé ké ben fog lalt
ja vas lat tal, és an nak meg fele lõen a Szlo vák Fél jegy zé ke
és je len jegy zék Meg ál la po dást hoz lét re a Ma gyar Köz tár -
sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nya
 között a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz -

tár sa ság Kor má nya kö zött az ál lam ha tá ron át ve ze tõ tu ris -
ta út vo na la kon tu risz ti kai cél lal tör té nõ ál lam ha tár-át lé pés -
rõl  szóló, 2006. má jus 10-én alá írt Meg ál la po dás mó do sí -
tá sá ról.

A Meg ál la po dás a Ma gyar Fél jegy zé ké nek kéz hez vé te -
lét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba, ezért a Kül ügy -
mi nisz té ri um tisz te let tel kéri a Szlo vák Fe let, hogy je len
jegy zék kéz hez vé te lé nek dá tu mát vissza iga zol ni szí ves -
ked jék.

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma ezú ton is
meg ra gad ja az al kal mat, hogy a Szlo vák Köz tár sa ság
 budapesti Nagy kö vet sé gét õszin te nagy ra be csü lé sé rõl biz -
to sít sa.”

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) A je len ren de let 2–3.  §-a a Meg ál la po dás záró ren -
del ke zé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban, az ott meg ha tá -
ro zott fel té te lek be kö vet ke zé se ese tén lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, va la mint a je len ren de let 2–3.  §-a
ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter an nak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz -
löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál -
la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
229/2007. (VIII. 31.) Korm.

rendelete

egyes, a közoktatási területet érintõ
kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX.
tör vény 94.  §-a (3) be kez dé sé nek c), f), h) és n) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján és az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a 
kö vet ke zõ ket ren de li el:

A közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
végrehajtásáról  szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet

módosítása

1.  §

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény vég re -
haj tá sá ról ren del ke zõ 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let
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(a továb biak ban: R1.) 12/B.  § (4) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(4) A köz ok ta tá si in téz mény törzs ben nyil ván tar tott
köz ér de kû ada tok és a köz ok ta tás ról  szóló tör vény
37.  §-ának (5) be kez dés a)–b) pont já ban le ír tak meg vál to -
zá sát a fenn tar tó vagy a fenn tar tó meg bí zá sá ból az in téz -
mény ve ze tõ kö te les – költ ség ve té si szerv ese tén a törzs -
köny vi nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zést kö ve tõ – nyolc
na pon be lül be je len te ni a KIR ré szé re. Ha az adat vál to zás
az ok ira tok mó do su lá sát is maga után von ta, a be je len tés -
hez csa tol ni kell a mó do sí tás alap já ul szol gá ló ok ira tok
 hitelesített má so la tát is, to váb bá a meg szû nés nél kü li
 átszervezéskor, fel adat vál to zás kor az (5) be kez dés
c) pont já ban meg ha tá ro zott tá jé koz ta tást. A hi te le sí tést a
11.  § (6) be kez dés a) és c) pont ja alap ján kell el vé gez ni.”

2.  §

Az R1. 12/B.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont -
tal egé szül ki:

[A tör lé si ké re lem hez csa tol ni kell:]
„c) fel adat el lát ási he lyen kén ti, alap te vé keny sé gen kén -

ti és a 12/D.  § (1) be kez dés sze rin ti bon tás ban tá jé koz ta tást 
ar ról, hány ál lás hely meg szün te té sé re ke rült sor, to váb bá
hány köz al kal ma zot ti jog vi szony ban, il let ve mun ka vi -
szony ban tör té nõ fog lal koz ta tást, és mi lyen jog cím alap ján 
szün tet tek meg.”

3.  §

Az R1. 12/H.  §-ának (2) be kez dés elsõ és má so dik mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A szü lõk ál tal – az adat szol gál ta tás ön kén tes sé gé re
 vonatkozó tá jé koz ta tást köve tõen – ki töl tött, az e ren de let
7. szá mú mel lék le té nek meg fele lõen el ké szí tett adat la pok
alap ján a jegy zõ meg ál la pít ja, az ön kor mány zat ille té -
kességi te rü le tén, ezen be lül a kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó
is ko lák fel vé te li kör ze té ben hány hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tû gyer mek és ta nu ló él.”

4.  §

Az R1. 12/H.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(3) A jegy zõ az adott év má jus 31-én ren del ke zés re
álló ada tok fel dol go zá sa után, min den év jú ni us 15-éig
– elekt ro ni kus for má ban – meg kül di a KIR ré szé re

a) a te le pü lé sen élõ összes hal mo zot tan hát rá nyos hely -
ze tû gyer mek és az összes hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû
tan kö te les ta nu ló lét szá mát,

b) az óvo da és az ál ta lá nos is ko la fel vé te li kör ze té ben
élõ hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek és tan kö te -
les ta nu lók lét szá mát, to váb bá

c) a fel adat el lát ási hely meg je lö lé sé vel az egyes óvo dá -
ba, is ko lá ba fel vett va la mennyi gyer mek, va la mennyi tan -
kö te les ta nu ló lét szá mát, ezen be lül az egyes óvo dá ba,
 iskolába fel vett hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer mek,
ta nu ló lét szá mát.”

5.  §

Az R1. a kö vet ke zõ 12/I.  §-sal egé szül ki:
„12/I.  § Az is ko lai fel ada tot el lá tó in téz mé nyek az e ren -

de let 8. szá mú mel lék le te ként ki adott adat la pon ada tot
szol gál tat nak az is ko lai tan könyv ren de lés rõl. Az adat la pot 
– a 11.  § (6)–(7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint –
min den év feb ru ár 28-áig meg kell kül de ni a KIR ré szé re.”

6.  §

Az R1. a kö vet ke zõ 15/A.  §-sal egé szül ki:
„15/A.  § Ha a fenn tar tó nak a nor ma tív hoz zá já ru lás és

tá mo ga tás vagy a ki egé szí tõ hoz zá já ru lás igény lé se kor,
 illetve fo lyó sí tá sa kor le járt köz tar to zá sa van, a ki fi ze tés re
ak kor ke rül het sor, ha az adó ha tó ság a köz tar to zás meg -
fizetésére ha lasz tást vagy rész let fi ze tést en ge dé lye zett.
Ha lasz tás vagy rész let fi ze tés en ge dé lye zé se ese tén az adó -
ha tó ság ha tá ro za tá ban meg je lölt össze get a ki fi ze tés re
 kerülõ összeg bõl le kell von ni, és az adó ha tó ság ál tal meg -
ha tá ro zott szám lá ra kell át utal ni.”

7.  §

Az R1. 17/C.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
17/D.  §-sal egé szül ki:

„A jegyzõ, fõjegyzõ ille té kessége a nem helyi
önkormányzatok által fenntartott közoktatási

intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátásában

17/D.  § (1) A nem he lyi ön kor mány za tok ál tal fenn tar -
tott köz ok ta tá si in téz mé nyek nyil ván tar tás ba vé te lé vel
kap cso la tos, a köz ok ta tás ról  szóló tör vény 37.  § (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott be je len tést a kö vet ke zõk sze rint
kell tel je sí te ni: óvo da, ál ta lá nos is ko la ese tén a szék hely
sze rint ille té kes jegy zõ nél; ha az óvo da, il let ve az ál ta lá nos 
is ko la szék he lye több cé lú kis tér sé gi tár su lás te rü le tén van, 
a kis tér sé gi tár su lás szék he lye sze rint ille té kes jegy zõ nél;
alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény, gim ná zi um, szak -
kö zép is ko la, szak is ko la, kol lé gi um, gyógy pe da gó gi ai ne -
ve lés ben, ok ta tás ban részt vevõ ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény, több cé lú in téz mény és a töb bi köz ok ta tá si in téz -
mény ese tén a szék hely sze rint ille té kes fõ jegy zõ nél.

(2) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény mû kö dé sé nek meg -
kez dé sé hez szük sé ges, a köz ok ta tás ról  szóló tör vény
79.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott en ge dély ki -
adá sa irán ti ké rel met óvo da és ál ta lá nos is ko la ese tén az
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in téz mény szék he lye sze rint ille té kes jegy zõ höz, ha az
óvo da, il let ve az ál ta lá nos is ko la szék he lye több cé lú kis -
tér sé gi tár su lás te rü le tén van, a kis tér sé gi tár su lás szék -
helye sze rint ille té kes jegy zõ höz, alap fo kú mû vé szet ok ta -
tá si in téz mény, gim ná zi um, szak kö zép is ko la, szak is ko la,
gyógy pe da gó gi ai ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény, több cé lú
in téz mény ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nye és kol lé gi um ese -
tén az in téz mény szék he lye sze rint ille té kes fõ jegy zõ höz
kell be nyúj ta ni.

(3) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény te lep he lyé re a köz ok -
ta tás ról  szóló tör vény 80.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott mû kö dés meg kez dé sé hez szük sé ges en ge dély ki adá sa
irán ti ké rel met – az (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint – a te lep hely sze rint ille té kes jegy zõ höz, fõ jegy zõ höz
kell be nyúj ta ni.

(4) A köz ok ta tás ról  szóló tör vény 82.  § (5) be kez dé sé -
ben az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok ál tal fenn tar -
tott köz ok ta tá si in téz mé nyek te kin te té ben meg ha tá ro zott
jog kö rö ket a szék hely sze rint ille té kes fõ jegy zõ lát ja el.”

8.  §

Az R1. 3. szá mú mel lék let OM 0012/140-es, OM
0012/190-es és az OM 0013-as adat lap jai he lyé be az e ren -
de let 1. szá mú mel lék let OM 0012/140-es, OM
0012/190-es és az OM 0013-as adat lap jai lép nek.

9.  §

Az R1. 6. szá mú mel lék let 3. pont ja a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[3. Óvo dai és is ko lai kör zet ha tá rok kal kap cso lat ban
nyil ván tart ja az Iro da]

„d) a nem he lyi ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott in téz -
mé nyek köz ér de kû ada ta it, a gyer mek, ta nu ló lét szá mot.”

10.  §

Az R1. a kö vet ke zõ 18/C.  §-sal egé szül ki:
„18/C.  § A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz mény bir to -

ká ban lévõ, még fel nem hasz nált pe da gó gus iga zol -
vány-nyom tat vány 2008. szep tem ber 1-jé ig ter je dõ ér vé -
nyes ség gel ad ha tó ki, a pe da gó gus nak át adott, to váb bi
 érvényesítésre al kal mas iga zol vány 2008. szep tem ber
1-jé ig ér vé nye sít he tõ. A 2006. szep tem ber 1-jét megelõ -
zõen nyug ál lo mány ba vo nult pe da gó gus iga zol vá nyá nak
 érvényességét e ren de let nem érin ti.”

11.  §

Az R1. 7. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá mú
mel lék le te lép.

12.  §

Az R1. – az e ren de let 3. szá mú mel lék le te ként ki adott –
8. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról  szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

13.  §

Az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá ról  szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R2.)
50.  § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A ki adott érett sé gi bi zo nyít vá nyok ról, ta nú sít vá -
nyok ról, valamint az elõ re ho zott vizs gák és a ren des érett -
sé gi vizs ga elõtt le tett szint eme lõ vizs gák mi nõ sí té se i rõl a
vizs ga bi zott ság jegy zõ je össze sí tõ ki mu ta tást ké szít, ame -
lyet – az érett sé gi vizs ga ered mé nyé nek ki hir de té sét kö ve -
tõ 5 mun ka na pon be lül – nyom ta tott for má ban hi te le sít ve
és elekt ro ni kus úton meg küld a Hi va tal nak. A ki mu ta tás -
ban a vizs ga bi zott sá got mû köd te tõ in téz mény ne vét,
 címét, OM azo no sí tó ját, a vizs gá zó ne vét, szü le tés ko ri
 nevét, szü le té si he lyét és ide jét, any ja szü le té si ne vét, ta -
nu lói azo no sí tó ját, és vizs ga tár gyan ként a vizs ga szint jét,
az el ért szá za lé kos ered ményt és az ér dem je gyet, va la mint
a törzs lap szá mát, az érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ta nú -
sít vány sor szá mát és a vizs ga idõ pont ját kell fel tün tet ni.
A ta nú sít vá nyok ról ké szí tett ki mu ta tás ban fel kell tün tet ni
az érett sé gi bi zo nyít vány sor szá mát is. A Hi va tal a ki adott
érett sé gi bi zo nyít vá nyok ról és ta nú sít vá nyok ról, va la mint
az elõ re ho zott vizs gák és a ren des érett sé gi vizs ga elõtt le -
tett szint eme lõ vizs gák mi nõ sí té se i rõl éven ként és ezen
be lül vizs ga idõ sza kon ként köz pon ti nyil ván tar tást ké szít.”

A pedagógus-továbbképzésrõl,
a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben

részt vevõk juttatásairól és kedvezményeirõl  szóló
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

14.  §

(1) A pe da gó gus-to vább kép zés rõl, a pe da gó gus-szak -
vizs gá ról, va la mint a to vább kép zés ben részt ve võk jutta -
tásairól és ked vez mé nye i rõl  szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R3.) 2.  §-a (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Szak vizs gá ra a pe da gó gus kép zést foly ta tó fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ké szít he tik fel a pe da gó gu so kat.”

(2) Az R3. 2.  §-ának (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A szak vizs gá ra tör té nõ fel ké szí tés be – a fel sõ ok ta tás -
ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény (a továb biak ban:
fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény) 31.  §-a sze rint – a fel sõ ok ta -
tá si in téz ménnyel kö tött szer zõ dés ke re té ben be kap cso -
lód hat a to vább kép zés szer ve zõ je.”
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15.  §

Az R3. 5.  § (2) be kez dés b) pont ne gye dik fran cia be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„– az Eu ró pa Ta nács Pes ta loz zi prog ram já ban, az
 Európa Ta nács Élõ Nyel vek Eu ró pai Köz pont ja prog ram -
já ban, az Eu ró pai Unió Egész éle ten át tar tó ta nu lás prog -
ram já ban meg hir de tett, va la mint a két ol da lú kor mány kö zi
mun ka ter vek alap ján szer ve zett to vább kép zés ben
való rész vé tel lel.”

16.  §

Az R3. 9.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A to vább kép zés sel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá -
ban szak ér tõ vesz részt. Szak ér tõ az le het, aki sze re pel az
Or szá gos szak ér tõi és az Or szá gos szak mai szak ér tõi név -
jegy zék ben vagy az adott szak te rü le ten tu do má nyos fo ko -
zat tal ren del ke zik, to váb bá részt vett az Ok ta tá si Hi va tal
ál tal szer ve zett bí rá la ti te vé keny ség re tör té nõ fel ké szí tés -
ben.”

17.  §

Az R3. 10.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A szak vizs gá ra tör té nõ fel ké szí tés a fel sõ ok ta tás ról
 szóló tör vény sze rin ti szak irá nyú to vább kép zés ke re té ben
tör té nik.”

18.  §

Az R. 18.  § (2)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az e ren de let ben meg ál la pí tott el já rá si dí jat az
 Oktatási Hi va tal 10032000-00282637-00000000 szám lá -
já ra kell be fi zet ni.

(3) A be fi ze tett el já rá si díj az Ok ta tá si Hi va tal be vé te le,
mely nek meg ál la po dás sze rin ti ré szét az Ok ta tá si és Kul -
tu rá lis Mi nisz té ri um nak kö te les át utal ni.

(4) A be fi ze tett el já rá si díj nem igé nyel he tõ vissza.
(5) Az el já rá si díj az Ok ta tá si Hi va tal és az Ok ta tá si és

Kul tu rá lis Mi nisz té ri um – e ren de let ben meg ha tá ro zott
 engedélyek ki adá sá val, to váb bá az el len õr zé si fel ada tok
el lá tá sá val össze füg gõ – fel ada ta i nak el lá tá sá ra, a sze mé -
lyi és tár gyi ki adá sok fe de ze té re hasz nál ha tó fel.”

19.  §

Az R3. 20.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A pe da gó gus ál tal 2007. ja nu ár 1-jé tõl az Egész éle -
ten át tar tó ta nu lás prog ram ja ke re té ben vég zett pe da gó -
gus-to vább kép zést a köz ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je
2007. szep tem ber 1-jé tõl – az 5.  § (3) be kez dé sé re fi gye -
lem mel – szá mít hat ja be a to vább kép zés kö ve tel mé nye i -
nek tel je sí té sé be.”

20.  §

Az R3. a kö vet ke zõ 23/A.  §-sal és azt meg elõ zõ cím mel
egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

E ren de let az egész éle ten át tar tó ta nu lás te rén egy cse -
lek vé si prog ram lét re ho zá sá ról  szóló, az Euró pai Par la -
ment és a Ta nács 1720/2006/EK Ha tá ro za ta 3. cikk (1) be -
kez dé sé nek való meg fe le lést szol gál ja.”

Záró rendelkezések

21.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(3) be kez dé sek ben fog lal tak
 kivételével – 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az e ren de let 1–2.  §-ával meg ál la pí tott R.1. 12/B.  §
(4) be kez dé se és (5) be kez dé sé nek c) pont ja a ki hir de té sét
kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

(3) Az e ren de let 7.  §-ával meg ál la pí tott R1. 17/D.  §-a
2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R2.
50.  §-a (7) be kez dé sé ben az „Edu ca tio Tár sa dal mi Szol -
gál ta tó Kht. Köz ok ta tá si In for má ci ós Iro da (a továb biak -
ban: Köz ok ta tá si In for má ci ós Iro da)” szö veg he lyé be a
„Hi va tal” szö veg lép.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R3.
a) 1.  § (8) be kez dé sé ben a „102.  §-a (2) be kez dés

c) pont ja” szö veg he lyé be „102.  §-a (2) be kez dés d) pont -
ja” szö veg,

b) 7.  § (1) be kez dé sé ben, 8.  § (1) be kez dé sé ben, 8.  §
(5) be kez dé sé ben, 9.  § (1) be kez dé sé ben, 9.  § (2) be kez dé -
sé ben, 9.  § (5) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben, 9.  § (6) be -
kez dé sé ben, 9.  § (7) be kez dé sé ben az „ok ta tá si mi nisz ter”
szö veg he lyé be „ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter” szö veg,

c) 7.  § (2) be kez dé sé ben az „Ok ta tá si Mi nisz té ri um”
szö veg he lyé be „Ok ta tá si Hi va tal” szö veg,

d) 8.  § (4) be kez dé sé ben, 9.  § (4) be kez dé sé ben, 1. szá -
mú mel lék le té nek I. rész 1. a) pont já ban, 1. szá mú mel lék -
le té nek I. rész 5. pont já ban, 1. szá mú mel lék le té nek II. rész 
2. pont já ban az „ok ta tá si mi nisz ter” szö veg he lyé be az
„Ok ta tá si Hi va tal” szö veg,

e) 8.  § (4) be kez dé sé ben, 8.  § (11) be kez dé sé ben,
1. számú mel lék let A to vább kép zé si prog ram mal össze -
füg gõ en ge dé lye zé si el já rá sok cím, I. rész, Az ala pí tá si en -
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ge dély  kiadása és vissza vo ná sa cím 3. c) pont já ban, 2. szá -
mú mel lék let Út mu ta tó, A ké re lem fel épí té se cí met kö ve tõ 
rész ben, 2. szá mú mel lék let Út mu ta tó, Út mu ta tó a ké re lem 
 ûrlap pont ja i nak ki töl té sé hez 2.10 pont já ban és 3. pont já -
ban az „Ok ta tá si Mi nisz té ri um” szö veg he lyé be az „Ok ta -
tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um” szö veg,

f) 8/A.  § (3) be kez dé sé ben „a Köz ok ta tás-fej lesz té si és
Pe da gó gus-to vább kép zé si Kht.-nak” szö veg he lyé be „az
Ok ta tá si Hi va tal nak” szö veg,

g) 8/A.  § (6) be kez dé sé ben, 2. szá mú mel lék let Út mu -
ta tó, A ké re lem fel épí té se cí met köve tõen, 2. szá mú mel -
lék let Út mu ta tó, Út mu ta tó a ké re lem ûr lap pont ja i nak ki -
töl té sé hez cím 3. pont já ban a „Köz ok ta tás-fej lesz té si és
Pe da gó gus-to vább kép zé si Kht.” szö veg he lyé be „z Ok ta -
tá si Hi va tal” szö veg,

h) 10.  § (1) be kez dé sé ben az „alap kép zés ben” szö veg
he lyé be „alap- és mes ter kép zés ben” szö veg,

i) 1. szá mú mel lék let A to vább kép zé si prog ram mal
össze füg gõ en ge dé lye zé si el já rá sok cím, I. rész, Az ala pí -
tá si en ge dély ki adá sa és vissza vo ná sa 1. b) pont já ban,
1. szá mú mel lék let A to vább kép zé si prog ram mal össze -
füg gõ en ge dé lye zé si el já rá sok cím, II. rész, Az in dí tá si
 engedély ki adá sa és vissza vo ná sa 1. a) pont já ban „a Köz -
ok ta tás-fej lesz té si és Pe da gó gus-to vább kép zé si Kht.-hoz”
szö veg he lyé be „az Ok ta tá si Hi va tal hoz” szö veg,

j) 1. számú mel lék let A to vább kép zé si prog ram mal
össze füg gõ en ge dé lye zé si el já rá sok cím, I. rész, Az ala pí -
tá si  engedély ki adá sa és vissza vo ná sa 3. c) pont já ban az

„Ok ta tá si Mi nisz té ri um nak” szö veg he lyé be „Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um nak” szö veg,

k) 2. szá mú mel lék let Út mu ta tó, A ké re lem fel épí té se
cí met köve tõen „a Köz ok ta tás-fej lesz té si és Pe da gó gus-
to vább kép zé si Kht. Akk re di tá ci ós Iro dá ja” szö veg he lyé -
be „az Ok ta tá si Hi va tal” szö veg
lép.

(6) A 4. szá mú mel lék let ben fel so rolt kor mány ren de le -
tek e ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyu kat
vesz tik.

(7) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az R2.
aa) 62.  § (2) be kez dé se,
ab) 64.  §-a,
b) az R3.
ba) 1.  § (1) be kez dé sé ben az „(egye te mi, vagy fõ is ko -

lai)” szö veg, va la mint
bb) 10.  § (4) be kez dé se,
bc) 25.  § (6) be kez dé se,
bd) 26.  § (2), (4) és a (12) be kez dé se.

(8) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 229/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let hez]

OM–0012/140     Adat lap
Pedagógiai szakszolgálatok és fejlesztõ iskolai feladatok ellátásáról

Lap szám:   
In téz mény OM azo no sí tó ja:       

Jel lem zõk te lep he lyen kén ti bon tás ban

Szék -
helyen

A szék he lyen kí vü li te lep he lye ken

     

1. El lá tás he lye –

 1.1. Hely ben

 1.2. Köz ok ta tá si in téz mé nyek nél

 1.3. Uta zó szak em ber-há ló zat se gít sé gé vel egyéb he lyen

2. El lá tott fel ada tok –

 2.1. Gyógy pe da gó gi ai ta nács adás, ko rai fej lesz tés és gon do zás –

  2.1.1. Fo gya té kos ság tí pu sa –

  2.1.1.1. Tes ti

  2.1.1.2. Ér tel mi



Jel lem zõk te lep he lyen kén ti bon tás ban

Szék -
helyen

A szék he lyen kí vü li te lep he lye ken

     

  2.1.1.3. Ér zék szer vi

  2.1.1.4. Be széd

  2.1.1.5. Au tis ta

  2.1.1.6. Sú lyo san, hal mo zot tan fo gya té kos

  2.1.1.7. Egyéb, és pe dig ......................................

  2.1.1.8. Egyéb, és pe dig ......................................

  2.1.1.9. Egyéb, és pe dig .....................................

 2.2. Fej lesz tõ fel ké szí tés fel ada ta i nak el lá tá sa –

  2.2.1. Fo gya té kos ság tí pu sa –

  2.2.1.1. Sú lyo san, hal mo zot tan fo gya té kos

 2.4. Ta nu lá si ké pes sé ge ket vizs gá ló szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós
    tevékenység

 2.5. Ne ve lé si ta nács adás

 2.6. Lo go pé di ai el lá tás

 2.7. To vább ta nu lá si, pá lya vá lasz tá si ta nács adás

 2.8. Kon duk tív pe da gó gi ai el lá tás

 2.9. Gyógy test ne ve lés

3. Egy sé ges pe da gó gi ai szak szol gá la tot el lá tó intézmény –

 3.1. Gyógy pe da gó gi ai ta nács adás, ko rai fej lesz tés és gondozás

  3.1.1. Fo gya té kos ság tí pu sa –

  3.1.1.1. Tes ti

  3.1.1.2. Ér tel mi

  3.1.1.3. Ér zék szer vi

  3.1.1.4. Be széd

  3.1.1.5. Au tis ta

  3.1.1.6. Sú lyo san, hal mo zot tan fo gya té kos

  3.1.1.7. Egyéb, és pe dig ..................................

  3.1.1.8. Egyéb, és pe dig ..................................

  3.1.1.9. Egyéb, és pe dig ..................................

 3.2. Fej lesz tõ fel ké szí tés fel ada ta i nak el lá tá sa

 3.3. Lo go pé di ai el lá tás

 3.4. Kon duk tív pe da gó gi ai el lá tás

 3.5. Uta zó szak em ber-há ló zat mû köd te té se

 3.6. Egyéb, és pe dig ..................................................

4. Egy sé ges kon duk tív- és gyógy pe da gó gi ai mód szer ta ni
  intézmény

–

 4.1. Gyógy pe da gó gi ai ta nács adás, ko rai fej lesz tés és gondozás

  4.1.1. Fo gya té kos ság tí pu sa –

  4.1.1.1. Tes ti

  4.1.1.2. Ér tel mi

  4.1.1.3. Ér zék szer vi

  4.1.1.4. Be széd

  4.1.1.5. Au tis ta
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Jel lem zõk te lep he lyen kén ti bon tás ban

Szék -
helyen

A szék he lyen kí vü li te lep he lye ken

     

  4.1.1.6. Sú lyo san, hal mo zot tan fo gya té kos

  4.1.1.7. Egyéb, és pe dig ...................................

  4.1.1.8. Egyéb, és pe dig ...................................

  4.1.1.9. Egyéb, és pe dig ...................................

 4.2. Fej lesz tõ fel ké szí tés fel ada ta i nak el lá tá sa

 4.3. Lo go pé di ai el lá tás

 4.4. Kon duk tív pe da gó gi ai el lá tás

 4.5. Gyógy test ne ve lés

 4.6. Uta zó szak em ber-há ló zat mû köd te té se

 4.7. Óvo da fel ada tot el lá tó in téz mény egy ség

 4.8. Ál ta lá nos is ko lai fel ada tot el lá tó in téz mény egy ség

 4.9. Szak ta nács adás

 4.10. Pe da gó gi ai tá jé koz ta tás

 4.11. Igaz ga tá si, pe da gó gi ai szol gál ta tás

 4.12. Pe da gó gu sok kép zé sé nek, to vább kép zé sé nek
     és ön kép zé sé nek se gí té se, szervezése

 4.13. Ta nu lói tá jé koz ta tó, ta nács adó szol gá lat

 4.14. Fej lesz tõ is ko lai fel ada tot el lá tó in téz mény egy ség

 Egyéb, és pe dig
 ....................................................................................................

 Egyéb, és pe dig
 ....................................................................................................

Fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az adat la pon kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

P. H.        P. H.

………………………… ...........  ....................... .........
Hely ség    év hó    nap

…………………………   …………………………
in téz mény ve ze tõ     fenn tar tó kép vi se lõ je   
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OM–0012/190     Adat lap
A korai fejlesztés, gondozás feladataiban részt vevõ nem közoktatási intézmény mûködésérõl

Lap szám:   
In téz mény OM azo no sí tó ja:       

1. FÉ RÕ HELY A SZÉK HE LYEN ÉS A TÖB BI
TE LEP HE LYEN ÖSSZE SEN

…………… db

Jel lem zõk te lep he lyen kén ti bon tás ban

Szék -
helyen

A szék he lyen kí vü li te lep he lye ken

_ _ _ _ _

2. A KO RAI FEJ LESZ TÉST, GON DO ZÁST EL LÁT JA –

 2.1. Böl csõ de

 2.2. Fo gya té ko sok ápo ló, gon do zó ott ho na

 2.3. Fo gya té ko sok re ha bi li tá ci ós in téz mé nye

 2.4. Fo gya té ko sok nap pa li in téz mé nye

 2.5. Gyer mek ott hon

 2.6. Egyéb, és pe dig: .....................................................

3. Fo gya té kos ság tí pu sa –

 3.1. Tes ti

 3.2. Ér tel mi

 3.3. Ér zék szer vi

 3.4. Be széd

 3.5. Au tis ta

 3.6. Hal mo zot tan

 3.7. Egyéb, és pe dig..................................

 3.8. Egyéb, és pe dig..................................

 3.9. Egyéb, és pe dig..................................

Fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az adat la pon kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

P. H.        P. H.

………………………… ...........  ....................... .........
Hely ség    év hó    nap

…………………………   …………………………
in téz mény ve ze tõ     fenn tar tó kép vi se lõ je   
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OM–0013    Ki egé szí tõ adat lap az in téz mé nyi fel ada tok el lá tá sá ról

In téz mény OM azo no sí tó ja:       
Kap cso ló dó adat lap sorszáma:   

Jel lem zõk te lep he lyen kén ti bon tás ban

Szék -
helyen

A szék he lyen kí vü li te lep he lye ken

_ _ _ _ _

1. Ál ta lá nos fel té te lek sze rin ti ne ve lés-ok ta tás –

 1.1. Szer ve zé sé nek mód ja –

  1.1.1. Ön ál ló óvo da/is ko la

  1.1.2. Ön ál ló óvo dai/is ko lai cso port/osz tály

  1.1.3. Ve gyes cso port/osz tat lan

  1.1.4. Óvo dai/is ko lai cso port/osz tály

   1.1.4.1. Hát rá nyos, hal mo zot tan hely ze tû gyer me kek,
      ta nu lók el lá tá sa

   1.1.4.2. Egyéb, és pe dig................................

   1.1.4.3. Egyéb, és pe dig: ..................................................

 1.2. Szer ve zé sé nek for má ja (de nem nem ze ti, et ni kai) –

  1.2.1. Anya nyel vû óvo da/is ko la

  1.2.2. Két nyel vû óvo da/is ko la

  1.2.3. Nem zet kö zi óvo da/is ko la

  1.2.4. Egyéb, és pe dig: .....................................................

  1.2.5. Egyéb, és pe dig: .....................................................

 1.3. Ne ve lés/ok ta tás nyelv e (nem ze ti, et ni kai; ne ve lés
   nyel vét ne itt je löl je)

–

  1.3.1. Ma gyar

  1.3.2. Nyel vi elõ ké szí tõ év fo lyam cél nyel vé nek
     meg ne ve zé se:

  1.3.3. A nyelv meg ne ve zé se: ...............................................

  1.3.4. A nyelv meg ne ve zé se: ...............................................

  1.3.5. A nyelv meg ne ve zé se: ...............................................

  1.3.6. A nyelv meg ne ve zé se: ................................................

 1.4. Emelt szin tû ok ta tás –

  1.4.1. A tan tárgy meg ne ve zé se: .............................................

  1.4.2. A tan tárgy meg ne ve zé se: .............................................

  1.4.3. A tan tárgy meg ne ve zé se: .............................................

  1.4.4. A tan tárgy meg ne ve zé se: .............................................

2. Nem ze ti, et ni kai ki sebb sé gi ne ve lés-ok ta tá s –

 2.1. Szer ve zé sé nek mód ja –

  2.1.1. Ön ál ló óvo da/is ko la

  2.1.2. Ön ál ló óvo dai/is ko lai cso port/osz tály

  2.1.3. Ve gyes óvo dai/is ko lai cso port/osz tály

  2.1.4. Egyéb, és pe dig: ..........................................................

  2.1.5. Egyéb, és pe dig: ..........................................................

 2.2. Szer ve zé sé nek for má ja –

  2.2.1. Anya nyel vû (ki sebb sé gi nyel vû) óvo da/is ko la
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Jel lem zõk te lep he lyen kén ti bon tás ban

Szék -
helyen

A szék he lyen kí vü li te lep he lye ken

_ _ _ _ _

  2.2.2. Két nyel vû ki sebb sé gi óvo da/is ko la

  2.2.3. Nyelv ok ta tó ki sebb sé gi óvo da/is ko la

   2.2.3.1. Ha gyo má nyos

   2.2.3.1. Bõ ví tett

  2.2.4. Ci gány kul tu rá lis ne ve lést foly ta tó óvo da/is ko la

  2.2.5. Nyelv ok ta tó ki sebb sé gi is ko la

  2.2.6. Ki egé szí tõ ki sebb sé gi is ko la

  2.2.6. Nem zet kö zi óvo da/is ko la

  2.2.7. Egyéb, és pe dig: ..........................................................

  2.2.8. Egyéb, és pe dig: ..........................................................

 2.3. Ne ve lés/ok ta tás nyelv e –

  2.3.1. A ki sebb sé gi nyelv meg ne ve zé se: ................................

  2.3.2. Ci gány ki sebb sé gi ne ve lés

   2.3.2.1. Ki sebb ség nyel vén (ro ma ni vagy beás)

   2.3.2.2. Két nyel ven (ma gyar és ro ma ni)

   2.3.2.3. Két nyel ven (ma gyar és beás)

   2.3.2.4. Ci gány kul tu rá lis ne ve lés/ok ta tás ke re té ben,
      ma gyar nyel ven

   2.3.3.5. Egyéb, és pe dig: ....................................................

3. Sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek –

 3.1. Szer ve zé sé nek mód ja –

  3.1.1. Ön ál ló óvo da/is ko la

  3.1.2. Ön ál ló óvo dai/is ko lai cso port/osz tály

  3.1.3. In teg rált óvo dai/is ko lai cso port/osz tály

  3.1.4. Egyéb, és pe dig: .........................................................

  3.1.5. Egyéb, és pe dig: ..........................................................

 3.2. Szer ve zé sé nek for má ja –

  3.2.1. Anya nyel vû óvo da/is ko la

  3.2.2. Két nyel vû óvo da/is ko la

  3.2.3. Nem zet kö zi óvo da/is ko la

  3.2.4. Egyéb, és pe dig: .........................................................

  3.2.5. Egyéb, és pe dig: ..........................................................

 3.3. Sa já tos ne ve lé si/ok ta tá si igény tí pu sa –

  3.3.1. Fo gya té kos

   3.3.1.1. Tes ti fo gya té kos

   3.3.1.2. Ér tel mi fo gya té kos

   3.3.1.3. Ér zék szer vi fo gya té kos

    3.3.1.3.1. Lá tá si

   3.3.1.3.2. Hal lá si

   3.3.1.4. Be széd fo gya té kos

   3.3.1.5. Au tis ta

   3.3.1.6. Hal mo zot tan

   3.3.1.7. Egyéb, és pe dig ....................................
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Jel lem zõk te lep he lyen kén ti bon tás ban

Szék -
helyen

A szék he lyen kí vü li te lep he lye ken

_ _ _ _ _

   3.3.2.2. Egyéb, és pe dig ....................................

   3.3.2.2. Egyéb, és pe dig .....................................

4. Nem ma gyar nyel vû, két ta ní tá si nyel vû –

 4.1. Két ta ní tá si nyel vû ok ta tás –

  4.1.1. Szer ve zé sé nek mód ja

   4.1.1.1. Ön ál ló óvo da, is ko la

   4.1.1.2. Óvo dai/is ko lai ta go zat

   4.1.1.3. Óvo dai/is ko lai cso port/osz tály

  4.1.2. Ne ve lés, ok ta tás nyelv e

   4.1.2.1. An gol

   4.1.2.2. Né met

   4.1.2.3. Fran cia

   4.1.2.4. Egyéb, és pe dig

   4.1.2.5. Egyéb, és pe dig

 4.2. A nem ma gyar nyel vû ok ta tás –

  4.2.1. Szer ve zé sé nek mód ja

   4.2.1.1. Ön ál ló óvo da, is ko la

   4.2.1.2. Óvo dai/is ko lai ta go zat

   4.2.1.3. Óvo dai/is ko lai cso port/osz tály

  4.2.2. Ne ve lés, ok ta tás nyelv e

   4.2.2.1. An gol

   4.2.2.2. Né met

   4.2.2.3. Fran cia

   4.2.2.4. Egyéb, és pe dig

   4.2.2.5. Egyéb, és pe dig

5. Spe ci á lis fel té te lek sze rin ti –

 5.1. Szer ve zé sé nek mód ja –

  5.1.1. Ön ál ló óvo da/is ko la

  5.1.2. Ön ál ló óvo dai/is ko lai cso port/osz tály

  5.1.3. In teg rált óvo dai/is ko lai cso port/osz tály

  5.1.4. Egyéb, és pe dig: .....................................................

  5.1.5. Egyéb, és pe dig: ....................................................

 5.2. Szer ve zé sé nek for má ja (de nem nem ze ti, et ni kai) –

  5.2.1. Ma gyar óvo da/is ko la

  5.2.2. Két nyel vû óvo da/is ko la

  5.2.3. Nem zet kö zi óvo da/is ko la

  5.2.4. Egyéb, és pe dig: .....................................................

  5.2.5. Egyéb, és pe dig: ...................................................

 5.3. Ne ve lés/ok ta tás nyelv e (nem ze ti, et ni kai ne ve lés nyel vét
   ne itt je löl je)

–

  5.3.1. Ma gyar

  5.3.2. A nyelv meg ne ve zé se: ..............................................

  5.3.3. A nyelv meg ne ve zé se: ..............................................
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Jel lem zõk te lep he lyen kén ti bon tás ban

Szék -
helyen

A szék he lyen kí vü li te lep he lye ken

_ _ _ _ _

  5.3.4. A nyelv meg ne ve zé se: ..............................................

  5.3.5. A nyelv meg ne ve zé se: ..............................................

 5.4. Mód szer –

  5.4.1. Wal dorf

  5.4.2. Egyéb, és pe dig: ........................................................

  5.4.3. Egyéb, és pe dig: ........................................................

6. Fel zár kóz ta tó szak is ko la ok ta tás –

 6.1. Szer ve zé sé nek mód ja –

  6.1.1. Ön ál ló is ko la

  6.1.2. Ön ál ló is ko lai osz tály

  6.1.3. In teg rált is ko lai osz tály

  6.1.4. Egyéb, és pe dig: .....................................................

  6.1.5. Egyéb, és pe dig: ......................................................

 6.2. Szer ve zé sé nek for má ja –

  6.2.1. Tíz hó na pig tar tó fel zár kóz ta tó ok ta tás

  6.2.2. Húsz hó na pig tar tó fel zár kóz ta tó ok ta tás

  6.2.3. Szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam

  6.2.4. Egyéb, és pe dig: ......................................................

  6.2.5. Egyéb, és pe dig: .......................................................

 6.3. Ok ta tás nyelv e (nem ze ti, et ni kai ne ve lés nyel vét ne itt
   je löl je)

–

  6.3.1. Ma gyar

  6.3.2. A nyelv meg ne ve zé se: .................................................

  6.3.3. A nyelv meg ne ve zé se: ................................................

  6.3.4. A nyelv meg ne ve zé se: .................................................

  6.3.5. A nyelv meg ne ve zé se: ................................................

7. Is ko lai rend sze rû szak kép zés –

 7.1. Szer ve zé sé nek mód ja –

  7.1.1. Ön ál ló is ko la

  7.1.2. Ön ál ló is ko lai osz tály

  7.1.3. In teg rált is ko lai osz tály

   7.1.3.1. Hát rá nyos, hal mo zot tan hely ze tû ta nu lók el lá tá sa

   7.1.3.2. Egyéb, és pe dig

  7.1.4. Egyéb, és pe dig: ...........................................................

  7.1.5. Egyéb, és pe dig: ...........................................................

 7.2. Szer ve zé sé nek for má ja (de nem nem ze ti, et ni kai) –

  7.2.1. Anya nyel vû is ko la

  7.2.2. Két nyel vû is ko la

  7.2.3. Nem zet kö zi is ko la

  7.2.4. Egyéb, és pe dig: ...........................................................

  7.2.5. Egyéb, és pe dig: ...........................................................
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Jel lem zõk te lep he lyen kén ti bon tás ban

Szék -
helyen

A szék he lyen kí vü li te lep he lye ken

_ _ _ _ _

 7.3. Ok ta tás nyelv e (nem ze ti, et ni kai ne ve lés nyel vét ne itt
   je löl je)

–

  7.3.1. Ma gyar

  7.3.2. A nyelv meg ne ve zé se: ...............................................

  7.3.3. A nyelv meg ne ve zé se: ...............................................

  7.3.4. A nyelv meg ne ve zé se: ...............................................

  7.3.5. A nyelv meg ne ve zé se: ...............................................

 7.4. Szak ma cso por tok –

  7.4.1. A szak ma cso port kód ja: .........

  7.4.2. A szak ma cso port kód ja: .........

  7.4.3. A szak ma cso port kód ja: .........

8. Hát rá nyos hely ze tû gyer me kek/ta nu lók el lá tá sa –

 8.1. In teg rál tan

 8.2. Kü lön gyer mek/ta nu ló cso port ban, osz tály ban

 8.3. Egyé ni fel ké szí tés

9. Alap fel adat ként el lá tott pe da gó gi ai szak szol gá la ti fel ada tok –

 9.1. Lo go pé di ai el lá tás

 9.2. Kon duk tív pe da gó gi ai el lá tás

 9.3. Gyógy test ne ve lés

Fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az adat la pon kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

P. H.        P. H.

………………………… ...........  ....................... .........
Hely ség    év hó    nap

…………………………   …………………………
in téz mény ve ze tõ     fenn tar tó kép vi se lõ je   

2. számú melléklet a 229/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

[7. szá mú mel lék let a 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let hez]

NYILATKOZAT
halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

1. A nyi lat ko zat cél ja an nak meg ál la pí tá sa, hogy a hát rá nyos hely ze tû gyer mek, ta nu ló hal mo zot tan hát rá nyos
 helyzetû.

2. Ah hoz, hogy a hát rá nyos hely ze tû gyer mek, ta nu ló jo go sult sá gát meg le hes sen ál la pí ta ni, is mer ni kell azt az in for -
má ci ót, amely a hal mo zot tan hát rá nyos hely zet meg íté lé sé hez szük sé ges. A gyer mek, ta nu ló ak kor mi nõ sül hal mo zot tan
hát rá nyos nak, ha a tör vényes fel ügye le tet gya kor ló szü lõ, il let ve szü lõk leg fel jebb az is ko la nyol ca dik év fo lya mát fe jez -
ték be si ke re sen.
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3. Ilyen adat fel vé te lé re csak és ki zá ró lag az ér de kelt ön kén tes, az er rõl  szóló meg fe le lõ, sze mé lye sen ka pott tá jé koz -
ta tás meg adá sa után tett nyi lat ko za ta alap ján ke rül het sor.

Gyer mek, ta nu ló ada tai:

Gyer mek,
ta nu ló neve1

Szü le té si hely,
idõ

A gyer mek,
ta nu ló lak he lye,

tar tóz ko dá si
he lye

A gyer mek,
ta nu ló

in téz mé nyé nek
OM

azo no sí tó ja2

In téz mény
neve, ahol
a gyer mek,

ta nu ló ta nul,
vagy óvo dai

el he lye zés ben
ré sze sül

In téz mény
szék he lyé nek

címe

Amennyi ben
a ta nu ló nem
a szék hely

sze rin ti
is ko la épü let ben

ta nul vagy
 óvodába jár,
an nak címe
(te lep hely)

Tan kö te le-
zett ség meg -
kez dé sé nek

ide je

Az óvo dá ba
lé pés ide je

1 A táb lá zat so rai a gyer me kek, ta nu lók szá ma sze rint bõ vít he tõ ek.
2 Az ügy in té zõ töl ti ki a www.kir.hu hon la pon ta lál ha tó ada tok figye lembe véte lével.
3 Amennyi ben az adat lap ki töl té se kor az is ko lai tan év már be fe je zõ dött, azt az év fo lya mot kell meg je löl ni, amely re a ta nu ló szep tem ber tõl jár ni fog.

Szü lõk ada tai:

A)

Név:

Szü le té si hely, idõ:

Leg ma ga sabb is ko lai
vég zett ség:

8 ál ta lá nos is ko lai vég zett ség vagy an nál ke ve sebb4

Nem nyi lat ko zom.5

B)

Név:

Szü le té si hely, idõ:

Leg ma ga sabb is ko lai
vég zett ség:

8 ál ta lá nos is ko lai vég zett ség vagy an nál ke ve sebb4

Nem nyi lat ko zom.5

4 Ide tar to zik a 8 ál ta lá nos is ko la el vég zé sét köve tõen is ko la rend sze ren kí vü li ok ta tás ke re té ben szer zett szak ké pe sí tés (tan fo lyam) is, pl. a nem szak is ko lá -
ban (ré geb bi ne vén szak mun kás kép zõ ben) meg szer zett OKJ-s szak vizs gák, to vább- és át kép zé sek.

5 Sta tisz ti kai adat kép zé se kor, ha a szü lõ a „nem nyi lat ko zik” ro va tot töl ti ki, a gyer mek, ta nu ló nem te kint he tõ hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû nek.

Ha a tör vényes fel ügye le tet a nyi lat ko zó szü lõ egye dül gya ko rol ja, a B) táb lá za tot nem kell ki töl te ni.

A nyi lat ko zat ban kö zölt ada to kat a jegy zõ ki zá ró lag a hal mo zot tan hát rá nyos hely zet meg ha tá ro zá sá ra hasz nál hat ja
fel, il let ve az óvo dai, is ko lai kör zet ha tá rok nak a jog sza bály ban elõ ír tak sze rin ti ki ala kí tá sá hoz.

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a fent le írt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

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

......................................................
nyi lat ko zó szü lõ

.......................................................
ügy in té zõ”
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3. számú melléklet a 229/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

[8. szá mú mel lék let a 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let hez]

Adatok az iskolai tankönyvmegrendelésrõl

A köz ok ta tá si in téz mény
neve:

Az OM azo no sí tó ja:

Az in téz mény ve ze tõ neve:

Az is ko la a köz ok ta tá si tan könyv jegy zék re fel vett tan köny vek kö zül az aláb bi a kat ren del te meg a ................... tan év re

Sor szám
A tan könyv ki adói

kód ja
Meg ren delt mennyi ség 

(db)
Sor szám

A tan könyv ki adói
kód ja

Meg ren delt mennyi ség 
(db)

Az is ko la a köz ok ta tá si tan könyv jegy zék re fel nem vett tan köny vek, il let ve köny vek kö zül az aláb bi a kat ren del te meg
a ................... tan év re

Sor szám
A tan könyv, il let ve

 kiadói kód ja
Meg ren delt mennyi ség 

(db)
Sor szám

A tan könyv, il let ve
könyv ki adói kód ja

Meg ren delt mennyi ség 
(db)

Kelt: ............................

P. H.

.................................................................
in téz mény ve ze tõ alá írá sa
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4. számú melléklet
a 229/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Hatályukat vesztõ kormányrendeletek

a) 54/1999. (III. 31.) Korm. ren de let a köz ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke -
zõ 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról,

b) 185/1999. (XII. 13.) Korm. ren de let a pedagógus-
 továbbképzésrõl, a pe da gó gus-szak vizs gá ról, va la mint a
to vább kép zés ben részt ve võk jut ta tá sa i ról és ked vez mé -
nye i rõl  szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról,

c) 16/2000. (II. 11.) Korm. ren de let az érett sé gi vizs ga
vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 100/1997. (VI. 13.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról,

d) 273/2000. (XII. 27.) Korm. ren de let az ok ta tá si ága -
za tot érin tõ egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról,

e) 111/2001. (VI. 22.) Korm. ren de let az érett sé gi vizs -
ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 100/1997.
(VI. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról,

f) 78/2002. (IV. 13.) Korm. ren de let az érett sé gi vizs ga
vizs ga sza bály za ta és más, a köz ok ta tást érin tõ kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról,

g) 71/2003. (V. 27.) Korm. ren de let az érett sé gi vizs ga
vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 100/1997. (VI. 13.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról,

h) 232/2004. (VIII. 6.) Korm. ren de let a köz ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról rendel -
kezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról,

i) 80/2005. (IV. 28.) Korm. ren de let a köz ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról rendel -
kezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról,



j) 148/2005. (VII. 27.) Korm. ren de let az érett sé gi vizs -
ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 100/1997.
(VI. 13.) Korm. ren de let, va la mint a Nem ze ti alap tan terv
ki adá sá ról, be ve ze té sé rõl és al kal ma zá sá ról  szóló
243/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról,

k) 239/2005. (X. 25.) Korm. ren de let a fel sõ ok ta tá si
 intézmények fel vé te li el já rá sa i nak ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let, il let ve a pe da -
gó gus-to vább kép zés rõl, a pe da gó gus-szak vizs gá ról, va la -
mint a to vább kép zés ben részt ve võk jut ta tá sa i ról és ked -
vez mé nye i rõl  szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról,

l) 70/2006. (III. 28.) Korm. ren de let a köz ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról rendel -
kezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról,

m) 75/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let az Or szá gos Köz -
ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont ról  szóló 105/1999.
(VII. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról,

n) 119/2006. (V. 15.) Korm. ren de let a köz ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról rendel -
kezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról.

A Kormány
230/2007. (VIII. 31.) Korm.

rendelete

az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóinak
nemzeti felosztási tervérõl  szóló

164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet
és az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóival

kapcsolatos gazdálkodás rendjérõl  szóló
184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, va la mint az
elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
182.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok azo no sí tó i nak
nem ze ti fel osz tá si ter vé rõl  szóló 164/2005. (VIII. 16.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R1.) 3.  §-ának (7) be kez -
dé se a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

[E ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való meg -
fe le lést szol gál ja:]

„c) a Bi zott ság 2007/116/EK ha tá ro za ta (2007. feb -
ruár 15.) a 116-os nem ze ti szám sík har mo ni zált köz ér de kû

szol gál ta tá sok har mo ni zált szá mai ré szé re tör té nõ fenn tar -
tá sá ról”.

(2) Az R1. 1. mel lék le te e ren de let 1. mel lék le te sze rint
mó do sul.

2.  §

(1) Az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok azo no sí tó i val
kap cso la tos gaz dál ko dás rend jé rõl  szóló 184/2005.
(IX. 13.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R2.) 3.  §-ának
(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ha tó ság hon lap ján és hi va ta los lap já ban te szi
köz zé:

a) az egyes konk rét 116 kez dõ szá mú har mo ni zált köz -
ér de kû szol gál ta tá sok har mo ni zált szá mai – jog sza bá lyon
ala pu ló – hasz ná la tá nak és ki je lö lé sé nek fel té te le it,

b) az ANFT 2.  § (2) be kez dé se sze rin ti ide ig le nes azo -
no sí tó ki je lö lés re fel me rü lõ igény ese tén, az ide ig le ne sen
ki je löl ni kí vánt azo no sí tó kat és a hasz ná la tuk jog sza bá -
lyon ala pu ló fel té te le it.”

(2) Az R2. 17.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[E ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való meg -
fe le lést szol gál ja:]

„d) a Bi zott ság 2007/116/EK ha tá ro za ta (2007. feb -
ruár 15.) a 116-os nem ze ti szám sík har mo ni zált köz ér de kû
szol gál ta tá sok har mo ni zált szá mai ré szé re tör té nõ fenn tar -
tá sá ról.”

(3) Az R2. 1. mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te sze rint
mó do sul.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R1.
1. mel lék le te 3.1.1. pont já ban az „öt je gyû” szö veg ré szek
he lyé be a „hat je gyû” szö veg lép.

(3) Ez a ren de let a 116-os nem ze ti szám sík har mo ni zált
köz ér de kû szol gál ta tá sok har mo ni zált szá mai ré szé re tör -
té nõ fenn tar tá sá ról  szóló, 2007. feb ru ár 15-i 2007/116/EK
bi zott sá gi ha tá ro zat nak való meg fe le lést szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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1. melléklet
a 230/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 1. mel lék le te 3.1.2. pont já ban fog lalt táb lá zat 
ne gye dik sora he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

„116*
har mo ni zált köz ér de kû szol gál -
ta tá sok har mo ni zált szá mai”

2. Az R1. 1. mel lék le té nek 3.4. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„3.4. Har mo ni zált köz ér de kû szol gál ta tá sok har mo ni -
zált szá mai

3.4.1. Le írás
Az Eu ró pai Unió ál tal, min den tag ál lam te rü le tén azo -

nos hí vó szám mal be ve ze tés re ja va solt szol gál ta tá sok,
úgy ne ve zett har mo ni zált köz ér de kû szol gál ta tá sok hí vó -
szá mai, ame lyek va la mely konk rét köz ér de kû – az ál lam -
pol gá rok vagy ál lam pol gá ri cso por tok jó lé tét és biz ton sá -
gát szol gá ló, vagy a baj ba ju tott ál lam pol gá ro kon se gí tõ –
szol gál ta tás díj men tes el éré sét hi va tott le he tõ vé ten ni.

3.4.2. A szá mok fel épí té se
116def

ahol 116 a har mo ni zált köz ér de kû szol gál ta tás
el éré si kód ja,

def a har mo ni zált köz ér de kû szol gál ta tás
azo no sí tó ja

3.4.3. A hasz ná lat fel té te lei
A har mo ni zált köz ér de kû szol gál ta tá sok har mo ni zált

szá mai hasz ná la tá nak fel té te le, hogy a szol gál ta tás elõ ze -
tes re giszt rá ció nél kül bár ki szá má ra – az or szág te rü le tén
be lül bár hon nan – el ér he tõ le gyen. A szol gál ta tás nem köt -
he tõ idõ ha tá rok hoz, a szol gál ta tás igény be vé te lé nek nem
elõ fel té te le fi ze té si kö te le zett ség vagy kö te le zett ség vál la -
lás, a hí vás dí ját a szám hasz ná ló fi ze ti. A szol gál ta tás a tá -
jé koz ta tás vagy se gít ség nyúj tás, il let ve az ál lam pol gá ri
be je len tés esz kö ze, vagy ezek tet szõ le ges kom bi ná ci ó ja. A 
szá mon nyúj tott szol gál ta tás ke re té ben rek lám, szó ra koz -
ta tás, to váb bá áru, szol gál ta tás ér té ke sí té sét cél zó üz let -
szer zé si vagy tá jé koz ta tá si te vé keny ség nem foly tat ha tó.”

2. melléklet
a 230/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 1. mel lék le té nek 2.3. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„2.3. Har mo ni zált köz ér de kû szol gál ta tá sok har mo ni -
zált szá mai

A 116 kez dõ szá mú, har mo ni zált köz ér de kû szolgálta -
tások har mo ni zált szá mai hasz ná la tá nak és ki je lö lé sé nek
fel té te le it a ha tó ság a 3.  § (3) be kez dé se sze rint te szi
 közzé.”

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
78/2007. (VIII. 31.) GKM

rendelete

a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe
tartozó informatikai, távközlési és postai

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának h)–j) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró szo ci á lis 
és mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket 
ren de lem el:

1.  §

(1) A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó in for ma ti kai, táv köz lé si és pos tai szak ké pe sí té sek
fel so ro lá sát az 1. mel lék let tar tal maz za.

(2) Az 1. mel lék let ben fel so rolt szak ké pe sí té sek szak -
mai és vizs ga kö ve tel mé nye it a 2. mel lék let tar tal maz za.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az is ko lai rend sze rû szak kép zés ben, ha a szak kép -
zé si év fo lyam in dí tá sá hoz szük sé ges kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott sze mé lyi és tár gyi fel té te lek nem biz to sí tot -
tak, a 2007/2008. tan év ben az Or szá gos Kép zé si Jegy zék -
rõl  szóló 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let 2006. már ci us
31-én ha tá lyos ren del ke zé sei és az ah hoz il lesz ke dõ 2007.
au gusz tus 31-én ha tá lyos szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nyek alap ján leg ké sõbb 2008. de cem ber 31-ig in dul hat
szak kép zés.

(3) Az is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ben e ren de -
le tet 2007. ok tó ber 1-jé tõl kell al kal maz ni. Ed dig az idõ -
pon tig az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl  szóló 37/2003.
(XII. 27.) OM ren de let 2006. már ci us 31-én ha tá lyos ren -
del ke zé sei és az ah hoz il lesz ke dõ 2007. au gusz tus 31-én
ha tá lyos szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek, to váb bá a
2006. áp ri lis 1-jé tõl ha tá lyos Or szá gos Kép zé si Jegy zék -
ben sze rep lõ szak ké pe sí té sek hez e ren de let ha tály ba lé pé -
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sét meg elõ zõ en ki adott szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek
alap ján in dul hat kép zés.

(4) A fo lya mat ban lévõ kép zé se ket a meg kez dé sük kor
ér vé nyes kö ve tel mé nyek alap ján kell be fe jez ni. Ja ví tó-,
pót ló vizs gák le té te lé re a ko ráb bi kö ve tel mé nyek sze rint a
kép zés be fe je zé sét kö ve tõ 1 évig, leg ké sõbb 2013-ig van
le he tõ ség.

(5) Ha tá lyát vesz ti:
a) az ipar i és ke res ke del mi szak ké pe sí té sek szak mai és

vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM ren -
de let mel lék le té ben az Ok ta tá si Mi nisz té ri um ha tás kö ré be
tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye it
tar tal ma zó jegy zék

aa) szak ké pe sí té se ket tar tal ma zó ré szé ben az
„51 5223 03 In for ma ti kai mû sze rész”, az „52 5423 03
Ipar i in for ma ti kai tech ni kus” és az „54 4641 07
CAD-CAM ter ve zõ, do ku men tá ció ke ze lõ in for ma ti kus”
szö veg rész,

ab) szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye ket tar tal ma zó ré -
szé ben az „In for ma ti kai mû sze rész” címû rész, az „Ipar i
in for ma ti kai tech ni kus” címû rész és a „CAD-CAM ter ve -
zõ, do ku men tá ció ke ze lõ in for ma ti kus” címû rész,

b) az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i -
nek ki adá sá ról  szóló 29/2004. (XI. 8.) IHM ren de let, va la -
mint

c) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó Pos tai ügy in té zõ szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga -
kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 63/2006. (VIII. 30.)
GKM ren de let.

(6) 2007. szep tem ber 2-án ha tá lyát vesz ti az (5) be kez -
dés. E be kez dés 2007. szep tem ber 3-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 78/2007. (VIII. 31.) GKM rendelethez

A gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe utalt informatikai, távközlési
és postai szakképesítések felsorolása

Sor-
szám

Szak ké pe sí tés OKJ-ben sze rep lõ ada tai

Szak ma cso port meg ne ve zé sesor-
szá ma

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

1. 160. 33 523 02 0000 00 00 Táv köz lé si és in for ma ti kai 
há ló zat-sze re lõ

Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka
szak ma cso port

Rész-szak ké pe sí tés:

33 523 02 0100 31 01 Táv köz lé si ká bel-sze re lõ

2. 161. 33 523 03 1000 31 01 Táv köz lé si mû sze rész Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka
szak ma cso port

Rész-szak ké pe sí tés:

33 523 03 0100 31 01 An ten na sze re lõ

3. 162. 54 523 03 0000 00 00 Táv köz lé si tech ni kus Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka
szak ma cso port

Rész-szak ké pe sí tés:

54 523 03 0100 31 01 Táv köz lé si üze mel te tõ

El ága zá sok:

54 523 03 0010 54 01 Be széd át vi te li rendszer -
technikus

54 523 03 0010 54 02 Elekt ro ni kus hoz zá fé ré si és
ma gán há ló za ti rendszer -
technikus

54 523 03 0010 54 03 Elekt ro ni kus mû sor köz lõ és
tar ta lom át vi te li rendszer -
technikus

54 523 03 0010 54 04 Ge rinc há ló za ti rendszer -
technikus

4. 165. 54 482 01 0000 00 00 Adat bá zis-ad mi niszt rá tor In for ma ti ka szak ma cso port

El ága zá sok:

54 482 01 0010 54 01 Adat bá zis-ter ve zõ

54 482 01 0010 54 02 Adat elem zõ

5. 166. 55 481 01 0000 00 00 Ál ta lá nos rend szer gaz da In for ma ti ka szak ma cso port

6. 167. 54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM in for ma ti kus In for ma ti ka szak ma cso port

Rész-szak ké pe sí tés:

54 481 01 0100 31 01 Szá mí tó gé pes mû sza ki raj zo ló

7. 168. 54 481 02 0000 00 00 In for ma ti kai alkalmazás -
fejlesztõ

In for ma ti ka szak ma cso port

El ága zá sok:

54 481 02 0010 54 01 In fo kom mu ni ká ci ós al kal ma -
zás-fej lesz tõ

54 481 02 0010 54 02 In for má ció rend szer-elem zõ
és -ter ve zõ

54 481 02 0010 54 03 In ter ne tes al kal ma zás-fej lesz tõ

54 481 02 0010 54 04 Szoft ver fej lesz tõ

8. 169. 54 481 03 0000 00 00 In for ma ti kai rend szer gaz da In for ma ti ka szak ma cso port

Rész-szak ké pe sí tés:

54 481 03 0100 52 01 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-
üze mel te tõ
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Sor-
szám

Szak ké pe sí tés OKJ-ben sze rep lõ ada tai

Szak ma cso port meg ne ve zé sesor-
szá ma

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

El ága zá sok:

54 481 03 0010 54 01 In for ma ti kai há ló zat-te le pí tõ
és -üze mel te tõ

54 481 03 0010 54 02 In for ma ti kai mû sze rész

54 481 03 0010 54 03 IT biz ton ság tech ni kus

54 481 03 0010 54 04 IT ke res ke dõ

54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karban -
tartó

54 481 03 0010 54 06 Szó ra koz ta tó tech ni kai 
mû sze rész

54 481 03 0010 54 07 Web mes ter

9. 170. 55 481 02 0000 00 00 In for ma ti kai sta tisz ti kus
és  gaz da sá gi ter ve zõ

In for ma ti ka szak ma cso port

10. 171. 54 481 04 0000 00 00 In for ma ti kus In for ma ti ka szak ma cso port

El ága zá sok:

54 481 04 0010 54 01 Gaz da sá gi in for ma ti kus

54 481 04 0010 54 02 In fost ruk tú ra-me ne dzser

54 481 04 0010 54 03 Ipar i in for ma ti kai tech ni kus

54 481 04 0010 54 04 Mû sza ki in for ma ti kus

54 481 04 0010 54 05 Táv köz lé si in for ma ti kus

54 481 04 0010 54 06 Te le kom mu ni ká ci ós informa -
tikus

54 481 04 0010 54 07 Tér in for ma ti kus

11. 172. 54 482 02 0000 00 00 IT kom mu ni ká ci ós szol gál ta tó In for ma ti ka szak ma cso port

El ága zá sok:

54 482 02 0010 54 01 IT men tor

54 482 02 0010 54 02 Kö zös sé gi in for ma ti kai szol -
gál ta tó

54 482 02 0010 54 03 Ok ta tá si kommunikáció -
technikus

12. 173. 54 213 04 0000 00 00 Mul ti mé dia al kal ma zás-
fej lesz tõ

In for ma ti ka szak ma cso port

El ága zá sok:

54 213 04 0010 54 01 De sin ger

54 213 04 0010 54 02 E-já ték-fej lesz tõ

54 213 04 0010 54 03 E-le ar ning-tan anyag fej lesz tõ

54 213 04 0010 54 04 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

54 213 04 0010 54 05 Tar ta lom me ne dzser

13. 174. 33 523 01 1000 00 00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban -
tar tó

In for ma ti ka szak ma cso port

14. 175. 55 481 03 0000 00 00 Te le kom mu ni ká ci ós asszisz -
tens

In for ma ti ka szak ma cso port

15. 176. 55 481 04 0000 00 00 Web-prog ra mo zó In for ma ti ka szak ma cso port

16. 328. 52 841 02 0000 00 00 Pos tai ügy in té zõ Ke res ke de lem-mar ke ting, 
üz le ti ad mi niszt rá ció szak ma -
cso port



2. melléklet
a 78/2007. (VIII. 31.) GKM rendelethez

A gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe
utalt informatikai, távközlési és postai

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI
HÁLÓZAT-SZERELÕ SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 33 523 02 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Táv köz lé si és in for -
ma ti kai há ló zat-sze re lõ

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész-szak ké pe sí tés
Azo no sí tó szám: 33 523 02 0100 31 01
Meg ne ve zés: Táv köz lé si ká bel-sze re lõ

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 5234

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak kép zé si
év fo lya mok szá ma

Óra szám

Táv köz lé si és in for ma ti kai
há ló zat-sze re lõ 2 2000

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Táv köz lé si és in for ma ti kai
há ló zat-sze re lõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: ti ze dik év fo lyam el vég zé se
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ

Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész-szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Táv köz lé si ká bel-sze -
re lõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé se
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge -

sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 1000
3. El mé let ará nya: 30%
4. Gya kor lat ará nya: 70%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

5234 Táv köz lé si fog lal ko zá sú

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Tech no ló gi ai alap mû ve le te ket vé gez
Há ló zat tech ni kai szim met ri kus és op ti kai ká be lek pa ra -

mé te re it méri
Ká bel té vé há ló za tot te le pít
Al kal maz za az in for ma ti kai és elekt ro ni kus hír köz lõ há -

ló za tok rajz je le it
Anyag ala kí tá si és sze rel vé nye zé si fel ada to kat vé gez
Al kal ma zott szá mí tás tech ni kai és la bo ra tó ri u mi mé ré -

se ket vé gez
Elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za to kat épít és üze mel tet
In for ma ti kai há ló za to kat te le pít és üze mel tet
Szé les sá vú há ló za tot lé te sít

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

33 523 03 0000 00 00 Táv köz lé si mû sze rész
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IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0900–06 In for ma ti kai, mun ka szer ve zé si és -ter ve zé si, 
tech no ló gi ai alap te vé keny sé gek végzése

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Hard vert, jog tisz ta szoft ve re ket al kal maz

Iro dai prog ram cso ma got egye di és in teg rált mó don
hasz nál

Egy sze rû mul ti mé di ás és kom mu ni ká ci ós al kal ma zá so -
kat ke zel

Adat men tést vé gez, in for ma ti kai biz ton sá gi esz kö zö ket
hasz nál

LAN és WAN há ló za to kat hasz nál

Egy sze rû in for ma ti kai, an gol nyel vû szak mai szö ve get
meg ért

In for ma ti kai te vé keny sé gét do ku men tál ja

Ter ve ket, mû sza ki le írá so kat ol vas, ér tel mez

A mun ka vég zés sel össze füg gõ ál ta lá nos sza bá lyo kat al -
kal maz za

A mun ka he lyi mi nõ ség biz to sí tá si elõ írásokat al kal maz za

Meg ha tá roz za a mû ve le ti sor ren det és a fel hasz ná lan dó
anyag szük ség le tet

Ki vá laszt ja a mun ka fo lya mat hoz szük sé ges esz kö zö ket, 
szer szá mo kat, ké szü lé ke ket

Mun ka mû ve le tek rõl váz la tos raj zot ké szít

Me cha ni kus és elekt ro mos esz kö zök kel, mû sze rek kel
mé ré se ket vé gez

Fém és mû anyag mun ka da ra bo kat meg mun kál (vág,
fúr, for gá csol, fû ré szel, haj lít, re szel, csi szol)

Elekt ro mos és me cha ni kai kö té se ket ké szít

Kis gé pe ket, ké zi szer szá mo kat hasz nál a tech no ló gi ai
alap mû ve le tek nél

A mun ka fel ada tok el vég zé sé rõl jegy zõ köny vet ké szít

Részt vesz a mun ka- és bal eset vé del mi ok ta tá son

Be tart ja és be tar tat ja a mun ka-, bal eset-, tûz- és kör nye -
zet vé del mi, valamint a szak má ra, sze re lé si-ja ví tá si tech -
no ló gi á ra vo nat ko zó elõ írásokat

Részt vesz a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem mel kap -
cso la tos ese mé nyek ki vizs gá lá sá ban, do ku men tá lá sá ban

Gon dos ko dik a mun ka-, tûz- és bal eset vé del mi esz kö -
zök rõl és azok hasz nál ha tó sá gá ról

Részt vesz a tûz ol tás ban, men tés ben, el sõ se gélyt nyújt

Be tart ja és be tar tat ja a ve szé lyes és a sze lek tív hul la dék -
gyûj tés sza bá lya it, a ve szé lyes anya gok ra vo nat ko zó elõ -
írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

D Elekt ro tech ni kai alap is me re tek
D Elekt ro ni kus áram kö rök
C Vil la mos gé pek biz ton ság tech ni ká ja
C Tel je sít mény elekt ro ni kai áram kö rök
D Gép ele mek
C Fi nom me cha ni kai ele mek
D Me cha ni ka
D Elekt ro me cha ni kus mé rõ mû sze rek
C Elekt ro ni kus mé rõ mû sze rek
C Me cha ni kai mé rõ mû sze rek
C Vil la mos mé ré sek
B Me cha ni kai mé ré sek
C Mû sze re le mek
C Anyag is me ret
D Gyár tás is me ret
C Mû sza ki áb rá zo lás
C Vil la mos és gé pész rajz je lek
C Szab vá nyok
C Mû sza ki do ku men tá ció
A Ál ta lá nos mun ka vé de lem
A Érin tés vé de lem
A El sõ se gély nyúj tás
A Ál ta lá nos tûz vé de lem
A Tûz ol tó ké szü lé kek
C Kör nye zet vé de lem
D Ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé se
C Di gi tá lis tech ni kai ala pok
C Pe ri fé ri ák
D Szá mí tó gé pes há ló za tok tí pu sai
D In for ma ti kai an gol nyelv

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

3 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se,
megértése

4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
3 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Kap cso lá si rajz ké szí té se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Kom plex jel zés rend sze rek ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
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2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Mennyi ség ér zék

Tár sas kom pe ten ci ák:
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Ud va ri as ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Fo gal ma zó kész ség
Nyelv he lyes ség
Kö zért he tõ ség
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Fi gye lem meg osz tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0924–06 Táv köz lé si há ló za tok lé te sí té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Teszt prog ra mo kat fut tat
Ar chi vált ada to kat vissza tölt
Táv fel ügye le tet el lát
A be ren de zés mû sza ki jel lem zõ it méri
Mû sza ki do ku men tá ci ót ol vas és ér tel mez
Mé rõ mû szert ka lib rál és mé ré se ket vé gez
Mé rõ prog ra mot fut tat, a mé rés ered mé nye it ér té ke li
A mé rés alap ján a be ren de zést mi nõ sí ti
Mû kö dé si el vük sze rint te le pí ti az elekt ro ni kus hír köz lõ 

há ló za tok ak tív és passzív ele me it, vég be ren de zé se it
El vég zi há ló zat tech ni kai szim met ri kus és op ti kai ká be -

lek mé ré se it
In teg rált ká be le zést ké szít
Elekt ro ni kus hír köz lõ ká be le ken hi bát tár fel, hi ba he -

lye ket mér
ISDN- és ADSL- vég pon to kat te le pít, fel hasz ná lói PC-t

prog ra moz
Ká bel té vé há ló za tot te le pít
In for ma ti kai há ló za tot lé te sít
Osz lop tám szer ke ze te ket épít

Szim met ri kus és op ti kai lég ká bel sze rel vé nye ket osz -
lop ra sze rel, elõ fi ze tõi le ága zá so kat épít, fenn tart, bont

Ká bel té vé sze rel vé nye ket sze rel és mér
El osz tó sze rel vé nye ket sze rel osz lop tám szer ke zet re
Sze re li a fa li ká bel-há ló za tot és tar to zé ka it
Fa li ká belt épít op ti kai ká bel lel
In teg rált bel sõ ká be le zést épít
Struk tu rált há ló za tot épít, be ren de zé se ket te le pít
Föld alat ti há ló za to kat lé te sít
Szim met ri kus és ko axi á lis ká be le ket sze rel
Op ti kai há ló zat ká be le it te le pí ti, esz kö ze it ke ze li
Ká bel kö tést ké szít kézi és gépi ér kö tés sel
Kap cso lás tech ni kai és át vi tel tech ni kai be ren de zé se ket

sze rel
Táp áram-el lá tó be ren de zé se ket sze rel
Vég be ren de zé se ket sze rel
Op ti kai ká be le ket köt szál he gesz tés sel

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

B Elekt ro tech ni kai ala pok
B Elekt ro tech ni ka és di gi tá lis áram kö rök
B IT-alap is me re tek
B Mé rõ esz kö zök
A Elekt ro mos mé ré sek
A Táv köz lé si há ló za tok mé ré sei
C Fém ipa ri ala pok
B Rög zí tés- és kö tés tech ni ka
B Áram kö rök össze ál lí tá si elve
A Táv köz lé si szol gál ta tá sok
D Táv köz lé si tör vények, ren de le tek, szer zõ dé sek
B In for ma ti kai há ló zat
B Ana lóg jel át vi tel elve, jel lem zõi
C A táv köz lés fel ada ta és je len tõ sé ge
A Táv be szé lõ tech ni ka
A Ká bel szer ke zet tan
A Táv köz lé si há ló za tok fel épí té se, ré szei, struk tú rá ja
A Ká be lek elekt ro mos tu laj don sá gai, ká bel vé de lem
A Fény táv köz lés
A Kor sze rû há ló za tok, ISDN-szé les sáv
A Ká be lek ellen õr zõ mé ré si, hi ba hely vizs gá la ti

módszerei
B Táv köz lé si há ló za tok épí té si, sze re lé si, bon tá si

módszerei
B Föl de lé sek
B Vil la mos ság tan

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
2 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
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3 Mû sza ki rajz ké szí té se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Táv köz lé si jel ké pek ér tel me zé se
3 Tá jé ko zó dás

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Ön ál ló ság
Sta bil kéz tar tás
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Fo gal ma zó kész ség
Se gí tõ kész ség
Kö zért he tõ ség
Ha tá ro zott ság
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
In for má ció gyûj tés
Rend sze re zõ ké pes ség
Kont roll (ellen õr zõ ké pes ség)
Lo gi kus gon dol ko dás
Fi gye lem-össz pon to sí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0925–06 Hír köz lés mû sza ki fel té te lé nek biz to sí tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

In for ma ti kai, he lyi és hely kö zi elekt ro ni kus hír köz lõ
há ló za tok ér vé nyes rajz je le it al kal maz za

Jegy zõ köny ve ket (mé ré sit is), je len té se ket for mai, tar -
tal mi kö ve tel mé nyek sze rint ké szít

Hasz nál ja az elosz tó kat, táp fe je ket, törzs köny ve ket, do -
ku men tá ci ó kat

Az anya go kat meg mun kál ja, és a meg mun ká lás hoz
szük sé ges szer szá mo kat, esz kö zö ket ki vá laszt ja

Fém ipa ri ala kí tó mun ká kat vé gez
Kis gé pe ket, esz kö zö ket hasz nál
A szer szá mo kat ellen õr zi, ja vít ja
A kis gé pek vil la mos biz ton sá gát ellen õr zi
Ve ze té ke ket és szi ge te lé se ket vi zu á li san ellen õr zi
A kar ban tar tá si terv sze rin ti fel ada to kat, idõ sza kos fe -

lül vizs gá la to kat, elõ írt be ál lí tá so kat, al kat rész cse ré ket el -
vég zi

A ká be le ket elõ ké szí ti, csat la ko zó kat sze rel, csa tor ná -
kat épít

Ve ze ték kö té se ket, for rasz tá so kat vé gez
Egy sze rû áram kö rök ben egyen- és vál ta ko zó fe szült sé -

get mér
Spe ci á lis fel hasz ná lói prog ra mo kat hasz nál
Táb lá za tos és gra fi kus ada to kat dol go z fel

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Elekt ro tech ni kai ala pok
B Elekt ro tech ni ka és di gi tá lis áram kö rök
B IT-alap is me re tek
B Ope rá ci ós rend sze rek
D Szö veg szer kesz tés
C Táb lá zat ke ze lés
D Adat bá zis-ke ze lés
E Pre zen tá ció
D In for má ció és kom mu ni ká ció

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
2 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Táv köz lé si jel ké pek ér tel me zé se
3 Tá jé ko zó dás

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Pre ci zi tás
Ön ál ló ság
Sta bil kéz tar tás
Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Fo gal ma zó kész ség
Se gí tõ kész ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kö zért he tõ ség
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
In for má ció gyûj tés
Ér té ke lés
Rend sze re zõ ké pes ség
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Mód sze res mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0926–06 In for ma ti kai há ló za tok lé te sí té se, üze mel te -
té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Hasz nál ja a passzív há ló zat ká be le it, csat la ko zó it, kom -
plex rend szer tech ni ká ját (struk tu rált há ló za tok, LAN,
WAN)
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Hasz nál ja a di gi tá lis át vi tel tech ni ka in for ma ti kai há ló -
za ti esz kö ze it, di gi tá lis mo de me ket, be tart ja a fi zi kai in ter -
fész szab vá nyo kat, aján lá so kat

Al kal maz za az út vo nal vá lasz tó di gi tá lis tech no ló gi á kat
El vég zi a cím zést, a sta ti kus és di na mi kus cím ki osz tást

a név szer ve rek és há ló zat ve zér lõk funk ci ók se gít sé gé vel
Al kal maz za a vo nal in ter fé sze ket
Szab vá nyo sí tást vé gez
Há ló za tot vizs gál mû sze rek kel
Épü le te ken, mû tár gya kon be lü li nyom vo nal jel le gû

gyen ge ára mú há ló za to kat sze rel
A fa lon be lü li csö vek ben, ál mennye ze tek és ál pad lók

mö gött, fa la kon kí vül, sza bad és rej tett gyen ge ára mú épü -
let gé pé sze ti há ló za tot épít

Do ku men tá ció alap ján ISDN-rend szert sze rel (S-busz,
ISDN-vég be ren de zé sek) RJ-csat la ko zók kal

Ko axi á lis ká be le ket, csat la ko zó kat sze rel bont ha tó (sze -
rel he tõ) és nem bont ha tó (hi de gen saj tolt) technoló giával

Elõ ké szí ti a ko axi á lis há ló zat (LAN, KTV) nyom vo na lát
In for ma ti kai ele me ket (szer ve rek, há ló za ti I/O esz kö -

zök, pe ri fé ri ák) sze rel, kar ban tart
Do ku men tá ció hasz ná la tá val Et her net-há ló za tot ki vi te -

lez (UTP-ká be lek kel), a há ló za tot al ko tó to váb bi egy sé ge -
ket (csat la ko zók, ak tív ele mek) csat la koz tat

A struk tu rált há ló za ti al köz pon ti táv be szé lõ és he lyi in -
for ma ti kai há ló za ti csat la ko zá so kat épít. Hi ba el há rí tás,
üzem be he lye zés elõtt egy sze rû mé ré se ket vé gez

A do ku men tá ció, sze re lé si uta sí tás alap ján a há ló zat ba
il lesz ti az ak tív funk ci o ná lis esz kö zö ket (Re pe a ter, Ro u -
ter, Brid ge, Ga te way, is mét lõ, út vá lasz tó, tûz fal, kapu,
RAS9)

Szá mí tó gép in ter fé szek (so ros, pár hu za mos por tok)
csat la ko zó it sze re li do ku men tá ció alap ján

INPUT/OUT PUT-esz kö zök, pe ri fé ri ák és szá mí tó gé -
pek in ter fé sze it csat la koz tat ja

Kül sõ (so ros port) és/vagy bel sõ PC-kár tyás
 MODEM-et sze rel

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Elekt ro tech ni kai ala pok
B Ve ze ték nél kü li át vi te li közeg
B Va lós és nem va lós ide jû rend sze rek for ga lom irá -

nyí tá sa
B Há ló za ti esz kö zök
D VOIP rend sze rek
C Szé les sá vú át vi te li há ló za tok
D Ana lóg jel át vi tel elve, jel lem zõi
E Di gi tá lis jel át vi tel elve, jel lem zõi
D Lo ká lis há ló za tok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban

2 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Táv köz lé si jel ké pek ér tel me zé se
3 Tá jé ko zó dás

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Pre ci zi tás
Ön ál ló ság
Sta bil kéz tar tás
Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Fo gal ma zó kész ség
Se gí tõ kész ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kö zért he tõ ség
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
In for má ció gyûj tés
Ér té ke lés
Rend sze re zõ ké pes ség
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Mód sze res mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1421–06 Ká bel sze re lés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Hu rok el len ál lást, szi ge te lé si el len ál lást, csil la pí tást, át -
hal lást és ka pa ci tást mér ká be le ken

Ref le xió – vissza ve rõ dés – mé ré se ket el vé gez OTDR-
rel op ti kai ká be le ken

A hi ba hely be ha tá ro lá sát köve tõen ja ví tást, eset leg sza -
kasz cse rét vé gez

Az in for ma ti kai adat át vi te li ká be le ket vizs gál ja cél mû -
sze rek kel

Ér azo no sí tást vé gez struk tu rált ká be le ken
Sáv szé les sé get vizs gál
Hi ba el há rí tá si te vé keny sé get vé gez
Fel mé ri a mun kát
Át ta nul má nyoz za az el vég zen dõ fel ada tot
Át ve szi a hi ba je gyet
Nyil ván tar tás sal vagy ügy fél lel egyez tet
Ta nul má nyoz za a terv raj zot
Hely szí ni fel mé rést vé gez
Be ha tá rol ja a hi bát
Meg ter ve zi az el vég zen dõ fel ada tot
Elõ ké szí ti a há ló zat épí tést
Ki vé te le zi a rak tár ból a szük sé ges épí té si anya go kat,

szer szá mo kat
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Hely szín re szál lít ja az épí té si anya go kat, szer szá mo kat

El há rít ja a hi bát

Ki ja vít ja a hi bát

Ér te sí ti a disz pé csert

Be mé re ti a ki ja ví tott hi bát

Jó vá ha gyat ja elõ fi ze tõ vel a ja ví tást

Ki épí ti szol gál ta tás fo ga dá si-pon tig a föld alat ti vagy
föld fe let ti há ló za tot

Fel sze re li a DSL kül té ri ele me it

Fel sze re li az DSL elõ fi ze tõi szû rõ és mo dem egy sé ge it

Le mé ri a há ló za tot

Be kö ti a PC kár tyát

Ak ti vál tat ja a szé les sá vú há ló za tot

Át ad ja a há ló za tot (ki kép zi az ügy fe let)

ISDN há ló za tot lé te sít

Ki épí ti a szol gál ta tás fo ga dá si pon tig a föld alat ti és a
föld fe let ti há ló za tot

Fel sze re li az NT-t és be ka lib rál ja az elõ fi ze tõ kí ván sá ga 
sze rint

Kí ván ság ra be kö ti a PC-be a há ló za tot

Le vizs gál ja az új ál lo mást

Át ad ja a há ló za tot (ki kép zi az ügy fe let)

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

B Elekt ro tech ni kai ala pok

B Elekt ro tech ni ka és di gi tá lis áram kö rök

B IT alap is me re tek

A Táv be szé lõ-tech ni ka

A Ká bel szer ke zet tan

A Táv köz lé si há ló za tok fel épí té se, ré szei, struk tú rá ja

A Ká be lek elekt ro mos tu laj don sá gai, ká bel vé de lem

A Fény táv köz lés

A Kor sze rû há ló za tok, ISDN szé les sáv

A Ká be lek ellen õr zõ mé ré si, hi ba hely vizs gá la ti
módjai

B Táv köz lé si há ló za tok épí té si, sze re lé si, bon tá si
módjai

B Föl de lé sek

B Vil la mos ság tan

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat

3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se

3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban

2 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se

2 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban

4 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se

3 Mû sza ki rajz ké szí té se

3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se

3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se

3 Táv köz lé si jel ké pek ér tel me zé se
3 Tá jé ko zó dás

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Ön ál ló ság
Sta bil kéz tar tás
Pon tos ság
Dön tés ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Fo gal ma zó kész ség
Se gí tõ kész ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kö zért he tõ ség
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
In for má ció gyûj tés
Ér té ke lés
Rend sze re zõ ké pes ség
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Mód sze res mun ka vég zés

A 33 523 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú,
Táv köz lé si és in for ma ti kai há ló zat-sze re lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai követelménymoduljainak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0900–06 In for ma ti kai, mun ka szer ve zé si és -ter ve -
zé si, tech no ló gi ai alap te vé keny sé gek
végzése

0924–06 Táv köz lé si há ló za tok lé te sí té se

0925–06 Hír köz lés mû sza ki fel té te lé nek biz to sí tá sa

0926–06 In for ma ti kai há ló za tok lé te sí té se, üze -
mel te té se

1421–06 Ká bel-sze re lõ

A 33 523 02 0100 31 01 azo no sí tó szá mú,
Táv köz lé si ká bel-sze re lõ meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0900–06 In for ma ti kai, mun ka szer ve zé si és -ter ve -
zé si, tech no ló gi ai alap te vé keny sé gek
végzése

0924–06 Táv köz lé si há ló za tok lé te sí té se

1421–06 Ká bel-sze re lõ

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam el vég zé sét ta nú sí tó bi zo -

nyít vány
Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:
A kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott mo dul zá ró vizs ga
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A kép zé si prog ram ban elõ írt szak mai gya kor lat tel je sí -
té sé rõl  szóló iga zo lás

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

0900–06 In for ma ti kai, mun ka szer ve zé si és -ter ve zé si, 
tech no ló gi ai alap te vé keny sé gek végzése

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

In ter net rõl szak mai do ku men tu mok le töl té se, be lõ le
pre zen tá ció ké szí té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 60 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Egy sze rû mun ka mû ve le tek (szö ve ges és raj zi) ter ve zé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li

Idõ tar ta ma: 60 perc

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:

Mé ré sek vég zé se me cha ni kus és elekt ro mos esz kö zök -
kel, mû sze rek kel, a mun ka-, tûz- és bal eset vé del mi elõ -
írások be tar tá sá val

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 45 perc

A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:

Mun ka da rab vá gá sa, meg mun ká lá sa kézi vagy gépi for -
gá cso lás sal, fu ra tok, elekt ro mos és me cha ni kai kö té sek
ké szí té se a mun ka-, tûz- és bal eset vé del mi elõ írások be tar -
tá sá val

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 135 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 20%

2. fel adat: 20%

3. fel adat: 30%

4. fel adat: 30%

2. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

0924–06 Táv köz lé si há ló za tok lé te sí té se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Há ló za tok is me re te. Há ló za tok ré szei, fel épí té se. Hi ba -
el há rí tás. Ká bel szer ke zet tan. Szé les sá vú há ló za tok lé te sí -
té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li

Idõ tar ta ma: 180 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Tá jé ko zó dás a táv köz lés fõbb te rü le te in, táv köz lé si
rend sze rek. Vég be ren de zé sek és azok te le pí té se, mû kö dé -
si el vei. Vo nal vizs gá lat, hi ba el há rí tás, -fenn tar tás. He lyi
és hely kö zi há ló za tok ré szei, sze re lé sük

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:

Táv köz lé si há ló za tok sze re lé se és mé ré se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 180 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 40%

2. fel adat: 15%

3. fel adat: 45%

3. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -
tója és meg ne ve zé se:

0925–06 Hír köz lés mû sza ki fel té te lé nek biz to sí tá sa
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Elekt ro tech ni kai szá mí tá sok. Szö veg szer kesz tés szá mí -
tó gép pel

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li

Idõ tar ta ma: 60 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Szol gál ta tás és mar ke ting a táv köz lés te rü le tén. Elekt ro -
tech ni kai és elekt ro ni kai alap fo gal mak. In for ma ti kai, szá -
mí tás tech ni kai ope rá ci ós rend sze rek, of fi ce rend szer is -
mer te té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:

Vil la mos mé ré sek, a mé ré si ered mé nyek do ku men tá lá sa 
szá mí tó gé pen

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 120 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 25%

2. fel adat: 25%

3. fel adat: 50%

4. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

0926–06 In for ma ti kai há ló za tok lé te sí té se, üze mel te -
té se

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

In for ma ti kai há ló zat jel lem zõi. Adat át vi tel ak tív és
passzív ele mek

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li

Idõ tar ta ma: 60 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Di gi tá lis jel át vi tel. Ve ze ték nél kü li át vi te li kö zeg. Va lós 
és nem va lós ide jû rend sze rek for ga lom irá nyí tá sa, VOIP
rend sze rek. Ana lóg jel át vi tel elve és gya kor la ta
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:

Struk tu rált há ló zat épí té se Kat.5 ká bel lel, tan pá lyán.
A há ló za ti sza kasz sze rel vé nye zé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 120 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 25%

2. fel adat: 25%

3. fel adat: 50%

5. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1421–06 Ká bel sze re lés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Há ló za tok is mer te té se. Há ló za tok ré szei, fel épí té se. Hi -
ba el há rí tás. Ká bel szer ke zet tan, szé les sá vú há ló za tok lé te -
sí té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li

Idõ tar ta ma: 180 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Táv köz lés fõbb te rü le tei, táv köz lé si rend sze rek is mer te -
té se. Vég be ren de zé sek és azok te le pí té se, mû kö dé si el vei.
Vo nal vizs gá lat, hi ba el há rí tás, -fenn tar tás. He lyi és hely -
közi há ló za tok ré szei, in teg rált bel té ri há ló za tok sze re lé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:

Táv köz lé si há ló za tok sze re lé se és mé ré se. Kü lön bö zõ
fi zi kai ál la po tú ká be lek sze re lé se, ér kö té sei. Táp szek ré -
nyek és meg sza kí tó lé te sít mé nyek sze re lé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 210 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 40%

2. fel adat: 15%

3. fel adat: 45%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se szá za lé ko san:

A 33 523 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Táv köz lé si és
in for ma ti kai há ló zat-sze re lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés -
hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 20

2. vizs ga rész: 20

3. vizs ga rész: 20

4. vizs ga rész: 20

5. vizs ga rész: 20

A 33 523 02 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Táv köz lé si
ká bel-sze re lõ meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí tés hez ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 25
2. vizs ga rész: 35
5. vizs ga rész: 40

A 33 523 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Táv köz lé si és
in for ma ti kai há ló zat-sze re lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés -
hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben,
amennyi ben a vizs gá zó az 33 523 02 0100 31 01 azo no sí tó
szá mú, Táv köz lé si ká bel-sze re lõ meg ne ve zé sû rész-szak -
ké pe sí tés sel ren del ke zik

3. vizs ga rész: 50
4. vizs ga rész: 50

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez, rész-szak ké pe sí tés hez ren delt vizs -
ga ré szek va la me lyi ké nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök és fel sze re lé sek 

minimuma

Táv köz lé si
és in for ma ti kai
há ló zat-sze re lõ

Táv köz lé si
ká bel-sze re lõ

Ké zi szer szá mok X X

Elekt ro mos kis gé pek X X

Rob ba nó mo to ros kis gé pek X X

Ér kö tõ gé pek X X

Szál kö tõ gé pek X X

Biz ton sá gi fel sze re lé sek (osz -
lop má szó-fel sze re lés, al épít -
mé nyes men tõ áll vány,
mun ka ru há zat, védõruházat) X X

Elekt ro ni kai, op ti kai mé rõ mû -
sze rek X X

Szál lí tó, anyag moz ga tó jár -
mû vek X X

Komp resszo rok, csör lõk X X

Lég ka la pács X X

Dön gö lõ X X

Grun do mat (út fú ró) X X

Va kon de ke X X

Te le fon fõ köz pon tok, 
al köz pon tok X X

Re ge ne rá to rok X X
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A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök és fel sze re lé sek 

minimuma

Táv köz lé si
és in for ma ti kai
há ló zat-sze re lõ

Táv köz lé si
ká bel-sze re lõ

Mul ti ple xe rek (vo nal több szö -
rö zõk) X X

Szá mí tás tech ni kai esz kö zök
(szer ve rek, ro u te rek, swit -
chek, modemek) X X

Te le fo nok X X

Adat át vi te li esz kö zök X X

* * *

TÁVKÖZLÉSI MÛSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 33 523 03 1000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Táv köz lé si mû sze rész

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész-szak ké pe sí tés
Azo no sí tó szám: 33 523 03 0100 31 01
Meg ne ve zés: An ten na sze re lõ

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 7444

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak kép zé si
év fo lya mok szá ma

Óra szám

Táv köz lé si mû sze rész 2 2000

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Táv köz lé si mû sze rész
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: ti ze dik év fo lyam el vég zé se
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%

3. Gya kor lat ará nya: 60%

4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van

Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év

5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ

Ha szer vez he tõ, mi kor: –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész-szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: An ten na sze re lõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé se

Szak mai elõ kép zett ség: –

Elõ írt gya kor lat: –

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –

Óra szám: 1000

3. El mé let ará nya: 30%

4. Gya kor lat ará nya: 70%

5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk
ese té ben, is ko lai rend szer ben): –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

7444 Rá dió-, te le ví zió- és szá mí tás tech ni kai
mû sze rész

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

In for ma ti kai, mun ka szer ve zé si és -ter ve zé si, tech no ló -
gi ai alap te vé keny sé ge ket vé gez

Táv köz lé si be ren de zé se ket kar ban tart

Hi ba ja ví tást vé gez a táv köz lé si be ren de zé se ken

Te lep hely re táv köz lé si be ren de zést te le pít

Táv köz lé si be ren de zé se ken mé ré se ket vé gez, mé rõ -
rend sze re ket hasz nál

Üze mel te ti a táv köz lé si rend szert és ele me it

Új táv köz lé si elõ fi ze tõ ket kap csol be, illetve meg szûn -
te ket kap csol ki

An ten nát sze rel

Bel té ri egy sé get ká be lez
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3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 523 03 0000 00 00 Táv köz lé si tech ni kus

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0900–06 In for ma ti kai, mun ka szer ve zé si és -ter ve zé si, 
tech no ló gi ai alap te vé keny sé gek végzése

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Hard vert, jog tisz ta szoft ve re ket al kal maz
Iro dai prog ram cso ma got egye di és in teg rált mó don

hasz nál
Egy sze rû mul ti mé di ás és kom mu ni ká ci ós al kal ma zá so -

kat ke zel
Adat men tést vé gez, in for ma ti kai biz ton sá gi esz kö zö ket

hasz nál
LAN és WAN há ló za to kat hasz nál
Egy sze rû in for ma ti kai, an gol nyel vû szak mai szö ve get

meg ért
In for ma ti kai te vé keny sé gét do ku men tál ja
Ter ve ket, mû sza ki le írá so kat ol vas, ér tel mez
A mun ka vég zés sel össze füg gõ ál ta lá nos sza bá lyo kat al -

kal maz za
A mun ka he lyi mi nõ ség biz to sí tá si elõ írásokat alkal -

mazza
Meg ha tá roz za a mû ve le ti sor ren det és a fel hasz ná lan dó

anyag szük ség le tet
Ki vá laszt ja a mun ka fo lya mat hoz szük sé ges esz kö zö ket, 

szer szá mo kat, ké szü lé ke ket
Mun ka mû ve le tek rõl váz la tos raj zot ké szít
Me cha ni kus és elekt ro mos esz kö zök kel, mû sze rek kel

mé ré se ket vé gez
Fém és mû anyag mun ka da ra bo kat meg mun kál (vág,

fúr, for gá csol, fû ré szel, haj lít, re szel, csi szol)
Elekt ro mos és me cha ni kai kö té se ket ké szít
Kis gé pe ket, ké zi szer szá mo kat hasz nál a tech no ló gi ai

alap mû ve le tek nél
A mun ka fel ada tok el vég zé sé rõl jegy zõ köny vet ké szít
Részt vesz a mun ka- és bal eset vé del mi ok ta tá son
Be tart ja és be tar tat ja a mun ka-, bal eset-, tûz- és kör nye -

zet vé del mi, valamint a szak má ra, sze re lé si-ja ví tá si tech -
no ló gi á ra vo nat ko zó elõ írásokat

Részt vesz a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem mel kap -
cso la tos ese mé nyek ki vizs gá lá sá ban, do ku men tá lá sá ban

Gon dos ko dik a mun ka-, tûz- és bal eset vé del mi esz kö -
zök rõl és azok hasz nál ha tó sá gá ról

Részt vesz a tûz ol tás ban, men tés ben, el sõ se gélyt nyújt
Be tart ja és be tar tat ja a ve szé lyes és a sze lek tív hul la dék -

gyûj tés sza bá lya it, a ve szé lyes anya gok ra vo nat ko zó elõ -
írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D Elekt ro tech ni kai alap is me re tek
D Elekt ro ni kus áram kö rök
C Vil la mos gé pek biz ton ság tech ni ká ja
C Tel je sít mény elekt ro ni kai áram kö rök
D Gép ele mek
C Fi nom me cha ni kai ele mek
D Me cha ni ka
D Elekt ro me cha ni kus mé rõ mû sze rek
C Elekt ro ni kus mé rõ mû sze rek
C Me cha ni kai mé rõ mû sze rek
C Vil la mos mé ré sek
B Me cha ni kai mé ré sek
C Mû sze re le mek
C Anyag is me ret
D Gyár tás is me ret
C Mû sza ki áb rá zo lás
C Vil la mos és gé pész rajz je lek
C Szab vá nyok
C Mû sza ki do ku men tá ció
A Ál ta lá nos mun ka vé de lem
A Érin tés vé de lem
A El sõ se gély nyúj tás
A Ál ta lá nos tûz vé de lem
A Tûz ol tó ké szü lé kek
C Kör nye zet vé de lem
D Ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé se
C Di gi tá lis tech ni kai ala pok
C Pe ri fé ri ák
D Szá mí tó gé pes há ló za tok tí pu sai
D In for ma ti kai an gol nyelv

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se,

megértése
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
3 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Kap cso lá si rajz ké szí té se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Kom plex jel zés rend sze rek ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
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2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Mennyi ség ér zék

Tár sas kom pe ten ci ák:
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Ud va ri as ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Fo gal ma zó kész ség
Nyelv he lyes ség
Kö zért he tõ ség
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Fi gye lem meg osz tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0908–06 Táv köz lé si alap te vé keny ség vég zé se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Ál ta lá nos mû sza ki fel ada to kat old meg
Teszt prog ra mo kat fut tat
Ar chi vált ada to kat vissza tölt
Táv fel ügye le tet el lát
A be ren de zés mû sza ki jel lem zõ it méri
Mû sza ki do ku men tá ci ót ol vas és ér tel mez
Mé rõ mû szert ka lib rál és mé ré se ket vé gez
Mé rõ prog ra mot fut tat, a mé rés ered mé nye it ér té ke li
A mé rés alap ján a be ren de zést mi nõ sí ti
Be ren de zé se ket kar ban tart
Se géd anya gok, szû rõk, al kat ré szek ál la po tát ellen õr zi,

szük ség ese tén cse ré li
Be ren de zé sek ál la po tát ellen õr zi, kar ban tar tói mé ré se -

ket vé gez, por ta la nít, tisz tít
Hi ba ja ví tást vé gez
Hi ba je len tést át vesz, mun ka vég zés hez en ge dé lye ket

meg sze rez

Hi bát be ha tá rol, hi bás al kat részt/egy sé get a hely szí nen
ja vít ja vagy cse ré li, se lej te zi

Ja ví tott, cse rélt egy ség vagy be ren de zés mû kö dé sét
ellen õr zi

Te vé keny sé gét do ku men tál ja

Hi ba nap lót ve zet, anyag fel hasz ná lást iga zol, hi ba la pot
ki tölt, mun ka la pot ír, me net le ve let ve zet

Mé ré si jegy zõ köny vet ké szít

Szak is me re te it al kal maz za

Hard ver és szoft ver-is me re te it al kal maz za

Lo gi kai áram kö rök bõl kom bi ná ci ós és sor ren di há ló za -
to kat ké szít

Mik ro szá mí tó gé pet és mik ro ve zér lõt be ágyaz

Kom mu ni ká ci ós ve zér lõ ket és DSP-ket hasz nál te le -
kom mu ni ká ci ós cé lok ra

Mû sza ki raj zot ké szít

Rajz esz kö zö ket szak sze rû en hasz nál

Vil la mos ipa ri raj zo kat ké szít és ol vas

Cél nak meg fe le lõ al kat ré sze ket ki vá laszt

Egyen- és vál tó ára mú vil la mos há ló za to kat mé re tez

Nem li ne á ris ele mek kel áram kö rö ket mé re tez

Ér tel me zi a kó dolt/di gi tá lis jel át vi te lét ve ze té ken, mé -
re te zi az át vi te li pa ra mé te re ket

Hang és kép sza bad té ri jel át vi te lé nek mód ját ki vá laszt ja

Mé re te zi a sza bad té ri jel át vi te li össze köt te té se ket

Ki vá laszt ja a sza bad té ri jel át vi tel adó- és ve võ ol da li be -
ren de zé se it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

C Lo gi kai áram kö rök

C Szá mí tó gép-ar chi tek tú rák

C Be ágya zott mik ro pro cesszo ros rend sze rek

B Mû sza ki áb rá zo lás és do ku men tá ció

B Mû sza ki rajz alap is me re tek

B A spe ci á lis mû sza ki áb rá zo lás

B A gép rajz áb rá zo lá si mód jai és rajz je lei

C A vil la mos rend sze rek rajz je lei

C A vil la mos ipa ri és elekt ro ni kai raj zok tí pu sai és
doku mentumai

C Szá mí tó gé pes mû sza ki raj zok és do ku men tá ci ós
rendszerek

B Fé mek tu laj don sá gai

B Szi ge te lõ anya gok (mû anya gok, üve gek, ke rá mi ák)

B Mág ne sez he tõ anya gok

B Hír adás tech ni kai anya gok, al kat ré szek

B Vil la mos há ló za tok és vil la mos jelek

B Elekt ro tech ni ka

B Hír adás tech ni kai alap is me re tek

B Elekt ro mág ne ses hul lá mok sza bad té ri ter je dé se

B Elekt ro ni ka
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

4 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd-kész ség
4 Te le fo ná lás ide gen nyel ven
3 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se,

megértése
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
3 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Kap cso lá si rajz ké szí té se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Kom plex jel zés rend sze rek
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kon szen zus kész ség
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Abszt rakt (el mé le ti) gon dol ko dás
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0909–06 Táv köz lé si szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Táv köz lé si rend szer-is me re te it al kal maz za
FDM/TDM/WDM/DWDM mul tip le xe lé si rend sze rek

be ren de zé se it üze mel te ti
PSTN/ISDN kap cso ló esz kö zö ket üze mel tet és elõ fi ze -

tõi ké szü lé ke ket ins tal lál/ja vít
Réz/SDH/WDM/DWDM há ló za to kat te le pít, ja vít,

fenn tart, me ne dzsel, ad mi niszt rál
Adat át vi te li esz kö zö ket al kal maz a be széd- és adat há ló -

za tok ban
ISDN hoz zá fé ré sen esz kö zö ket te le pít és fenn tart, SS7

há ló zat ban elõ fi ze tõi jel zé se ket to váb bít
Mé ré se ket vé gez, mé rõ rend sze re ket hasz nál
Mé ré se ket vé gez elekt ro ni kai alap áram kö rök ben
Al kal maz za a ké szü lé kek, be ren de zé sek üzem be he lye -

zé se és fenn tar tá sa so rán hasz nált mé ré si mód sze re ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Elekt ro ni kus mû sor köz lés
B Hang elekt ro ni kus át vi te le
B Kép elekt ro ni kus át vi te le
B Rá dió és TV sza tel lit, KTV-há ló zat
B Kö zös sé gi há ló za tok
B Be széd át vi te li rend sze rek
B Az ana lóg te le fon
B A di gi tá lis köz pont
B A GSM rend szer
B Az IP te le fon
B Te le kom mu ni ká ci ós há ló za tok
B Há ló za tok lé te sí té si elve
B Há ló za tok funk ci ói
B Op ti kai há ló za tok
B Ge rinc há ló za ti rend sze rek
B Há ló zat-me ne dzse lés
B Szol gál ta tás-in teg rá ció
B A TDM ala pú ISDN
B Az elõ fi ze tõi sza kasz di gi ta li zá ció
B Hor do zó szol gá lat és táv szol gá lat
B Az ISDN DSS1 pro to koll és szab vá nyai
B IP ala pú szol gál ta tás-in teg rá ció
B Softs witch, Mé dia át lé põ (Me dia Ga te way) és az

SS7 jel zés rend szer

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 Te le fo ná lás ide gen nyel ven
3 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se,

megértése
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
3 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Kap cso lá si rajz ké szí té se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Kom plex jel zés rend sze rek
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kon szen zus kész ség
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság
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Mód szer kom pe ten ci ák:
Abszt rakt (el mé le ti) gon dol ko dás
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Fi gye lem meg osz tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0916–06 An ten na sze re lé se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Új elõ fi ze tõ ket kap csol be, illetve meg szûn te ket kap -
csol ki

Irány ka rak te risz ti kát mér
An ten nát sze rel
Eme lõ gé pe ket ke zel
Bel té ri egy sé get ká be lez
Struk tu rált bel té ri há ló za tot épít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Elekt ro ni kus mû sor köz lés
B Hang elekt ro ni kus át vi te le
B Kép elekt ro ni kus át vi te le
B Rá dió és TV sza tel lit, KTV-há ló za tok
B Kö zös sé gi há ló za tok
B Te le kom mu ni ká ci ós há ló za tok
B Há ló za tok lé te sí té si elve
B Há ló za tok funk ci ói
C Ár, ár kép zés, költ ség szá mí tás
C Mar ke ting alap is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
2 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Jel ké pek ér tel me zé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék
4 Tá jé ko zó dás

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Fo gal ma zó kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Irá nyí tá si kész ség
Ha té kony kér de zés kész sé ge
Em pa ti kus kész ség
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Abszt rakt (el mé le ti) gon dol ko dás
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0910–06 Táv köz lé si üze mi te vé keny ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Üzem vi te li és üzem gaz da sá gi fel ada to kat lát el
Részt vesz a be ru há zá sok elõ ké szí té sé ben, a lé te sí tés el -

len õr zé sé ben, el vég zi az át vé telt
Te lep hely re be ren de zést te le pít
Te lep he lyet be jár, mun ka te rü let re fel vo nul
Régi be ren de zést bont, a mun ka te rü le tet elõ ké szí ti
Há ló za ti passzív ele mek fel sze re lé sét ellen õr zi, az át -

viteli há ló za ti be ren de zé se ket át ve szi
Nyom vo na lat ki ala kít, ak tív és passzív ele me ket csat la -

koz tat
Be ren de zést sze rel fel, ins tal lál ja, tesz te li
A be ren de zést a meg ren de lõ nek át ad ja
Kö zös sé gi há ló za to kat te le pít
Kor mány za ti há ló za tot te le pít
Ügy fél szol gá la ti te en dõ ket lát el
Vál lal ko zást ve zet
Az elekt ro ni kus biz ton sá got védi
IP be széd há ló za tok Nyil vá nos Kulcs Inf ra struk tú rát

(PKI) hasz nál
TDM be széd há ló za tok biz ton sá gát védi

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Kö zös sé gi há ló za tok
B Há ló za tok lé te sí té si elve
B Köz mû vek el éré sé nek in teg rá ci ó ja
B Au to ma ti kus mé rõ ál lás-le ol va sás (AMR) elve
B Ott ho ni nagy fo gyasz tá sú be ren de zé sek tá vo li ve zér -

lé si (HVAC) elve
B Ott ho ni/te lep he lyi há ló za tok
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B Az ott ho ni/la kos sá gi át lé põ (Home/Re si den ti al
Gateway)

B Az ott ho ni/te lep he lyi há ló za tok tech no ló gi ái,
eszközei

B Az ott ho ni há ló za tok szol gál ta tás-vá lasz té ka
B Szol gál ta tás és mar ke ting
B Táv köz lé si szol gál ta tá sok osz tá lyo zá sa, jel lem zõi
B Ál ta lá nos Szol gál ta tá si Fel té te lek (ÁSZF)
C Szol gál ta tá sok sza bá lyo zá si és jogi fel té te lei
C Alap fo kú mar ke ting is me re tek és mód sze rek
B Vi sel ke dés kul tú ra, kom mu ni ká ció, meg je le nés
B Vál lal ko zá si for mák, vál lal ko zás ra vo nat ko zó jog -

sza bá lyok
B Pá lyá za tok, for rá sok biz to sí tá sa
B Köny ve lé si, adó zá si is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 Te le fo ná lás ide gen nyel ven
3 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se,

megértése
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Kom plex jel zés rend sze rek
3 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Kap cso lá si rajz ké szí té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kon szen zus kész ség
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

A 33 523 03 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, 
Táv köz lé si mû sze rész meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0900–06 In for ma ti kai, mun ka szer ve zé si és -ter ve -
zé si, tech no ló gi ai alap te vé keny sé gek
végzése

A 33 523 03 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, 
Táv köz lé si mû sze rész meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0908–06 Táv köz lé si alap te vé keny ség vég zé se

0909–06 Táv köz lé si szak te vé keny sé gek

0916–06 An ten na sze re lé se

0910–06 Táv köz lé si üze mi te vé keny ség

A 33 523 03 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, 
An ten na sze re lõ meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0900–06 In for ma ti kai, mun ka szer ve zé si és -ter ve -
zé si, tech no ló gi ai alap te vé keny sé gek
végzése

0908–06 Táv köz lé si alap te vé keny ség vég zé se

0909–06 Táv köz lé si szak te vé keny sé gek

0916–06 An ten na sze re lé se

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl
 szóló iga zo lás

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0900–06 In for ma ti kai, mun ka szer ve zé si és -ter ve zé si, 

tech no ló gi ai alap te vé keny sé gek végzése
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
In ter net rõl szak mai do ku men tu mok le töl té se, be lõ le

pre zen tá ció készítése
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Egy sze rû mun ka mû ve le tek (szö ve ges és raj zi) ter ve zé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Mé ré sek vég zé se me cha ni kus és elekt ro mos esz kö zök -

kel, mû sze rek kel, a mun ka-, tûz- és bal eset vé del mi elõ írá -
sok betartásával

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Mun ka da rab vá gá sa, meg mun ká lá sa kézi vagy gépi for -

gá cso lás sal, fu ra tok, elekt ro mos és me cha ni kai kö té sek
ké szí té se, a mun ka-, tûz- és bal eset vé del mi elõ írá sok be -
tar tá sá val
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 135 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 30%
4. fel adat: 30%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0908–06 Táv köz lé si alap te vé keny ség vég zé se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Köz pon ti fel adat lis ta alap ján szá mí tá sok egyen- és vál -

tó ára mú há ló za tok ban, négy pó lu sok ka rak te risz ti kái, a
táp vo nal hul lám pa ra mé te res jellemzõi

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kap cso lá si raj zon az al kat ré szek azo no sí tá sa és spe ci fi -

ká lá sa, majd egy tel jes elekt ro ni kai al kat rész lis ta össze ál -
lí tá sa és fel vi te le számítógépes ûrlapra

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Adott funk ci ó jú kom bi ná ci ós, illetve sor ren di há ló zat

meg ter ve zé se és le raj zo lá sa, majd meg va ló sí tá sa a lo gi kai
pa ne len lévõ ele mek bõl, a lét re ho zott áram kör mû kö dé sé -
nek el ma gya rá zá sa és bemutatása mûszerrel vagy
kijelzõvel

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Adott funk ci ó jú ana lóg áram kör meg ter ve zé se, le raj zo -

lá sa, majd meg va ló sí tá sa az ana lóg de mó pa ne len lévõ ele -
mek bõl, a lét re ho zott áram kör mû kö dé sé nek el ma gya rá zá -
sa és bemutatása mûszerrel

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 20%
4. fel adat: 30%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0909–06 Táv köz lé si szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Hang, kép és tar ta lom át vi te le a mû sor köz lõ rend sze rek -

ben: az át vi te li rend szer rel szem ben tá masz tott kö ve tel mé -
nyek. Ana lóg és di gi tá lis mo du lá ci ós el já rá sok. A föld fel -
szí ni és sza tel lit mû sor szó rás adó- és ve võ ol da li be ren de -
zé sei

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szóbeli

Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

A be széd át vi tel jel lem zõi, szink ron és aszink ron be -
széd át vi te li el já rá sok. Idõ osz tá sos rend sze rek, a PCM-kó -
do lás és át vi tel. Az áram kör mó dú és cso mag mó dú kap cso -
ló rend sze rek és há ló za tok. Az ISDN, a GSM és az IP
telefon jellemzése

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li

Idõ tar ta ma: 60 perc

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:

Az op ti kai szál mó du szai. A hul lám hossz-osz tá sos át vi -
te li rend sze rek váz la ta, a nagy sû rû sé gû hul lám hossz-osz -
tás elve. A te le kom mu ni ká ci ós hálózatok menedzselése

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szóbeli

Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:

ISDN há ló zat vég zõ dés (NT), ISDN-mo dem vagy
ISDN-kom fort te le fon ké szü lék te le pí té se és be ál lí tá sa,
majd visszabontása

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 60 perc

A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:

IP-plat for mot (is) tar tal ma zó PBX-en (a he lyi adott sá -
gok tól füg gõ en) a hang-kép-adat in teg rá ció be mu ta tá sa
esz kö zök csat la koz ta tá sá val és mûködtetésével

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 60 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 20%

2. fel adat: 20%

3. fel adat: 20%

4. fel adat: 20%

5. fel adat: 20%

4. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

0916–06 An ten na sze re lé se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

A hi bák be ha tá ro lá sá nak, hi bás al kat rész/egy ség hely -
szí ni ja ví tá sá nak vagy cse ré lé sé nek mód sze rei adott
antenna rendszernél

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li

Idõ tar ta ma: 30 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Adott an ten na tí pus irány ka rak te risz ti kái, az an ten na be -
ál lí tá sá nak elekt ro ni kus és me cha ni kus módszerei

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szóbeli

Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)
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A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:

An ten na és tar to zé ka i nak mé ré se elekt ro mos és elekt ro -
ni kus mé rõ esz kö zök kel

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 60 perc

A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:

Mik ro hul lá mú, mû hold ve võ, te le ví zió- vagy rá dió an -
ten na me cha ni kai sze re lé se és beállítása

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 120 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 25%

2. fel adat: 25%

3. fel adat: 10%

4. fel adat: 40%

5. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

0910–06 Táv köz lé si üze mi te vé keny ség
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Meg adott ha zai táv köz lé si szol gál ta tó ÁSZF do ku men -
tu ma i nak le töl té se a hon lap ról, az ÁSZF elem zé se és
szóbeli ismertetése

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 60 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Szá mí tó gé pes in ter ak tív teszt a mar ke ting és a vál lal ko -
zá si is me re tek mérésére

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív

Idõ tar ta ma: 30 perc

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:

Táv köz lé si be ren de zés te le pí té sé nek fõbb lépései

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li

Idõ tar ta ma: 60 perc

A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:

Táv köz lé si szol gál ta tás sal kap cso la tos ügy fél szol gá la ti
te vé keny ség bemutatása

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szóbeli

Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:

Az ott ho ni há ló za tok Ho meP NA, Ho meP lug, CEBUS,
EIB-tech no ló gi á i nak va la me lyi ké ben adott kon fi gu rá ció
össze ál lí tá sa, egy esz köz vezérlése parancsokkal

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 60 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 20%

2. fel adat: 20%

3. fel adat: 20%

4. fel adat: 20%

5. fel adat: 20%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se százalékosan:

A 33 523 03 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Táv köz lé si
mû sze rész meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizsga egészében

1. vizs ga rész: 20
2. vizs ga rész: 20
3. vizs ga rész: 20
4. vizs ga rész: 10
5. vizs ga rész: 30
A 33 523 03 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Antenna -

szerelõ meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí tés hez ren delt vizs -
ga ré szek és ezek sú lya a vizsga egészében

1. vizs ga rész: 20
2. vizs ga rész: 20
3. vizs ga rész: 20
4. vizs ga rész: 40
A 33 523 03 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Táv köz lé si

mû sze rész meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a
vizs gá zó a 33 523 03 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, An ten -
na sze re lõ meg ne ve zé sû rész-szakképesítéssel rendelkezik

5. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez, rész-szak ké pe sí tés hez ren delt vizs -
ga ré szek va la me lyi ké nek ko ráb bi teljesítése

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök és fel sze re lé sek 

mi ni mu ma

Táv köz lé si
mû sze rész

An ten na sze re lõ

Ké zi szer szá mok X X

Elekt ro mos kis gé pek X X

Spe ci á lis ké zi szer szá mok X X

Elekt ro ni kai, op ti kai mé rõ mû -
sze rek X X

Spekt rum ana li zá tor X

Osz cil lo szkóp X X

Jel ge ne rá tor X X

Rá dió frek ven ci ás osz cil lá tor
(hang jel zõs keresõ) X X

Táp egy sé gek X X

Tá vol ság mé rõ be ren de zé sek,
esz kö zök X X

Vé dõ fel sze re lés X X
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TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 54 523 03 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Táv köz lé si technikus

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész-szak ké pe sí tés
Azo no sí tó szám: 54 523 03 0100 31 01
Meg ne ve zés: Táv köz lé si üze mel te tõ

3.2. El ága zá sok
Azo no sí tó szám: 54 523 03 0010 54 01
Meg ne ve zés: Be széd át vi te li rend szer-tech ni kus
Azo no sí tó szám: 54 523 03 0010 54 02
Meg ne ve zés: Elekt ro ni kus hoz zá fé ré si és ma gán há ló -

za ti rend szer-tech ni kus
Azo no sí tó szám: 54 523 03 0010 54 03
Meg ne ve zés: Elekt ro ni kus mû sor köz lõ és tar ta lom át vi -

te li rend szer-tech ni kus
Azo no sí tó szám: 54 523 03 0010 54 04
Meg ne ve zés: Ge rinc há ló za ti rend szer-tech ni kus

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3129

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak kép zé si
év fo lya mok szá ma

Óra szám

Táv köz lé si tech ni kus 2,5 2500

II.

Egyéb adatok

El ága zás meg ne ve zé se: Be széd át vi te li rend szer-tech ni kus
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%

4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Elekt ro ni kus hoz zá fé ré si és ma -
gán há ló za ti rend szer-tech ni kus

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Elekt ro ni kus mû sor köz lõ és tar -
ta lom át vi te li rend szer-tech ni kus

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Ge rinc há ló za ti rendszer-
 technikus

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
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5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész-szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Táv köz lé si üze mel te tõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé se
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 1000
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3129 Egyéb tech ni ku sok

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
leírása:

In for ma ti kai, mun ka szer ve zé si és -ter ve zé si, tech no ló -
gi ai alap te vé keny sé ge ket végez

Táv köz lé si be ren de zé se ket kar ban tart
Hi ba ja ví tást vé gez a táv köz lé si be ren de zé se ken
Te lep hely re táv köz lé si be ren de zést telepít
Táv köz lé si be ren de zé se ken mé ré se ket vé gez, mé rõ -

rend sze re ket használ
Be széd há ló za to kat mû köd tet
Ge rinc há ló za to kat mû köd tet
Táv köz lé si hoz zá fé ré si- és ma gán há ló za to kat mûködtet
Elekt ro ni kus tar ta lom köz lõ és mû sor át vi te li rend sze re -

ket mûködtet

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

33 523 03 0000 00 00 Táv köz lé si mû sze rész

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0900–06 In for ma ti kai, mun ka szer ve zé si és -ter ve zé si, 
tech no ló gi ai alap te vé keny sé gek végzése

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Hard vert, jog tisz ta szoft ve re ket al kal maz

Iro dai prog ram cso ma got egye di és in teg rált mó don
használ

Egy sze rû mul ti mé di ás és kom mu ni ká ci ós al kal ma zá so -
kat kezel

Adat men tést vé gez, in for ma ti kai biz ton sá gi esz kö zö ket
használ

LAN és WAN há ló za to kat hasz nál

Egy sze rû in for ma ti kai, an gol nyel vû szak mai szö ve get
megért

In for ma ti kai te vé keny sé gét do ku men tál ja

Ter ve ket, mû sza ki le írá so kat ol vas, ér tel mez

A mun ka vég zés sel össze füg gõ ál ta lá nos sza bá lyo kat al -
kal maz za

A mun ka he lyi mi nõ ség biz to sí tá si elõ írá so kat al kal maz za

Meg ha tá roz za a mû ve le ti sor ren det és a fel hasz ná lan dó
anyag szük ség le tet

Ki vá laszt ja a mun ka fo lya mat hoz szük sé ges esz kö zö ket, 
szer szá mo kat, készülékeket

Mun ka mû ve le tek rõl váz la tos raj zot készít

Me cha ni kus és elekt ro mos esz kö zök kel, mû sze rek kel
mé ré se ket végez

Fém és mû anyag mun ka da ra bo kat meg mun kál (vág,
fúr, for gá csol, fû ré szel, haj lít, re szel, csiszol)

Elekt ro mos és me cha ni kai kö té se ket készít

Kis gé pe ket, ké zi szer szá mo kat hasz nál a tech no ló gi ai
alap mû ve le tek nél

A mun ka fel ada tok el vég zé sé rõl jegy zõ köny vet készít

Részt vesz a mun ka- és bal eset vé del mi ok ta tá son

Be tart ja és be tar tat ja a mun ka-, bal eset-, tûz- és kör nye -
zet vé del mi, valamint a szak má ra, sze re lé si-ja ví tá si tech -
no ló gi á ra vonatkozó elõírásokat

Részt vesz a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem mel kap -
cso la tos ese mé nyek ki vizs gá lá sá ban, do ku men tá lá sá ban

Gon dos ko dik a mun ka-, tûz- és bal eset vé del mi esz kö -
zök rõl és azok hasz nál ha tó sá gá ról

Részt vesz a tûz ol tás ban, men tés ben, el sõ se gélyt nyújt

Be tart ja és be tar tat ja a ve szé lyes és a sze lek tív hul la dék -
gyûj tés sza bá lya it, a ve szé lyes anya gok ra vo nat ko zó elõ -
írá so kat
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

D Elekt ro tech ni kai alap is me re tek
D Elekt ro ni kus áram kö rök
C Vil la mos gé pek biz ton ság tech ni ká ja
C Tel je sít mény elekt ro ni kai áram kö rök
D Gép ele mek
C Fi nom me cha ni kai ele mek
D Me cha ni ka
D Elekt ro me cha ni kus mé rõ mû sze rek
C Elekt ro ni kus mé rõ mû sze rek
C Me cha ni kai mé rõ mû sze rek
C Vil la mos mé ré sek
B Me cha ni kai mé ré sek
C Mû sze re le mek
C Anyag is me ret
D Gyár tás is me ret
C Mû sza ki áb rá zo lás
C Vil la mos és gé pész rajz je lek
C Szab vá nyok
C Mû sza ki do ku men tá ció
A Ál ta lá nos mun ka vé de lem
A Érin tés vé de lem
A El sõ se gély nyúj tás
A Ál ta lá nos tûz vé de lem
A Tûz ol tó ké szü lé kek
C Kör nye zet vé de lem
D Ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé se
C Di gi tá lis tech ni kai ala pok
C Pe ri fé ri ák
D Szá mí tó gé pes há ló za tok tí pu sai
D In for ma ti kai an gol nyelv

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

3 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se,
megértése

4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
3 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Kap cso lá si rajz ké szí té se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Kom plex jel zés rend sze rek ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés

2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Mennyi ség ér zék

Tár sas kom pe ten ci ák:
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Ud va ri as ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Fo gal ma zó kész ség
Nyelv he lyes ség
Kö zért he tõ ség
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai készség
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Fi gye lem meg osz tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0908–06 Táv köz lé si alap te vé keny ség vég zé se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Ál ta lá nos mû sza ki fel ada to kat old meg
Teszt prog ra mo kat fut tat
Ar chi vált ada to kat vissza tölt
Táv fel ügye le tet el lát
A be ren de zés mû sza ki jel lem zõ it méri
Mû sza ki do ku men tá ci ót ol vas és ér tel mez
Mé rõ mû szert ka lib rál és mé ré se ket végez
Mé rõ prog ra mot fut tat, a mé rés ered mé nye it ér té ke li
A mé rés alap ján a be ren de zést mi nõ sí ti
Be ren de zé se ket kar ban tart
Se géd anya gok, szû rõk, al kat ré szek ál la po tát ellen õr zi,

szük ség ese tén cseréli
Be ren de zé sek ál la po tát ellen õr zi, kar ban tar tói mé ré se -

ket vé gez, por ta la nít, tisztít
Hi ba ja ví tást vé gez
Hi ba je len tést át vesz, mun ka vég zés hez en ge dé lye ket

meg sze rez
Hi bát be ha tá rol, hi bás al kat részt/egy sé get a hely szí nen

ja vít ja vagy cse ré li, selejtezi
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Ja ví tott, cse rélt egy ség vagy be ren de zés mû kö dé sét
ellen õr zi

Te vé keny sé gét do ku men tál ja
Hi ba nap lót ve zet, anyag fel hasz ná lást iga zol, hi ba la pot

ki tölt, mun ka la pot ír, me net le ve let vezet
Mé ré si jegy zõ köny vet ké szít
Szak is me re te it al kal maz za
Hard ver- és szoft ver-is me re te it al kal maz za
Lo gi kai áram kö rök bõl kom bi ná ci ós és sor ren di há ló za -

to kat készít
Mik ro szá mí tó gé pet és mik ro ve zér lõt beágyaz
Kom mu ni ká ci ós ve zér lõ ket és DSP-ket hasz nál te le -

kom mu ni ká ci ós célokra
Mû sza ki raj zot ké szít
Rajz esz kö zö ket szak sze rû en hasz nál
Vil la mos ipa ri raj zo kat ké szít és olvas
Cél nak meg fe le lõ al kat ré sze ket ki vá laszt
Egyen- és vál tó ára mú vil la mos há ló za to kat méretez
Nem li ne á ris ele mek kel áram kö rö ket méretez
Ér tel me zi a kó dolt/di gi tá lis jel át vi te lét ve ze té ken, mé -

re te zi az át vi te li paramétereket
Hang és kép sza bad té ri jel át vi te lé nek mód ját ki vá laszt ja
Mé re te zi a sza bad té ri jel át vi te li össze köt te té se ket
Ki vá laszt ja a sza bad té ri jel át vi tel adó- és ve võ ol da li be -

ren de zé se it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

C Lo gi kai áram kö rök
C Szá mí tó gép-ar chi tek tú rák
C Be ágya zott mik ro pro cesszo ros rend sze rek
B Mû sza ki áb rá zo lás és do ku men tá ció
B Mû sza ki rajz alap is me re tek
B A spe ci á lis mû sza ki áb rá zo lás
B A gép rajz áb rá zo lá si mód jai és rajz je lei
C A vil la mos rend sze rek rajz je lei
C A vil la mos ipa ri és elekt ro ni kai raj zok tí pu sai és do -

ku men tu mai
C Szá mí tó gé pes mû sza ki raj zok és do ku men tá ci ós

rend sze rek
B Fé mek tu laj don sá gai
B Szi ge te lõ anya gok (mû anya gok, üve gek, ke rá mi ák)
B Mág ne sez he tõ anya gok
B Hír adás tech ni kai anya gok, al kat ré szek
B Vil la mos há ló za tok és vil la mos jelek
B Elekt ro tech ni ka
B Hír adás tech ni kai alap is me re tek
B Elekt ro mág ne ses hul lá mok sza bad té ri ter je dé se
B Elekt ro ni ka

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

4 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség

4 Te le fo ná lás ide gen nyel ven

3 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se,
megértése

4 In for má ció for rá sok ke ze lé se

3 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se

3 Mû sza ki rajz ké szí té se

3 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se

3 Kap cso lá si rajz ké szí té se

4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se

4 Fo lya mat áb rák ké szí té se

4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se

3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se

3 Kom plex jel zés rend sze rek

4 Ele mi szá mo lá si kész ség

4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Kéz ügyes ség

Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák:

Kon szen zus kész ség

Komp ro misszum kész ség

Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:

Abszt rakt (el mé le ti) gon dol ko dás

Lo gi kus gon dol ko dás

Át te kin tõ ké pes ség

Rend sze re zõ ké pes ség

Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0909–06 Táv köz lé si szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Táv köz lé si rend szer-is me re te it al kal maz za

FDM/TDM/WDM/DWDM mul tip le xe lé si rend sze rek
be ren de zé se it üzemelteti

PSTN/ISDN kap cso ló esz kö zö ket üze mel tet és elõ fi ze -
tõi ké szü lé ke ket ins tal lál/javít

Réz/SDH/WDM/DWDM há ló za to kat te le pít, ja vít,
fenn tart, me ne dzsel, ad mi niszt rál

Adat át vi te li esz kö zö ket al kal maz a be széd- és adat há ló -
za tok ban

ISDN hoz zá fé ré sen esz kö zö ket te le pít és fenn tart, SS7
há ló zat ban elõ fi ze tõi jel zé se ket továbbít

Mé ré se ket vé gez, mé rõ rend sze re ket használ

Mé ré se ket vé gez elekt ro ni kai alap áram kö rök ben

Al kal maz za a ké szü lé kek, be ren de zé sek üzem be he lye -
zé se és fenn tar tá sa so rán hasz nált mé ré si mód sze re ket
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Elekt ro ni kus mû sor köz lés
B Hang elekt ro ni kus át vi te le
B Kép elekt ro ni kus át vi te le
B Rá dió és TV sza tel lit, KTV-há ló zat
B Kö zös sé gi há ló za tok
B Be széd át vi te li rend sze rek
B Az ana lóg te le fon
B A di gi tá lis köz pont
B A GSM rend szer
B Az IP te le fon
B Te le kom mu ni ká ci ós há ló za tok
B Há ló za tok lé te sí té si elve
B Há ló za tok funk ci ói
B Op ti kai há ló za tok
B Ge rinc há ló za ti rend sze rek
B Há ló zat-me ne dzse lés
B Szol gál ta tás-in teg rá ció
B A TDM ala pú ISDN
B Az elõ fi ze tõi sza kasz di gi ta li zá ciója
B Hor do zó szol gá lat és táv szol gá lat
B Az ISDN DSS1 pro to koll és szab vá nyai
B IP ala pú szol gál ta tás-in teg rá ció
B Softs witch, Mé dia át lé põ (Me dia Ga te way) és az

SS7 jel zés rend szer

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 Te le fo ná lás ide gen nyel ven
3 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se,

megértése
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
3 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Kap cso lá si rajz ké szí té se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Kom plex jel zés rend sze rek
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kon szen zus kész ség
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Abszt rakt (el mé le ti) gon dol ko dás
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai készség
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Fi gye lem meg osz tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0915–06 Táv köz lé si há ló zat üze mel te té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Meg is me ri az üze mel te té si elõ írá so kat
Üze mel te ti, kar ban tart ja a szak te rü le té be tar to zó mérõ,

ellen õr zõ és há ló zat-fel ügye le ti rendszereket
Fi gye lem mel kí sé ri a rend szer mû kö dé sét
Be ha tá rol ja a hi bát
Szük ség ese tén új ra in dít ja a be ren de zé se ket, illetve új -

ra töl ti a tárolókat
Adat hi ba ese tén fe lül ír ja a rossz ada tot
Be ren de zi a for gal mi mé ré se ket
Ki men ti a prog ram és adat tá ro lók tar tal mát
Kon fi gu rál ja az új lé te sí té se ket, szol gál ta tá so kat
Új elõ fi ze tõ ket kap csol be, illetve meg szûn te ket ki -

kapcsol
Há ló za ti/elõ fi ze tõi/ügy fél-adat bá zist kar ban tart
Be ren de zé se ket kar ban tart
Be ren de zé sek ál la po tát ellen õr zi, kar ban tar tói mé ré se -

ket vé gez, por ta la nít, tisztít
Az elekt ro ni kus biz ton sá got védi
IP há ló zat ban Nyil vá nos Kulcs Inf ra struk tú rát (PKI)

hasz nál
TDM be széd há ló za tok biz ton sá gát védi
Kö zös sé gi há ló za to kat üze mel tet
Kor mány za ti há ló za tot üze mel tet
Köz há ló ré sze it (pl. Su li net, egész ség ügyi háló) üze -

mel te ti

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Rá dió és TV sza tel lit- és KTV-há ló za to kon
B Kö zös sé gi há ló za tok
B Be széd át vi te li rend sze rek
B Az ana lóg te le fon
B A di gi tá lis köz pont
B A GSM rend szer
B Az IP te le fon
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B Te le kom mu ni ká ci ós há ló za tok
B Há ló za tok lé te sí té se
B Há ló za tok funk ci ói
B Op ti kai há ló za tok
B Ge rinc há ló za ti rend sze rek
B Há ló zat-me ne dzse lés
B Szol gál ta tá sok in teg rá lá sa
B Kö zös sé gi há ló za tok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
2 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Jel ké pek ér tel me zé se
3 Mennyi ség ér zék
4 Tá jé ko zó dás

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Tár sas kom pe ten ci ák:
Fo gal ma zó kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Irá nyí tá si kész ség
Ha té kony kér de zés kész sé ge
Em pa ti kus kész ség
Se gí tõ kész ség
Irá nyít ha tó ság
Meg gyõ zõ kész ség
Kon szen zus kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Abszt rakt (el mé le ti) gon dol ko dás
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai készség
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0910–06 Táv köz lé si üze mi te vé keny ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Üzem vi te li és üzem gaz da sá gi fel ada to kat lát el
Részt vesz a be ru há zá sok elõ ké szí té sé ben, a lé te sí tés el -

len õr zé sé ben, el vég zi az átvételt
Te lep hely re be ren de zést te le pít
Te lep he lyet be jár, mun ka te rü let re fel vo nul
Régi be ren de zést bont, a mun ka te rü le tet elõ ké szí ti

Há ló za ti passzív ele mek fel sze re lé sét ellen õr zi, az át -
viteli há ló za ti be ren de zé se ket átveszi

Nyom vo na lat ki ala kít, ak tív és passzív ele me ket csat la -
koz tat

Be ren de zést sze rel fel, ins tal lál ja, tesz te li
A be ren de zést a meg ren de lõ nek át ad ja
Kö zös sé gi há ló za to kat te le pít
Kor mány za ti há ló za tot te le pít
Ügy fél szol gá la ti te en dõ ket lát el
Vál lal ko zást ve zet
Az elekt ro ni kus biz ton sá got védi
IP be széd há ló za tok Nyil vá nos Kulcs Inf ra struk tú rát

(PKI) használ
TDM be széd há ló za tok biz ton sá gát védi

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Kö zös sé gi há ló za tok
B Há ló za tok lé te sí té si elve
B Köz mû vek el éré sé nek in teg rá ci ó ja
B Au to ma ti kus mé rõ ál lás-le ol va sás (AMR) elve
B Ott ho ni nagy fo gyasz tá sú be ren de zé sek tá vo li ve zér -

lé si (HVAC) elve
B Ott ho ni/te lep he lyi há ló za tok
B Az ott ho ni/la kos sá gi át lé põ (Home/Re si den ti al

Gateway)
B Az ott ho ni/te lep he lyi há ló za tok tech no ló gi ái,

eszközei
B Az ott ho ni há ló za tok szol gál ta tás-vá lasz té ka
B Szol gál ta tás és mar ke ting
B Táv köz lé si szol gál ta tá sok osz tá lyo zá sa, jel lem zõi
B Ál ta lá nos Szol gál ta tá si Fel té te lek (ÁSZF)
C Szol gál ta tá sok sza bá lyo zá si és jogi fel té te lei
C Alap fo kú mar ke ting is me re tek és mód sze rek
B Vi sel ke dés kul tú ra, kom mu ni ká ció, meg je le nés
B Vál lal ko zá si for mák, vál lal ko zás ra vo nat ko zó jog -

sza bá lyok
B Pá lyá za tok, for rá sok biz to sí tá sa
B Köny ve lé si, adó zá si is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 Te le fo ná lás ide gen nyel ven
3 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se,

megértése
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Kom plex jel zés rend sze rek
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3 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Kap cso lá si rajz ké szí té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kon szen zus kész ség
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai készség
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0911–06 Be széd há ló za tok mû köd te té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Be széd há ló za to kat mû köd tet
Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti,

karban tartja, ja vít ja a há ló za ti kap cso ló esz kö zö ket
(TDM/ATM/GbitEthernet kapcsoló)

Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -
ban tart ja, ja vít ja a be széd át vi te li há ló za ti be ren de zé se ket
(VoIP/VoATM/VoDSL átlépõ)

Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -
ban tart ja, ja vít ja a GSM és UMTS há ló za tok berendezéseit

Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -
ban tart ja, ja vít ja a vég fel hasz ná lói beszédterminálokat

TDM köz pon tok ban ope rá to ri fel ada to kat lát el
El vég zi az elõ fi ze tõi és há ló za ti ad mi niszt rá ci ót
Fel ügye li az SS7 jel zés há ló zat mû kö dé sét

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Össze köt te tés-ala pú és össze köt te tés-men tes kap -

cso lat
B 2. és 3. ré te gû kap cso lás az OSI mo dell ben
B Áram kör mó dú (TDM) kap cso lók: TPV köz pon tok,

PBX-ek, GSM MSC
B Cso mag mó dú (IP, Gbit Et her net, ATM, UMTS)

kap cso lók
B VoIP/Vo ATM/VoDSL át lé põk fel ada tai
C Az MTP, ISUP (SCCP, TCAP, MAP) egy sé gek

funk ci ói
C Jel zés sza kasz, tár sí tott és nem-tár sí tott jel zés

C Az SS7 há ló zat ve zér lé sét el lá tó egy sé gek (pl.
CCNC) szer ke ze te

B Áram kör mó dú és/vagy IP PBX fel épí té se, egy sé gei
B Ke ze lõi te en dõk a PBX üze mel te té se során
B Fel hasz ná lók és há ló za ti lin kek ad mi niszt rá lá sa
B TPV köz pont ban elõ fi ze tõi ad mi niszt rá ció végzése
B Be széd- és jel zés há ló za ti ad mi niszt rá ció végzése
B TPV köz pont hoz csat la ko zó VoIP át lé põ ke ze lé se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 Te le fo ná lás ide gen nyel ven
3 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se,

megértése
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
3 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Kap cso lá si rajz ké szí té se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Kom plex jel zés rend sze rek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kon szen zus kész ség
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Abszt rakt (el mé le ti) gon dol ko dás
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén va ló al kal ma zá sa
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai készség
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0912–06 Ge rinc há ló za tok mû köd te té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Ge rinc há ló za to kat mû köd tet
Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -

ban tart ja, ja vít ja a ve ze té kes és ve ze ték nél kü li ge rinc- és
törzs há ló za to kat, azok jel át vi te li és me ne dzse lé si eszkö -
zeit, berendezéseit
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Az op ti kai és mik ro hul lá mú SDH ge rinc há ló za tok és
WDM/DWDM há ló za tok for gal mát menedzseli

Au to CAD-del rög zí ti a ge rinc há ló za ti ada to kat, nyom -
vo na lat egyez tet tér in for ma ti kus sal

Há ló zat ter ve zé si szoft ver rend sze re ket használ

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szá mí tó gé pes ter ve zés/do ku men tá lás eszközei
B Tér in for ma ti kai ada tok hasz ná la ti és rög zí té si

módjai
B Köz mû ter vek ké szí té se és ha tó sá gi en ge dé lyek be -

szer zésének módjai
B Op ti kai/mik ro hul lá mú há ló za ti sza kasz ki épí té si

módjai
B Meg fe le lõ há ló za ti be ren de zé sek ki vá lasz tá si elve
B Az átvé te li mé ré sek, a kon fi gu rá lás, a do ku men tá lás

el járásai
B Op ti kai és elekt ro ni kus há ló za ti esz kö zök üze mel te -

té si utasításai
B A há ló za tok fel ügye le ti rend sze rei (O&M, OAM,

OAMP)
B Há ló zat ve zér lés és szink ro ni zá lás. In ter fész tesz tek

és mérések
B (Next Gen)SDH rend szer hez szál lí tott há ló zat me ne -

dzse lé si rend szer
B A WDM/DWDM/GMPLS kü lön fé le TMN rend sze -

re i nek meg is me ré se
B Az el té rõ TMN rend sze rek ada ta i nak kö zös meg je -

le ní té se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 Te le fo ná lás ide gen nyel ven
3 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se,

megértése
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
3 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Kap cso lá si rajz ké szí té se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Kom plex jel zés rend sze rek
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
1 Elemi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kon szen zus kész ség
Komp ro misszum kész ség

Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Abszt rakt (el mé le ti) gon dol ko dás
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén va ló al kal ma zá sa
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai készség
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Fi gye lem meg osz tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0913–06 Hoz zá fé ré si- és ma gán há ló za tok mûködte -
tése

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Hoz zá fé ré si- és ma gán há ló za to kat mûködtet
Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -

ban tart ja, ja vít ja a hoz zá fé ré si há ló za tok esz kö ze it
(DSLAM, IAD, ATM hozzáférés-kapcsoló)

Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -
ban tart ja, ja vít ja a ma gán há ló za tok kap cso ló- és hasz ná lói
esz kö ze it (PBX, IP ter mi ná lok, Call Center, IVR)

Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -
ban tart ja, ja vít ja az ott ho ni há ló za tok esz kö ze it, inter -
fészeit

Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -
ban tart ja, ja vít ja a Me dia Ga te way (MGC vagy
MEGACO) link je it

Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -
ban tart ja, ja vít ja az op ti kai Cross-Con nect-eket

Ad mi niszt rál ja a hoz zá fé ré si há ló za to kon fel épí tett kap -
cso la to kat a szolgáltatónál

Kap cso la tot lé te sít és bont az ott ho ni át lé põ (Home
 Gateway) és a szol gál ta tó között

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B DSL Hoz zá fé ré si Mul ti ple xer (DSLAM) jel lem zõi
B In teg rált Hoz zá fé ré si Esz köz (IAD) jel lem zé se
B ATM hoz zá fé rés-kap cso ló fel épí té se, mû kö dé se
B Ma gán há ló za ti kap cso lók: PBX, Call Cen ter,

IP-PBX
B Ma gán há ló za ti hasz ná lói esz kö zök: IP ter mi ná lok,

DECT, IVR
B Ma gán há ló za ti tech no ló gi ák (EIB, CEBUS,

 HomePNA, Ho meP lug stb.)
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B A több szol gál ta tá sú plat form az UMTS-ben és a
magán hálózatban

B Az IETF MEGACO és az ITU H248 pro to koll ja az
át lé põ ve zér lé sé re

B Ott ho ni át lé põ, IVR Be mon dás Szer ver és Call Cen -
ter al kal ma zá si le he tõ sé gei

B SIP és H.323 pro to kol lok hasz ná la ti le he tõ sé gei a
VoIP át lé põ ben

B A szol gál ta tó és a ma gán há ló zat kap cso la ta: Ott ho -
ni/La kos sá gi Átlépõ

B A há ló za ti kap cso la tok ad mi niszt rációja a szol gál ta -
tó nál

B Ma gán há ló za ti esz kö zök és a há ló zat felhasználó -
barát ke ze lé si módjai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 Te le fo ná lás ide gen nyel ven
3 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se,

megértése
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
3 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Kap cso lá si rajz ké szí té se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Kom plex jel zés rend sze rek
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
3 Kéz ügyes ség
3 Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kon szen zus kész ség
Komp ro misszum-kész ség
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Abszt rakt (el mé le ti) gon dol ko dás
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Figye lem össz pon to sí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0914–06 Elekt ro ni kus mû sor köz lés és tar ta lom át vi tel

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Elekt ro ni kus tar ta lom köz lõ és mû sor át vi te li rend sze re -
ket mûködtet

Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -
ban tart ja, ja vít ja a föld fel szí ni ana lóg és di gi tá lis rá dió és
TV mû sor szó rás adó és vevõ ol da li eszközeit és hálózatait

Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -
ban tart ja, ja vít ja a ká bel té vé, IP-TV, mû hol das,
WIFI/WIMAX mû sor el osz tó há ló za to kat és berendezé -
seiket

Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -
ban tart ja, ja vít ja a mul tip lex szol gál ta tás és a fel té te les
hozzáférés eszközeit

Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -
ban tart ja, ja vít ja a Set-Top-Box és ADSL/ká bel mo dem
készletet

Te le pí ti és üze mel te ti a mû sor szét osz tó (szol gál ta tói)
há ló za to kat és eszközöket

Mû köd te ti a fej ál lo má so kat és a ká bel té vé há ló za to kat
Tech no ló gi át és há ló za ti esz kö zö ket ki vá laszt, kom pa ti -

bi li tást vizsgál
Há ló za tot ter vez, azt mé ré sek kel ellen õr zi, há ló za ti esz -

kö zö ket telepít
Há ló zat me ne dzse lõ szoft vert ki vá laszt, te le pít és

mûködtet

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

B Föld fel szí ni ana lóg- és di gi tá lis rá dió adó- és ve võ -
ol da li eszközei

B Föld fel szí ni ana lóg- és di gi tá lis tv adó- és vevõ-
 oldali eszközei

B KTV, IP-tv, mû hol das, WIFI/WIMAX mû sor el osz -
tó há ló za tok

B Mû sor szét osz tó (szol gál ta tói) há ló za tok és esz kö -
zök

B Set-Top-Box és ADSL/ká bel mo dem kész let te le pí -
té si módjai

B Sza tel lit an ten na és bel té ri egy ség te le pí té se, be ál lí -
tá si módjai

B Fel té te les hoz zá fé rés (de kó der kár tya) be ál lí tá si
módjai

B Mul tip lex hez csat la ko zás ad mi niszt rá ci ó ja, fenn tar -
tá si módjai

B Fej ál lo má sok és há ló za ti esz kö zök/sza ka szok fenn -
tar tá si módjai

B Sza tel lit hoz zá fé rés nél ügy fél szol gá lat, szer viz
fenn tar tá si módjai

B Tech no ló gia és há ló za ti esz kö zök ki vá lasz tá si
szem pont jai, kom pa ti bi li tá sa

B In for ma ti kai há ló zat meg ter ve zé se, há ló za ti esz kö -
zök te le pí té si mód jai
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B Há ló zat me ne dzse lõ szoft ver ki vá lasz tá sa, te le pí té si
és mû köd te té si módjai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 Te le fo ná lás ide gen nyel ven
3 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se,

megértése
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
3 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Kap cso lá si rajz ké szí té se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Kom plex jel zés rend sze rek
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kon szen zus kész ség
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Abszt rakt (el mé le ti) gon dol ko dás
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén va ló al kal ma zá sa
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai készség
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

Az 54 523 03 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, 
Be széd át vi te li rend szer-tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0900–06 In for ma ti kai, mun ka szer ve zé si és -ter ve -
zé si, tech no ló gi ai alap te vé keny sé gek
végzése

0908–06 Táv köz lé si alap te vé keny ség vég zé se

0909–06 Táv köz lé si szak te vé keny sé gek

0915–06 Táv köz lé si há ló zat üze mel te té se

0910–06 Táv köz lé si üze mi te vé keny ség

0911–06 Be széd há ló za tok mû köd te té se

Az 54 523 03 0010 54 02 azo no sí tó szá mú,
Elekt ro ni kus hoz zá fé ré si és ma gán há ló za ti rend szer-tech ni kus 

meg ne ve zé sû el ága zás szak mai követelménymoduljainak 

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0900–06 In for ma ti kai, mun ka szer ve zé si és -ter ve -
zé si, tech no ló gi ai alap te vé keny sé gek
végzése

0908–06 Táv köz lé si alap te vé keny ség vég zé se

0909–06 Táv köz lé si szak te vé keny sé gek

0915–06 Táv köz lé si há ló zat üze mel te té se

0910–06 Táv köz lé si üze mi te vé keny ség

0913–06 Hoz zá fé ré si és ma gán há ló za tok mû köd -
te té se

Az 54 523 03 0010 54 03 azo no sí tó szá mú, 
Elekt ro ni kus mû sor köz lõ és tar ta lom át vi te li rend szer-tech ni kus 

meg ne ve zé sû el ága zás szak mai követelménymoduljainak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0900–06 In for ma ti kai, mun ka szer ve zé si és -ter ve -
zé si, tech no ló gi ai alap te vé keny sé gek
végzése

0908–06 Táv köz lé si alap te vé keny ség vég zé se

0909–06 Táv köz lé si szak te vé keny sé gek

0915–06 Táv köz lé si há ló zat üze mel te té se

0910–06 Táv köz lé si üze mi te vé keny ség

0914–06 Elekt ro ni kus mû sor köz lés és tar ta lom át -
vi tel

Az 54 523 03 0010 54 04 azo no sí tó szá mú, 
Ge rinc há ló za ti rend szer-tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak 

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0900–06 In for ma ti kai, mun ka szer ve zé si és -ter ve -
zé si, tech no ló gi ai alap te vé keny sé gek
végzése

0908–06 Táv köz lé si alap te vé keny ség vég zé se

0909–06 Táv köz lé si szak te vé keny sé gek

0915–06 Táv köz lé si há ló zat üze mel te té se

0910–06 Táv köz lé si üze mi te vé keny ség

0912–06 Ge rinc há ló za tok mû köd te té se

Az 54 523 03 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, 
Táv köz lé si üze mel te tõ meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí tés 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0900–06 In for ma ti kai, mun ka szer ve zé si és -ter ve -
zé si, tech no ló gi ai alap te vé keny sé gek
végzése

0908–06 Táv köz lé si alap te vé keny ség vég zé se

0909–06 Táv köz lé si szak te vé keny sé gek

0915–06 Táv köz lé si há ló zat üze mel te té se
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ADATBÁZIS-ADMINISZTRÁTOR
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 54 482 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Adat bá zis-ad mi -
niszt rá tor

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész-szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok
Azo no sí tó szám: 54 482 01 0010 54 01
Meg ne ve zés: Adat bá zis-ter ve zõ
Azo no sí tó szám: 54 482 01 0010 54 02
Meg ne ve zés: Adat elem zõ

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3133

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak kép zé si
év fo lya mok szá ma

Óra szám

Adat bá zis-ad mi niszt rá tor – 1400

II.

Egyéb adatok

El ága zás meg ne ve zé se: Adat bá zis-ter ve zõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Adat elem zõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –

Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3133 Adat bá zis-fe le lõs

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
leírása:

Szá mí tó gé pet ke zel, szoft ve re ket hasz nál
Mun ka szer ve zés sel kap cso la tos te vé keny sé get végez
Pro jek tet ter vez és ér té kel
Rend szert/al kal ma zást ter vez és fej leszt
Rend szert tesz tel és do ku men tál a ki ala kí tott esz köz -

kör nye zet ben
Prog ram in teg rá ci ós fel ada tot végez
Adat bá nyá sza tot vé gez
Adat bá zi so kat üze mel tet
Adat kap cso la ti fel ada tot lát el
Adat men tés és ar chi vá lás
Adat bá zis-szoft vert te le pít
Adat bá zi sok ter ve zé se és ki ala kí tá sa

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM in for ma ti kus

54 481 02 0000 00 00 In for ma ti kai al kal ma zás fej lesz tõ

54 481 03 0000 00 00 In for ma ti kai rend szer gaz da

54 481 04 0000 00 00 In for ma ti kus

54 482 02 0000 00 00 IT kom mu ni ká ci ós szol gál ta tó

54 213 04 0000 00 00 Mul ti mé dia-al kal ma zás fej lesz tõ

33 523 01 1000 00 00 Szá mí tó gép-sze re lõ-karbantartó
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IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szervezés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Hard vert üze mel tet, szoft vert te le pít
Iro dai prog ram cso ma got egye di és in teg rált mó don

használ
Mul ti mé di ás és kom mu ni ká ci ós al kal ma zá so kat kezel
Adat men tést vé gez, in for ma ti kai biz ton sá gi esz kö zö ket

használ
LAN és WAN há ló za to kat hasz nál
In for ma ti kai, an gol nyel vû szak mai szö ve get megért
Te vé keny sé gét do ku men tál ja
Szoft ver hasz ná la ti jo go kat al kal maz
Ter ve zi és szer ve zi a mun ka vég zést
Be tart ja a mun ka vég zés sel össze füg gõ sza bá lyo kat
Al kal maz za a mun ka he lyi mi nõ ség biz to sí tá si elõírá -

sokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mi nõ ség biz to sí tás sal kap cso la tos alap fo gal mak
B Mun ka-, kör nye zet- és tûz vé de lem
A Elekt ro mos áram élet ta ni ha tá sai, el sõ se gély nyúj tás
B Erõ for rá sok ter ve zé se
C Mû sza ki do ku men tá ci ók

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Együtt mû kö dés

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Részt vesz a pro jekt meg ter ve zé sé ben
A fel adat terv ki ala kí tá sá ban köz re mû kö dik
A pro jekt fel ada tok erõ for rás és idõ szük ség le té nek meg -

ha tá ro zá sát el vég zi
Részt vesz a koc ká zat elem zés ben
Részt vesz a kö ve tel mény elem zés ben
A pro jekt ér té ke lé sé ben köz re mû kö dik

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Pro jekt irá nyí tá si rend sze rek
C Koc ká zat elem zés
C Pro jekt ter ve zés
C Erõ for rás-ke ze lés
B Pro jekt irá nyí tás szá mí tó gép pel
B Spe ci á lis alap sza bá lyok
C Ca se-esz kö zök
B Üzem be he lye zés
B Szoft ver ér té ke lés
C Élet cik lus
C Vál lal ko zá si for mák, cég ala pí tás
C Szer ve zési és ve ze té si sza bá lyok
C Mar ke ting és rek lám alap fo gal mak

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Szer ve zõ kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Koc ká zat vál la lás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Együtt mû kö dõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Meg gyõ zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1144–06 Rend szer/al kal ma zás ter ve zés, -fej lesz tés és
-prog ra mo zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Rend szert/al kal ma zást ter vez
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Rend szert/al kal ma zást fej leszt
A mû kö dés hez szük sé ges, meg fe le lõ esz köz kör nye ze tet 

lét re hoz za és beállítja
Tesz te li a rend szer ele me it, fo lya ma ta it, funk ci ó it és

meg je le ní té sét
Do ku men tál ja a prog ra mot/al kal ma zást
Meg szer ve zi és do ku men tál ja az al kal ma zás egyes ele -

me i nek for rás ként és meg je le ní té si mó don ként való kü lön
tá ro lá sát, archiválását

Részt vesz a rend sze rek be ve ze té sé ben

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Rend sze rek (ele mek, jel lem zõk)
C Fel hasz ná lói igé nyek fel tá rá sa, elem zé se és cso por -

to sí tá sa
B A rend sze re le mek tar tal mi ter ve zé se
C Az ele mek for mai meg ha tá ro zá sa
B Rend szer funk ci ók ter ve zé se
C Na vi gá ció meg ter ve zé se
C Esz köz kör nye zet meg ha tá ro zá sa
B Rend sze rek mû kö dé sé nek ter ve zé se
B Szoft ver ar chi tek tú ra ki ala kí tá sa
C Kom mu ni ká ci ós kap cso la tok (fe lü le tek) fej lesz té se
C Na vi gá ció és in ter ak ci ók fej lesz té se
C Al kal ma zás fej lesz tés lé pé sei és fel ada tai
C Ré te gek tí pu sai
C Esz köz kör nye zet lét re ho zá sa
B Tesz te lé si is me re tek (teszt tí pu sok)
B Do ku men tá lás (do ku men tum tí pu sok)
B Alap fo gal mak (el ága zás, cik lus stb.)
B Prog ra mo zá si té te lek (alap al go rit mu sok)
B Adat szer ke ze tek, ob jek tu mok
B Ál lo mány ke ze lés
B Ese mény ke ze lés
C Prog ram ter ve zé si mód sze rek
C Kó do lás
B Szoft ver kom po nen sek
B Fel hasz ná lói fe lü le tek
C Tesz te lés, hi ba ke re sés
B Al kal ma zás fej lesz tõ esz kö zök
B Szer zõi rend sze rek
C Te le pí tõ cso ma gok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ter hel he tõ ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:

Lo gi kus gon dol ko dás
Rend szer ben való gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1170–06 Adat bá zis alap jai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Al kal maz za a prog ram cso mag ki vá lasz tá si szem -
pont-rend sze rét

Részt vesz a ki vá lasz tás ban és a be ve ze tés ben
Osz tá lyoz, be csü l, jó sol, kap cso la tot fel tér ké pez, klasz -

te rez
Kor re lá ció- és reg resszió-ana lí zist vé gez
Adat bá nyá sza ti tech ni ká kat al kal maz
Ûr la po kat ke zel
Ri por to kat fut tat
Adat bá zis-ana li zá lást vé gez
Fo lya ma tos rend szer-kar ban tar tást végez
Nor ma li zál ja és az imp le men tá ci ós plat form hoz iga zít ja 

a lo gi kai adat szer ke ze tet
Meg ter ve zi és lét re hoz za a fi zi kai adat ál lo má nyo kat, az

adat szer ke ze tet és az adat szer ke zet in de xe lé si struktúráját
Meg ter ve zi és meg va ló sít ja az adat szer ke zet re fe ren cia- 

in teg ri tá si sza bály rend sze rét
Struk tu rált le kér de zõ nyel vet (SQL) hasz nál
Al kal maz za a DML és DDL nyel vi ele me ket
Meg ter ve zi az adat tá ro lás biz ton sá gi elemeit
Részt vesz a men té si stra té gia ki dol go zá sá ban
Részt vesz az adat ke ze lé si, adat vé del mi sza bály zat

meg ter ve zé sé ben és el ké szí té sé ben
Be tart ja az adat vé del mi elõ írá so kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Szoft ve rek ins tal lá lá sa és kör nye ze té nek ki ala kí tá sa
B Adat bá zis-ke ze lés
C OSI mo dell szint jei
C Adat mo del lek
B Adat bá zis tí pu sok
B Adat bá zis-ter ve zés, nor ma li zá ció
B Adat mo del le zés, adat bá zis ano má li ák
B Re lá ci ós adat bá zis ala pok
B Adat in teg ri tás
B Kasz ká do lás
B SQL le kér de zé sek
B Kul csok, egye di kul csok, szu per kulcs
B Re lá ci ós kap cso la tok, re lá ció al geb ra
B Re lá ci ós adat struk tú rák
B Füg gõ ség al geb ra
B Re dun dan cia, in kon zisz ten cia
B Adat bá zis ha té kony sá ga
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B Adat fel dol go zás táb lák kal
B Nor mál for mák hasz ná la ta re lá ci ók ban
B UML és fõbb ele mei
B Örök lõ dés, osz tá lyo zás
B Po li mor fiz mus és zárt ság
B Agg re gá ció
B Ob jek tum ter ve zés és ki vi te le zés
B OSQL hasz ná la ta
B 4GLes prog ra mok ob jek tum ke ze lé se
C Ob jek tum rend sze rek kap cso ló dá sa más prog ram -

rend sze rek hez
C Prog ram ter ve zés gra fi kus te rü le ten
B Adat tí pu sok hasz ná la ta
B El já rá sok, függ vé nyek, me tó du sok, VMT
C Ele mi al go rit mu sok hasz ná la ta
C GUI ke ze lé se
B Fájl ke ze lé si le he tõ sé gek
B Ûr la pok hasz ná la ta
B Je len té sek ké szí té se
B Meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány
B In put/out pu tok ter ve zé se
C Lo gi kai adat mo dell ki ala kí tá sa
B Fi zi kai adat mo dell ki ala kí tá sa
B Prog ram terv el ké szí té se
B Prog ram kó do lás
B Tesz te lés, kar ban tar tás
B Frag men tá ció
B Rep li ká ció és for mái
B Osz tott le kér de zé sek fel dol go zá sa
B Mul ti-adat bá zis rend sze rek
B Kli ens/szer ver rend sze rek
B Osz tott erõ for rás ke ze lés
B Adat ad mi niszt rá ció
B Le kér de zé sek
B DDL ele mek
B DML le he tõ sé gek
B Több táb lás al kal ma zá sok
B Struk tu rált kó do lá si tech ni kák
B PL/SQL
B Osz tott adat bá zi sok SQL-je
B NULL ke ze lés
C Me ta ada tok
C Dön tés tá mo ga tó rend sze rek fo gal ma
C A tu dás fel tá rás fo lya ma ta
C Adat tisz tí tás, tar to mány kon zisz ten cia és dup lá zó -

dá sok meg szün te té se
C Adat osz tá lyo zás, tár sí tás
C Adat ki vá lasz tás
C Meg je le ní té si tech ni kák
C OLAP esz kö zök
B Dön té si fák és mag va ló sí tá suk
B Tár sí tó sza bá lyok
B Ha té kony min ta vé te le zõ mód sze rek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
3 Adat mo del le zés
3 Nor ma li zá lás
3 Adat bá nyá szat, adat tár há zak

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Jó át te kin tõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó ké pes ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1171–06 Adat bá zis-ter ve zõ

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Fel mé ri az al kal ma zá si te rü le tek prob lé má it
Adat bá nyá sza ti pro jek tet ter vez
A tech ni ká kat és az al kal ma zá so kat össze kap csol ja
Ne u ron há ló kat al kal maz, ügy fél-kap cso lat me nedzs -

men tet hoz létre
Ki dol goz za az adat ál lo má nyok jo go sult sá gá nak rend -

sze rét
Tesz te li az adat tá ro lá si ré te get
Kó dol ja az adat tá ro lá si ré te get egy adat bá zis-ke ze lõ

nyelv hasz ná la tá val
Adat ke ze lé si mód szer ta ni is me re tek és a prog ra mo zá si

nyel vek hasz ná la tá val kó dol ja az al kal ma zás lo gi kát meg -
va ló sí tó komponenseket

Meg ter ve zi és ki ala kít ja a lo gi kai adat mo dellt
Meg ter ve zi és ki ala kít ja a le het sé ges adat mo dell al ter -

na tí vá kat
Ki vá laszt ja az op ti má lis adat mo dellt
Részt vesz az adat bá zis op ti ma li zá lá sá ban, ha té kony sá -

gá nak növelésében
Ki ala kít ja a vég le ges adat bá zis-szer ke ze tet
Imp le men tál ja a fi zi kai adat mo dellt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Adat bá zis-ter ve zés, nor ma li zá ció
B Adat mo del le zés, adat bá zis ano má li ák
B Re lá ci ós adat bá zis ala pok
B Adat in teg ri tás
B Adat bá zis ha té kony sá ga
B Adat fel dol go zás táb lák kal
C Ob jek tum rend sze rek kap cso ló dá sa más prog ram -

rend sze rek hez
C Prog ram ter ve zés gra fi kus te rü le ten
B Adat tí pu sok
C El já rá sok, függ vé nyek, me tó du sok, VMT
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C GUI ke ze lé se
C Meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány
B In put/out pu tok ter ve zé se
B Lo gi kai adat mo dell
B Fi zi kai adat mo dell
B Prog ram terv el ké szí té se
B Kli ens/szer ver rend sze rek
B Adat ad mi niszt rá ció
B Tár sí tó sza bá lyok
B Ha té kony min ta vé te le zõ mód sze rek
B Adat bá nyá szó al go rit mu sok
B Tu dás fel tá rás kör nye ze te

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Adat mo del le zés
4 Nor ma li zá lás

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fej lõ dõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Rend sze re zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1172–06 Adat elem zõ

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Ki ala kít ja a te le pí té si kör nye ze tet
Te le pí ti az adat bá zis-ke ze lõ szoft vert
Kon fi gu rál ja és op ti ma li zál ja az adat bá zis-ke ze lõ

környezetet
Te le pí ti és kon fi gu rál ja az adat bá zis kli ens ol da li

elérését

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szoft ve rek ins tal lá lá sa és kör nye ze té nek ki ala kí tá sa
B Adat bá zis-ke ze lés
C OSI mo dell szint jei
C Adat mo del lek
B Adat bá zis tí pu sok
B Tesz te lés, kar ban tar tás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Adat mo del le zés
3 Nor ma li zá lás
3 Adat bá nyá szat, adat tár há zak
4 Szoft ver te le pí tés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Prob lé ma meg ol dás

Az 54 482 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, 
Adat bá zis-ter ve zõ meg ne ve zé sû el ága zás 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jektme nedzs ment

1144–06 Rend szer/al kal ma zás ter ve zés, -fej lesz tés
és -prog ra mo zás

1170–06 Adat bá zis alap jai

1171–06 Adat bá zis-ter ve zõ

Az 54 482 01 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, 
Adat elem zõ meg ne ve zé sû el ága zás 
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

1144–06 Rend szer/al kal ma zás ter ve zés, -fej lesz tés
és -prog ra mo zás

1170–06 Adat bá zis alap jai

1172–06 Adat elem zõ

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

A kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott mo dul zá ró vizsga
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl

 szóló igazolás

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,

munka szervezés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szá mí tó gép-ke ze lé si, üze mel te té si, há ló za ti és mul ti -

mé di ás is me re tek al kal ma zá sa. In for ma ti kai biz ton sá gi
esz kö zök hasz ná la ta, szakmai angol szöveg értése

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1143–06 Pro jekt me nedzs ment
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
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Pro jekt irá nyí tá si rend sze rek, pro jekt-ter ve zés, koc ká -
zat elem zés, erõ for rás-ke ze lés

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mun ka jo gi, vál lal ko zá si, ve ze té si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 40%
3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1144–06 Rend szer/al kal ma zás ter ve zés, -fej lesz tés és

-prog ra mo zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ter ve zé si alap is me re tek, fej lesz té si alap is me re tek,

tesz te lé si és do ku men tá lá si is me re tek, prog ra mo zás-mód -
szer ta ni is me re tek, prog ra mo zás

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ter ve zé si alap is me re tek, fej lesz té si alap is me re tek,

tesz te lé si és do ku men tá lá si is me re tek, prog ra mo zás-mód -
szer ta ni is me re tek, prog ra mo zás

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 40%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1170–06 Adat bá zis alap jai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Adat bá zis meg ter ve zé se, adat bá zis op ti ma li zá lá sa, táb -

lák lét re ho zá sa, le kér de zé sek, je len té sek, ûr la pok ké szí té -
se gra fi kus fe lü le ten és az SQL prog ram nyel ven

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1171–06
Adat bá zis-ter ve zõ
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Adat bá zis szer ke ze té nek ki dol go zá sa, adat bá zis op ti -

ma li zá lá sa, lo gi kai adat mo dell ki ala kí tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%
6. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1172–06 Adat elem zõ
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Adott adat bá zis-ke ze lõ rend szer te le pí té se, az adat bá -

zis-ke ze lõ kör nye zet optimalizálása
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se százalékosan:

Az 54 482 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Adat bá zis -
ter ve zõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizsga egészében

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 15
3. vizs ga rész: 25
4. vizs ga rész: 25
5. vizs ga rész: 20
Az 54 482 01 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Adat elem zõ

meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek sú -
lya a vizsga egészében

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 15
3. vizs ga rész: 25
4. vizs ga rész: 25
6. vizs ga rész: 20

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

Az el ága zá sok hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek 
ko ráb bi teljesítése

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök

és fel sze re lé sek minimuma

Adat bá zis-
ter ve zõ

Adat elem zõ

Kli ens szá mí tó gép X X

Te le fon X X

Adat tá ro ló mé di um, pl. CD,
DVD, DAT ka zet ta

Ins tal lá ló prog ram-kész let X X

Adat bá zis tól, al kal ma zá sok tól 
füg get le ní tett do ku men tá ció X X

E-ma il X X

In ter net X X

Int ra net hoz zá fé rés (tá vo li is) X X

Nyom ta tá si le he tõ ség X X

Iro da tech ni kai esz kö zök X X
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VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyuló fel ké szí tés re
je lent ke zõ, fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná vagy
meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel kap cso -
lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je dönt a
 fogyatékosság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se let vé le -
mé nyé nek is me re té ben.

* * *

ÁLTALÁNOS RENDSZERGAZDA
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 55 481 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ál ta lá nos rend szer -
gaz da

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész-szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3139

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak kép zé si
év fo lya mok szá ma

Óra szám

Ál ta lá nos rend szer gaz da 2 –

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ál ta lá nos rend szer gaz da
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: 30–60 kre dit a kép zé si
prog ram figye lembe véte lével be szá mí tan dó

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

2. El mé let ará nya: 50%

3. Gya kor lat ará nya: 50%

4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –

Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –

5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ

Ha szer vez he tõ, mi kor: –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3139 Egyéb szá mí tás tech ni kai fog lal ko zá sok

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
leírása:

Mun ká ja so rán al kal maz za a kor sze rû szá mí tás tech ni -
kai esz kö zö ket

Mun ka szer ve zés sel kap cso la tos te vé keny sé get vé gez

Mun ká ja so rán kör nye zet tu da tos ma ga tar tás for mát ta -
nú sít

Mun ka vég zés bal eset vé del mi elõ írásait is me ri, be tart ja, 
al kal maz za

Szak mai ide gen nyel vet hasz nál fel ada ta i nak el vég zé sé -
hez

Részt vesz a te vé keny sé gé vel kap cso la tos gaz dál ko dá si
fel ada tok el lá tá sá ban

Pro jekt ter ve zé sé ben részt vesz

Mû sza ki do ku men tá ci ót ol vas, fel hasz nál és össze ál lít

Elõ ké szül a mun ka vég zés re

LAN/WLAN há ló za ti rend sze re ket te le pít

LAN/WLAN há ló za ti rend sze re ket kon fi gu rál

LAN/WLAN há ló za ti rend sze re ket el len õriz, kor sze rû sít

LAN/WLAN há ló za ti hard ver ele me ket üze mel tet

LAN/WLAN ope rá ci ós rend sze re ket üze mel tet

LAN/WLAN ke ret- és kli ens-ol da li prog ra mo kat üze -
mel tet

LAN/WLAN rend sze rek meg óvá sát és fej lesz té sét biz -
to sít ja
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3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

55 481 03 0000 00 00 Te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens

55 481 04 0000 00 00 Web-prog ra mo zó

55 810 01 0000 00 00 Mér nök asszisz tens

55 481 02 0000 00 00 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gazda -
sági tervezõ

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1180–06 Kor sze rû mun ka szer ve zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Szá mí tó gé pet hasz nál (ál ta lá nos cél ra)
Szá mí tó gé pet üzem be he lyez, prog ra mo kat te le pít, ope -

rá ci ós rend szert hasz nál
Ví rus el len õr zést, ví rus ir tást vé gez
Szö veg szer kesz tõ, táb lá zat ke ze lõ és adat bá zis-ke ze lõ

prog ra mo kat hasz nál
Há ló za ti rend szert hasz nál
Szá mí tó gé pes al kal ma zói prog ra mo kat hasz nál
Mû sza ki és ügy vi te li le írá so kat, uta sí tá so kat hasz nál
Mun ka vég zés sel, mun ka szer ve zés sel és -irá nyí tás sal

kap cso la tos fel ada tot vé gez
Asszisz ten si fel adat kör ben mér nö ki mun ká ban köz re -

mû kö dik
Mar ke ting, vál lal ko zói, rek lám szer ve zõi és pénz ügyi

ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat vé gez
Mun ka he lyi mi nõ ség irá nyí tá si elõ írásokat al kal maz za

és be tar tat ja
Mun ka vég zés kör nye zet vé del mi elõ írásait be tar tat ja,

al kal maz za
Hul la dé ko kat, ve szé lyes anya go kat szak sze rû en ke zel,

illetve tá rol
Mun ka vég zés bal eset vé del mi elõ írásait is me ri, be tart ja, 

al kal maz za
Biz to sít ja a bal eset men tes mun ka vég zés fel té te le it, al -

kal maz za, meg kö ve te li a szük sé ges és elõ írásszerû vé dõ -
esz kö zök, vé dõ fel sze re lé sek hasz ná la tát

Be tart ja a bal eset vé del mi és az érin tés vé del mi elõ -
írásokat

Fo ko zot tan ügyel az áram üté ses bal ese tek megelõzé -
sére

Szak sze rû en részt vesz az áram ütést szen ve dett el sõ se -
gély nyúj tá sá ban

Szak mai nyel ven kom mu ni kál írás ban és szó ban az ál ta -
lá nos és szak mai szó kincs bir to ká ban, ma gyar és ide gen
nyel ven

Érti, ér tel me zi és el ma gya ráz za az an gol nyel vû mû sza -
ki do ku men tá ció (ka ta ló gus, pub li ká ció, szak szö veg) tar -
tal mát, fon to sabb jel lem zõ it és ada ta it

Szab vá nyo kat hasz nál
Érti és ér tel me zi a fel adat kö ré hez tar to zó te vé keny ség -

gel vagy mi nõ sí tés sel kap cso la tos szab vá nyo kat
Érti és ér tel me zi a fel adat kö ré be tar to zó jogi elõ írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Szö veg szer kesz tõ prog ra mok hasz ná la ta
B Táb lá zat ke ze lõ prog ra mok hasz ná la ta
B Adat bá zis-ke ze lés
C Gra fi kai és pre zen tá ci ós prog ra mok hasz ná la ta
C Ope rá ci ós rend sze rek
C Prog ra mo zá si ala pok
C A szá mí tó gép fel épí té se, mû kö dé si elve
C Szá mí tó gé pek kar ban tar tá sa
C Szoft ve rek te le pí té se
C Szá mí tó gé pek üze mel te té se há ló zat ban
C Há ló za ti alap is me re tek, há ló za ti ope rá ci ós rend -

szerek
B In ter net szol gál ta tá sok
C Az ada tok tech ni kai és jogi vé del me
B Üze mel te tés, adat men tés, ar chi vá lás
C Mul ti mé dia alap jai, alap fo gal mak
C Mé dia ele mek (hang, vi deó, moz gó kép, ál ló kép),

média ismeret
C Mul ti mé dia-al kal ma zá sok
C Szak mai ide gen nyel vi is me re tek fej lesz té se
C Szó kincs bõ ví tés, szö veg ér tés és kom mu ni ká ci ós

gya kor lat
C Jog, köz jog és pol gá ri jog
B Hul la dék ke ze lé si el já rá sok
B Biz ton sá gos mun ka fel té te lei
B Kör nye zet vé del mi, tûz vé del mi sza bá lyok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
3 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 ECDL AM3 mo dul Szö veg szer kesz tés – ha la dó

szint
3 ECDL AM4 mo dul Táb lá zat ke ze lés – ha la dó szint
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû fo gal ma zás írás ban
3 Ide gen nyel vû kéz írás
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2 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Pre zen tá ci ós kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1181–06 Gaz dál ko dás, pro jekt ve ze tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Gaz dál ko dá si is me re te ket al kal maz a ter me lés, az üze -
mel te tés folyamataiban

Részt vesz a gaz dál ko dás, a vál lal ko zás sze mé lyi, pénz -
ügyi, tár gyi, pi a ci fel té te le i nek elem zé sé ben, meg te rem té sé -
ben

Szám la ada to kat ér tel mez, el len õriz, egy sze rû szám lá kat 
készít

Alap ve tõ pénz for gal mi fel ada to kat old meg
Egy sze rû költ ség szá mí tá si fel ada to kat vé gez a mun ka -

fo lya ma tok hoz kapcsolódóan
Részt vesz a hely zet fel mé rés ben, a kö ve tel mé nyek, erõ -

for rás igé nyek meg ha tá ro zá sá ban
Köz re mû kö dik a mun ka terv, költ ség terv ki dol go zá sá -

ban, koc ká zat elem zés ben
Köz re mû kö dik a szük sé ges hard ver, szoft ver, operá ciós 

rend szer és kli ens ol da li prog ra mok ki vá lasz tá sá ban, a kör -
nye zet ki ala kí tá sá ban, meg ha tá roz za en nek esz köz szük -
ség le tét

Köz re mû kö dik a pro jekt do ku men tá lá sá ban és ér té ke lé -
sé ben

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ügy vi tel szer ve zés
C Elekt ro ni kus ügy fél ki szol gá ló rend sze rek
C Kor sze rû iro da tech ni ka (má so ló, adat tá ro ló és -fel -

dol go zó gépek)
C Elekt ro ni kus hír köz lõ és kom mu ni ká ci ós eszközök
C Euró pai és ha zai mun ka erõ pi ac
C Ál lás ke re sé si tech ni kák (ha gyo má nyos és új mód -

sze rek)
C Tár gya lá sok ter ve zé se, szer ve zé se
C Vi sel ke dés kul tú ra
B Kom mu ni ká ció
C Pro jekt alap is me re tek (erõ for rás-ter ve zés)
B Pro jekt me nedzs ment

B Ter ve zés, elem zés, ér té ke lés mód sze rei
C Ter ve zés, elem zés, ér té ke lés szá mí tó gép pel
B Pro jekt do ku men tá lá si mód sze rek és esz kö zök
B Vál lal ko zás/gaz da ság tan

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Köz nyel vi nyelv hasz ná lat
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Dön tés ké pes ség
Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Rend sze rek ben való gon dol ko dás
Fi gye lem-össz pon to sí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1190–06 Mû sza ki ala po zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Mû sza ki raj zo kat ké szít, hasz nál
Sza bad ké zi raj zot, váz la tot ké szít al kat ré szek rõl, be ren -

de zé sek rõl
Mû sza ki ki vi te li ter ve ket ér tel mez és hasz nál (mû sza ki le -

írást, terv raj zo kat, blokk váz la tot, elvi kap cso lá si raj zot,
áram út raj zot, nyom vo nal raj zo kat, ins tal lá ci ós raj zo kat stb.)

Anyag jegy zé ket és költ ség ve tést hasz nál, illetve ál lít
össze

Do ku men tá ci ó val elõ ké szül sze re lé si fel ada tok ra
Elvi mû kö dé si raj zok alap ján sze re lé si raj zo kat készít
Do ku men tál ja az el vég zett mun kát
Mé ré sek vég zé se kor mé ré si jegy zõ köny vet készít
Al kal maz za a ha gyo má nyos és elekt ro ni kus adat rög zí -

tés esz kö ze it (írá sos, áb rás és elekt ro ni kus adat rög zí tést
végez)

Ér tel me zi a ter ve ket, mû sza ki le írá so kat, meg is me ri a
mun ka te rü le tet

Fel mé ri az esz köz-, anyag- és mun ka vég zé si idõ szük -
ség le tet

Biz to sít ja a mun ka vég zés esz kö ze it és anya ga it
Egyez te ti a mun ka fo lya ma tot a part ne rek kel
Meg ter ve zi te vé keny sé gét, elõ ké szül az el vég zen dõ

mun ka fo lya ma tok ra, a mun ka ellenõrzésére
Ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá si igényt fel is mer, végez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mû sza ki in for ma ti ka
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B Mû sza ki do ku men tá ció
B Mun ka vég zé si tech ni kák
C Li ne á ris al geb ra, függ vény ta ni alapok
C Egy- és több vál to zós függ vé nyek, dif fe ren ci ál és in -

teg rál szá mí tás és al kal ma zá sa ik
C Nu me ri kus és függ vény so rok, va ló szí nû ség-szá mí tás
C Mû sza ki fi zi ka
B Anyag is me ret

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: –

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Szer ve zõ kész ség
Dön tés ké pes ség
Meg bíz ha tó ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Kri ti kus gon dol ko dás
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1191–06 Há ló za ti rend sze rek te le pí té se, konfigurá -
lása

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

LAN/WLAN hard ver esz kö zö ket te le pít
LAN/WLAN ope rá ci ós rend sze re ket te le pít
LAN/WLAN ke ret és kli ens prog ra mo kat te le pít
LAN/WLAN hard ver esz kö zö ket kon fi gu rál
LAN/WLAN ope rá ci ós rend sze re ket kon fi gu rál
LAN/WLAN ke ret- és kli ens ol da li prog ra mo kat kon -

figurál

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Di gi tá lis rend szer tech ni ka
B Szá mí tó gép ar chi tek tú rák
B Mér nö ki ter ve zõ rend sze rek
B Di gi tá lis elekt ro ni ka
B Pe ri fé ri ák, mul ti mé dia esz kö zök fel épí té se, mû -

ködése
B Mé rés tech ni kai ala pok
B In for má ci ós rend sze rek üzem be he lye zé se és kon fi -

gu rá lá sa
B Kli ens ol da li hard ver kon fi gu rá lá sa
B Kli ens ol da li szoft ve rek kon fi gu rá lá sa
B Ke ret ol da li hard ver kon fi gu rá lá sa
B Ke ret ol da li szoft ve rek kon fi gu rá lá sa

B Kom mu ni ká ci ós rend sze rek te le pí té se, üzem be he -
lye zése

B He lyi szá mí tó gé pes há ló zat (LAN/WLAN) te le pí té -
se, üzem be helyezése

B He lyi szá mí tó gé pes há ló za ti (LAN/WLAN) szer ver, 
hard ver, szoft ver kon fi gu rá lás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Li nux, Unix, NT, No well há ló za tok
2 Há ló za ti terv rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Há ló za ti terv rajz ké szí té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság
Meg bíz ha tó ság

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1192–06 Há ló za ti rend sze rek üze mel te té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

LAN/WLAN hard ver esz kö zö ket tesz tel és kor sze rû sít
LAN/WLAN ope rá ci ós rend sze re ket tesz tel és kor sze -

rû sít
LAN/WLAN ke ret- és kli ens ol da li prog ra mo kat tesz tel

és kor sze rû sít
LAN/WLAN hard ver esz kö zö ket üze mel tet
LAN/WLAN hard ver esz kö zök hi bá it fel tár ja, lo ka li zál -

ja, át me ne ti, majd vég le ges meg ol dást végez
Meg old ja az ada tok fo lya ma tos men té sét, visszaállí -

tását
Ja vít ja az ope rá ci ós rend szer hi bá it
Ad mi niszt rá to ri fel ada to kat lát el
Ja vít ja a prog ra mok hi bá it
Be ál lít ja a jo go sult ság szin te ket
Meg szer ve zi a fi zi kai vé del met
Ja vas la tot tesz az el avu lás meg elõ zé sé re
Gon dos ko dik a ví rus vé de lem rõl

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Prog ra mo zá si alap fo gal mak
B Prog ra mo zá si tech ni kák
B Struk tu rált prog ra mo zá si nyelv (pl. C)
B Ob jek tum-ori en tált prog ra mo zá si nyelv (pl. Java,

C++)
B Web lap-ké szí tés
B Adat ke ze lé si, adat tá ro lá si mód sze rek
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B Adat bá zis-ke ze lõ rend sze rek
B Adat vé del mi és adat tit ko sí tá si mód sze rek
B Win dows ala pú ope rá ci ós rend sze rek
B Unix ala pú ope rá ci ós rend sze rek
B Be ágya zott rend sze rek al kal ma zá sai
B Üze mel te té si, bal eset vé de lem, ga ran ci á lis és kar -

ban tar tá si elõ írások
B Há ló zat fel ügye let
B Va gyon vé de lem
B Elekt ro tech ni ka
B Elekt ro ni kai ala pok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Li nux, Unix, NT, No well há ló za tok
5 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se,

megértése
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
5 Gép írás

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Dön tés ké pes ség
Pon tos ság
Fe le lõs ség tu dat
Ki tar tás
Meg bíz ha tó ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Ha té kony kér de zés kész sé ge

Mód szer kom pe ten ci ák:
Rend sze re zõ ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Hely zet fel is me rés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

Az 55 481 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, 
Ál ta lá nos rend szer gaz da meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1180–06 Kor sze rû mun ka szer ve zés

1181–06 Gaz dál ko dá si, pro jekt ve ze té si modul

1190–06 Mû sza ki ala po zás

1191–06 Há ló za ti rend sze rek te le pí té se, kon fi gu -
rá lá sa

1192–06 Há ló za ti rend sze rek üze mel te té se

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Az utol só szak kép zõ év fo lyam el vég zé sét ta nú sí tó bi zo -
nyít vány

Szak dol go zat ké szí té se

A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl
 szóló iga zo lás

Gaz dál ko dó szer ve zet nél el töl tött 3 hó na pos gya kor lat
tel je sí té se

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1180–06 Kor sze rû mun ka szer ve zés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Szá mí tó gép-ke ze lé si, üze mel te té si, há ló za ti és mul ti -
mé di ás is me re tek al kal ma zá sa. In for ma ti kai biz ton sá gi
esz kö zök hasz ná la ta, szak mai an gol szö veg ér té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív

Idõ tar ta ma: 60 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

El sõ se gély nyúj tás, új ra élesz tés

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li

Idõ tar ta ma: 30 perc

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:

Mun ka-, kör nye zet- és tûz vé del mi is me re tek. Hul la dé -
kok cso por to sí tá sa, mi nõ sí té se, ke ze lé se és a hul la dé kok
szelektív gyûjtése

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szóbeli

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 50%

2. fel adat: 20%

3. fel adat: 30%

2. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1181–06 Gaz dál ko dás, pro jekt ve ze tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Pro jekt irá nyí tá si rend sze rek, pro jekt ter ve zés, koc ká zat -
elem zés, erõ for rás-ke ze lés

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Meg adott fel té te lek alap ján a vál lal ko zá si for ma ki vá -
lasz tá sa, in dí tá sá nak, mû köd te té sé nek, át szer ve zé sé nek
meg ter ve zé se, mû kö dé sé nek elem zé se. Szám la, nyug ta
 kibocsátása

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li

Idõ tar ta ma: 120 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 60%

2. fel adat: 40%
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3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1190–06 Mû sza ki ala po zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Adott hasz nált al kat rész sza bad ké zi vagy mû sza ki raj -

zá nak el ké szí té se, do ku men tá lá sa, mû sza ki és gaz da sá gi
aján lat ké szí té se ezen al kat rész nek cse ré jé re

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Adott konk rét fel adat hoz anyag ren de lést ál lít össze,

kal ku lá ci ót ké szít a ren del ke zés re bo csá tott ada tok alap -
ján. Össze ál lít ja a szük sé ges esz kö zök lis tá ját, is mer te ti az
el vég zen dõ mun ka fo lya mat lé pé se it

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1191–06 Há ló za ti rend sze rek te le pí té se, konfigurá -

lása
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Elekt ro ni kus fel adat sor meg ol dá sa LAN is me re tek, for -

ga lom irá nyí tá si is me re tek, kap cso lá si is me re tek, WAN,
VoIP és WLAN is me re tek té ma kö rök ben

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Há ló zat épí tés, há ló za ti esz kö zök kon fi gu rá lá sa, há ló zat 

tesz te lé se, hoz zá fé rés ve zér lés szabályozása
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 180 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1192–06 Há ló za ti rend sze rek üze mel te té se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ön ál ló ter ve zé si, ins tal lá lá si, kon fi gu rá lá si, üze mel te té -

si, el len õr zé si fel adat meg ol dá sa és do ku men tá lá sa – szak -
dol go zat-vé dés Power Pointos prezentációval

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se százalékosan:

Az 55 481 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ál ta lá nos
rend szer gaz da meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15

2. vizs ga rész: 10

3. vizs ga rész: 20

4. vizs ga rész: 25

5. vizs ga rész: 30

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek minimuma

Ál ta lá nos 
rend szer gaz da

Ké zi szer szá mok (csa var hú zók, fo gók,
ká bel sze re lés hez szük sé ges spe ci á lis
szer szá mok, csi pe szek, föl de lõ
csuklópánt stb.) X

Di gi tá lis mul ti mé ter X

Osz cil lo szkóp X

Ká bel ana li zá tor X

Egy sze rû ká bel tesz ter X

Et her net for ga lom irá nyí tók X

Et her net kap cso lók X

Komp lett mun ka ál lo más szá mí tó gé pek X

Szer ver gé pek és rack szek ré nyek X

Et her net és so ros ká be lek X

Szoft ve rek (ope rá ci ós rend sze rek, web,
FTP, TFTP ki szol gá lók) X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyuló fel ké szí tés re
je lent ke zõ, fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná vagy
meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel kap cso -
lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je dönt a
 fogyatékosság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se let vé le -
mé nyé nek is me re té ben.
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CAD-CAM INFORMATIKUS
SZAKKÉPESÍTÉS 

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 54 481 01 1000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: CAD-CAM in for ma -
ti kus

3. Szak ké pe sí té sek köre:
3.1. Rész-szak ké pe sí tés
Azo no sí tó szám: 54 481 01 0100 31 01
Meg ne ve zés: Szá mí tó gé pes mû sza ki rajzoló

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3194

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés 
meg ne ve zé se

Szak kép zé si 
év fo lya mok szá ma

Óra szám

CAD-CAM in for ma ti kus 2 2000

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: CAD-CAM in for ma ti kus
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge -

sek
2. El mé let ará nya: 50 %
3. Gya kor lat ará nya: 50 %
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé -

ges

Rész-szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Szá mí tó gé pes mû sza -
ki rajzoló

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé se

Szak mai elõ kép zett ség: –

Elõ írt gya kor lat: –

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge -
sek

2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –

Óra szám: 600

3. El mé let ará nya: 50%

4. Gya kor lat ará nya: 50%

5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk
ese té ben, is ko lai rend szer ben): –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé -
ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3194 Egyéb szá mí tás tech ni kai fog lal ko zá sok

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
leírása:

Szá mí tó gé pet ke zel, szoft ve re ket hasz nál

Mun ka szer ve zés sel kap cso la tos te vé keny sé get végez

Pro jek tet ter vez és ér té kel

Üze mel te ti a szá mí tó gé pet, al kal maz za számítástech -
nikai ismereteit

Elõ ké szí ti a tér in for ma ti kai rend sze re ket

Mû sza ki is me re te ket al kal maz

CAD fel ada to kat vé gez

CAM fel ada to kat vé gez

A ter mék for ma- és lát vány ter ve i nek ké szí té se, be mu ta -
tá sa

Hasz nál ja a spe ci á lis be ren de zé se ket

Me nedzs ment-fel ada to kat vé gez

Mû sza ki és rek lám do ku men tu mo kat ké szít (ki ad vány -
szer kesz tés)

Mû sza ki és rek lám do ku men tu mo kat ké szít (mul ti mé -
dia-al kal ma zá sok)

Al kal maz za a vál lal ko zói, mun ka jo gi, szer ve zé si és ve -
ze té si ismereteket

Meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mányt készít

Üzem be he lye zést, bõ ví tést vé gez
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3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 482 01 0000 00 00 Adat bá zis ad mi niszt rá tor

54 481 02 0000 00 00 In for ma ti kai al kal ma zás fej lesz tõ

54 481 03 0000 00 00 In for ma ti kai rend szer gaz da

54 481 04 0000 00 00 In for ma ti kus

54 482 02 0000 00 00 IT kom mu ni ká ci ós szol gál ta tó

54 213 04 0000 00 00 Mul ti mé dia-al kal ma zás fej lesz tõ

33 523 01 1000 00 00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó

54 581 01 0000 00 00 Föld mé rõ, tér ké pész és tér in for ma ti -
kai tech ni kus

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat, mun -
ka szer ve zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Hard vert üze mel tet, szoft vert te le pít
Iro dai prog ram cso ma got egye di és in teg rált mó don

használ
Mul ti mé di ás és kom mu ni ká ci ós al kal ma zá so kat kezel
Adat men tést vé gez, in for ma ti kai biz ton sá gi esz kö zö ket

használ
LAN és WAN há ló za to kat hasz nál
In for ma ti kai, an gol nyel vû szak mai szö ve get megért
Te vé keny sé gét do ku men tál ja
Szoft ver hasz ná la ti jo go kat al kal maz
Ter ve zi és szer ve zi a mun ka vég zést
Be tart ja a mun ka vég zés sel össze füg gõ sza bá lyo kat
Al kal maz za a mun ka he lyi mi nõ ség biz to sí tá si elõ -

írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mi nõ ség biz to sí tás sal kap cso la tos alap fo gal mak
B Mun ka-, kör nye zet- és tûz vé de lem
A Elekt ro mos áram élet ta ni ha tá sai, el sõ se gély nyúj tás
B Erõ for rá sok ter ve zé se
C Mû sza ki do ku men tá ci ók

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés

2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Együtt mû kö dés

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Részt vesz a pro jekt meg ter ve zé sé ben
A fel adat terv ki ala kí tá sá ban köz re mû kö dik
A pro jekt fel ada tok erõ for rás és idõ szük ség le té nek meg -

ha tá ro zá sát elvégzi
Részt vesz a koc ká zat elem zés ben
Részt vesz a kö ve tel mény elem zés ben
A pro jekt ér té ke lé sé ben köz re mû kö dik

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Pro jekt irá nyí tá si rend sze rek
C Koc ká zat elem zés
C Pro jekt ter ve zés
C Erõ for rás-ke ze lés
B Pro jekt irá nyí tás szá mí tó gép pel
B Spe ci á lis alap sza bá lyok
C Ca se-esz kö zök
B Üzem be he lye zés
B Szoft ver ér té ke lés
C Élet cik lus
C Vál lal ko zá si for mák, cég ala pí tás
C Szer ve zési és ve ze té si sza bá lyok
C Mar ke ting és rek lám alap fo gal mak

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Szer ve zõ kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Koc ká zat vál la lás
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Tár sas kom pe ten ci ák:
Együtt mû kö dõ-kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Meg gyõ zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1155–06 In for ma ti kai is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fájl tí pu sok kal dol go zik
Pre zen tá ci ót ké szít
Alap ve tõ adat fel dol go zá si al go rit mu so kat használ
Szá mí tó gé pes ter ve zõi kör nye ze tet használ
Meg ha tá roz za a szük sé ges hard ver-, szoft ver eszkö -

zöket
Adat bá zi so kat ke zel
Szá mí tó gépes prog ra mot ké szít
Tá rol ja, gyûj ti, ke ze li és elem zi az in for má ci ó kat
Hasz nál ja az on-li ne adat bá zis rend sze re ket
Adat bá zis-mû ve le te ket vé gez
Adat bá zis-szol gál ta tá so kat vesz igény be
In for má ci ó kat vissza ke res
Költ ség ter vet ké szít
Elõ re jel zé se ket ké szít
Irá nyít ja az in for má ci ós be ru há zást
Vál toz tat ja a ter ve ket az igé nyek nek meg fele lõen
Pénz ügyi elem zést vé gez
Pre zen tál ja a ter ve ket a ve ze tõ ség nek
Ter me lés irá nyí tá si fel ada to kat végez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B CAD-rend sze rek alap el vei
B CAD-prog ram és más al kal ma zá sok köz ötti kap cso -

la tok
B CAD-prog ram le he tõ sé gei a mû sza ki dokumentá -

ciók ké szí té sé nél
B In for má ció ke ze lés alap fo gal mai
B Adat bá zis szol gál ta tá sai
B Adat bá zis-mû ve le tek
C Szám hal ma zok
C Li ne á ris al geb ra
C Bo o le al geb ra
C Gráf-el mé let
C Spe ci á lis szá mí tó gép esz köz cso port

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 ECDL CAD
3 ECDL Kép szer kesz tés
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se

4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Tér ér zé ke lés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Fi gye lem-össz pon to sí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1156–06 Szám je gyes ve zér lé sû gé pek mû kö dé se,
prog ra mo zá sa, kar ban tar tá sa, ja ví tá sa,
dokumentálása

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Új ve zér lõ be ren de zé se ket üzem be he lyez
Is mer te ti a ve zér lõ szol gál ta tá sa it
Fel ügye li a szám je gyes ve zér lé sû gép so rok he lyes mû -

kö dé sét
El len õr zi a he lyes prog ram-be ál lí tást
Prog ra moz za a ve zér lõt
Do ku men tál ja a ve zé relt gép sor idõ be li mû kö dé sét, tel -

je sít mé nyét, hi bá it és a ja ví tá so kat
El len õr zi mé rés sel a ja ví tás he lyes sé gét
Együtt mû kö dik a gé pész tech ni kus sal a ja ví tás ban
Ja vít ja a ve zér lõ elekt ro mos és elekt ro ni kus hi bá it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B CNC-gé pek fel épí té se, jel lem zõi
B CNC-prog ra mo zás alap jai
B Komp lex jel zés rend sze rek
B Ve zér lõ be ren de zé sek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Mû sza ki rajz ké szí té se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Ve zér lõ be ren de zé sek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Tér lá tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1157–06 CAM-is me re tek (CNC-prog ra mo zás, CNC-
gé pek), gyár tá si el já rá sok, mar ke ting te vé -
keny ség, ki ad vány szer kesz tés, mul ti mé di ás
rendszerek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Rend szer hez szük sé ges in for má ci ó kat gyûjt szá mí tó -

gép pel
Ke ze li a rend szer hez szük sé ges in for má ci ó kat
Elem zi a rend szer hez szük sé ges in for má ci ó kat
Áb rá zol ja a rend szer hez szük sé ges in for má ci ó kat
El vég zi az al kal ma zott CAM-prog ram ins tal lá lá sát
CAD-rend szer bõl át ve szi CAM-rend szer be a 2D/3D

ge o met ri ai ada to kat
Ke ze li a CAM-szoft vert
Ér tel me zi a ka pott CNC-prog ra mot
CNC-prog ra mot ír
Tesz te li a CAM-rend szer rel el ké szí tett CNC-prog ra mot
Ke ze li a CNC-gé pe ket
Szer szá mot mér be CNC-gé pen
Mun ka da ra bot tá jol CNC-gé pen
CNC-s tech no ló gi ai do ku men tá ci ót ké szít
Meg ha tá roz za a meg mun ká lan dó al kat rész ada ta it
Meg ha tá roz za a meg mun ká lá si fo lya ma tot
Gyár tá si el já rá so kat vá laszt
Mû köd te ti az au to ma ti zált be ren de zé se ket
Fel ügye li az au to ma ti zált be ren de zé se ket
Részt vesz a mar ke ting-terv el ké szí té sé ben
Részt vesz a szak mai és üz le ti tár gya lá sok elõ ké szí té sé -

ben, le bo nyo lí tá sá ban
El ké szí ti és nap ra ké szen tart ja a ter mék hez tar to zó mû -

sza ki és mar ke ting jel le gû, nyom ta tás ra ke rü lõ do ku men -
tá ci ó kat

Fel hasz nál ja egy kor sze rû ki ad vány szer kesz tõ prog ram
fõbb szol gál ta tá sa it

Ti po grá fi ai és gra fi kai ter ve zést vé gez
Elõ adást, meg be szé lést, tár gya lást tart
Fel ügye li a fel ada tok vég re haj tá sát
Meg ter ve zi a rend szer ele me it (tar tal mi és for mai ele -

mek), azok funk ci ó it és mû kö dé sét
Rend szert/al kal ma zást fej leszt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Vál lal ko zá si for mák
C Üz le ti terv ké szí té se
C Tár gya lá si stra té gi ák és tak ti kák
C Mar ke ting-terv ré szei
B CAM fo gal ma, jel lem zõi
B Anyag mi nõ sé gi jel lem zõk
B Hõ ke ze lé sek ha tá sai a kü lön bö zõ anya gok ra
B Al kat ré szek, meg mun ká lá si fo lya ma tok

B Gyár tá si el já rá sok
B For ma ter ve zés alap jai
B Ti po grá fi ai és gra fi kai ter ve zés alap jai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
5 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Mû sza ki rajz ké szí té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Dön tés ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0557–06 CAD-is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ér tel me zi a mû sza ki raj zi szab vá nyo kat
Fel vé te li váz la tot ké szít
Ki tû zé si váz raj zot ké szít CAD-prog ram mal
Pa ra met ri kus test mo del le zést al kal maz
CAD-prog ram egye di és há ló za tos te le pí té sét el vég zi
El ké szí ti CAD-prog ram mal a szak te rü le tén elõ for du ló

sík be li raj zo kat
CAD-prog ram se gít sé gé vel mo del le zi a tér be li ele me -

ket
CAD-prog ram se gít sé gé vel össze ál lí tá so kat mo del lez
Mû sza ki do ku men tá ci ó kat ké szít
CAD-ada to kat más rend sze rek kel meg oszt ja (im -

port/ex port)
CAD-ada to kat köz zé te szi

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B CAD
B CAD/CAM-rend sze rek alap el vei
B CAD-prog ram és más al kal ma zá sok köz ti kap cso la -

tok
B CAD-prog ram le he tõ sé gei a mû sza ki do ku men tá ci -

ók ké szí té sé nél
B Mo del le zõ prog ram hasz ná la ta

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 ECDL CAD
5 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Mû sza ki rajz ké szí té se
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Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség

Az 54 481 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú,
CAD-CAM in for ma ti kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jektme nedzs ment

1155–06 In for ma ti kai is me re tek

1156–06 Szám je gyes ve zér lé sû gé pek mû kö dé se,
prog ra mo zá sa, kar ban tar tá sa, ja ví tá sa,
dokumentálása

1157–06 CAM is me re tek (CNC prog ra mo zás,
CNC gé pek), gyár tá si el já rá sok, mar ke -
ting te vé keny ség, ki ad vány szer kesz tés,
mul ti mé di ás rendszerek

0557–06 CAD is me re tek

Az 54 481 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú,
Szá mí tó gé pes mû sza ki raj zo ló meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí tés

 szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

0557–06 CAD is me re tek

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam el vég zé sét ta nú sí tó bi zo -

nyít vány
Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:
A kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott mo dul zá ró vizs ga
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl

 szóló iga zo lás

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat, mun -

ka szer ve zés

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Szá mí tó gép-ke ze lé si, üze mel te té si, há ló za ti és mul ti -

mé di ás is me re tek al kal ma zá sa. In for ma ti kai biz ton sá gi
esz kö zök hasz ná la ta, szak mai an gol szö veg ér té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1143–06 Pro jekt me nedzs ment
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Pro jekt irá nyí tá si rend sze rek, pro jekt ter ve zés, koc ká zat -

elem zés, erõ for rás-ke ze lés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: Mun ka jo gi, vál lal ko -

zá si, ve ze té si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1155–06 In for ma ti kai is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Rend szer ter ve zés, adat bá zis-ke ze lés, in ter net-hasz ná -

lat, prog ra mo zá si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Rend szer ter ve zés, adat bá zis-ke ze lés, in ter net, prog ra -

mo zá si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1156–06 Szám je gyes ve zér lé sû gé pek mû kö dé se,

prog ra mo zá sa, kar ban tar tá sa, ja ví tá sa,
dokumentálása

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Szám je gyes ve zér lé sû gé pek mû kö dé se, prog ra mo zá sa,

kar ban tar tá sa, ja ví tá sa, do ku men tá lá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
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A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1157–06 CAM-is me re tek (CNC-prog ra mo zás, CNC-

gé pek), gyár tá si el já rá sok, mar ke ting te vé -
keny ség, ki ad vány szer kesz tés, mul ti mé di ás
rendszerek

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Ki ad vány szer kesz tés, mul ti mé di ás rend sze rek,

CAM-prog ram is me re te, CNC-prog ra mo zás, CNC-gép is -
me ret

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Prog ra mo zá si is me re tek, do ku men tá ció ké szí té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat: 
Gyár tá si el já rá sok is me re te, anyag is me ret, alkatrész -

ismeret, au to ma ti zált gé pek is me re te, mar ke ting is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 40%
3. fel adat: 30%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0557–06
CAD-is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
CAD-prog ram te le pí té se, hasz ná la ta, mû sza ki rajz ké -

szí té se CAD-prog ram mal, mo del le zés, mû sza ki do ku men -
tá ció ké szí té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se százalékosan:

Az 54 481 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, CAD-CAM
in for ma ti kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs -
ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 15
4. vizs ga rész: 10
5. vizs ga rész: 25
6. vizs ga rész: 25

Az 54 481 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Szá mí tó gé -
pes mû sza ki raj zo ló meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí tés hez
ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 30
6. vizs ga rész: 70
Az 54 481 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, CAD-CAM

in for ma ti kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs -
ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a
vizs gá zó az 54 481 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Szá -
mí tó gé pes mû sza ki raj zo ló meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí -
tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 15
3. vizs ga rész: 20
4. vizs ga rész: 15
5. vizs ga rész: 50

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei
A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -

nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök

 és fel sze re lé sek mi ni mu ma

CAD-CAM
 in for ma ti kus

Szá mí tó gé pes
mû sza ki raj zo ló

Szá mí tó gép és pe ri fé ri ái X X

Nyom ta tó X X

Plot ter X X

Di gi tá lis fény ké pe zõ gép X X

Kézi rajz esz kö zök X X

Jog tisz ta szoft ve rek X X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ, fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná vagy
meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel kap cso -
lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je dönt a
 fogyatékosság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se let vé le -
mé nyé nek is me re té ben.
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INFORMATIKAI ALKALMAZÁS-FEJLESZTÕ
SZAKKÉPESÍTÉS 

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 54 481 02 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: In for ma ti kai al kal -
ma zás-fej lesz tõ

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész-szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok
Azo no sí tó szám: 54 481 02 0010 54 01
Meg ne ve zés: In fo kom mu ni ká ci ós al kal ma zás-fej lesz tõ
Azo no sí tó szám: 54 481 02 0010 54 02
Meg ne ve zés: In for má ció rend szer-elem zõ és -ter ve zõ
Azo no sí tó szám: 54 481 02 0010 54 03
Meg ne ve zés: In ter ne tes al kal ma zás-fej lesz tõ
Azo no sí tó szám: 54 481 02 0010 54 04
Meg ne ve zés: Szoft ver fej lesz tõ

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3139

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si

év fo lya mok szá ma
Óra szám

In for ma ti kai al kal ma zás-
fej lesz tõ

2 2000

II.

Egyéb adatok

El ága zás meg ne ve zé se: In fo kom mu ni ká ci ós al kal ma -
zás-fej lesz tõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge -

sek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év

5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé -

ges

El ága zás meg ne ve zé se: In for má ció rend szer-elem zõ és
-tervezõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge -

sek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé -

ges

El ága zás meg ne ve zé se: In ter ne tes al kal ma zás-fej lesz tõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge -

sek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé -

ges

El ága zás meg ne ve zé se: Szoft ver fej lesz tõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge -

sek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
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5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé -

ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3139 Egyéb szá mí tás tech ni kai fog -
lal ko zá sok

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
leírása:

Szá mí tó gé pet ke zel, szoft ve re ket hasz nál
Mun ka szer ve zés sel kap cso la tos te vé keny sé get végez
Pro jek tet ter vez és ér té kel
Rend szert/al kal ma zást ter vez és fej leszt
Rend szert tesz tel és do ku men tál a ki ala kí tott esz köz -

kör nye zet ben
Fel tér ké pe zi az in fo kom mu ni ká ci ós kör nye ze tet
In fo kom mu ni ká ci ós al kal ma zá so kat fejleszt
Prog ram in teg rá ci ós fel ada tot végez
Adat bá nyá sza tot vé gez
In ter net ala pú szol gál ta tást ter vez
Prog ra mo zá si fel ada tot lát el

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 482 01 0000 00 00 Adat bá zis-ad mi niszt rá tor

54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM in for ma ti kus

54 481 03 0000 00 00 In for ma ti kai rend szer gaz da

54 481 04 0000 00 00 In for ma ti kus

54 482 02 0000 00 00 IT kom mu ni ká ci ós szol gál ta tó

54 213 04 0000 00 00 Mul ti mé dia al kal ma zás-fej lesz tõ

33 523 01 1000 00 00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat, mun -
ka szer ve zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Hard vert üze mel tet, szoft vert te le pít
Iro dai prog ram cso ma got egye di és in teg rált mó don

használ
Mul ti mé di ás és kom mu ni ká ci ós al kal ma zá so kat kezel
Adat men tést vé gez, in for ma ti kai biz ton sá gi esz kö zö ket

használ
LAN és WAN há ló za to kat hasz nál
In for ma ti kai an gol nyel vû szak mai szö ve get megért
Te vé keny sé gét do ku men tál ja
Szoft ver hasz ná la ti jo go kat al kal maz
Ter ve zi és szer ve zi a mun ka vég zést
Be tart ja a mun ka vég zés sel össze füg gõ sza bá lyo kat
Al kal maz za a mun ka he lyi mi nõ ség biz to sí tá si elõ -

írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mi nõ ség biz to sí tás sal kap cso la tos alap fo gal mak
B Mun ka-, kör nye zet- és tûz vé de lem
A Elekt ro mos áram élet ta ni ha tá sai, el sõ se gély nyúj tás
B Erõ for rá sok ter ve zé se
C Mû sza ki do ku men tá ci ók

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés

Tár sas kom pe ten ci ák: Együtt mû kö dés

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Részt vesz a pro jekt meg ter ve zé sé ben
A fel adat terv ki ala kí tá sá ban köz re mû kö dik
A pro jekt fel ada tok erõ for rás és idõ szük ség le té nek meg -

ha tá ro zá sát elvégzi
Részt vesz a koc ká zat elem zés ben
Részt vesz a kö ve tel mény elem zés ben
A pro jekt ér té ke lé sé ben köz re mû kö dik
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Pro jekt irá nyí tá si rend sze rek
C Koc ká zat elem zés
C Pro jekt ter ve zés
C Erõ for rás-ke ze lés
B Pro jekt irá nyí tás szá mí tó gép pel
B Spe ci á lis alap sza bá lyok
C Ca se-esz kö zök
B Üzem be he lye zés
B Szoft ver ér té ke lés
C Élet cik lus
C Vál lal ko zá si for mák, cég ala pí tás
C Szer ve zési és ve ze té si sza bá lyok
C Mar ke ting és rek lám alap fo gal mak

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Szer ve zõ kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Koc ká zat vál la lás

Tár sas kom pe ten ci ák: Együtt mû kö dõ-kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Meg gyõ zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1144–06 Rend szer/al kal ma zás ter ve zés, -fej lesz tés és
-prog ra mo zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Rend szert/al kal ma zást ter vez
Rend szert/al kal ma zást fej leszt
A mû kö dés hez szük sé ges, meg fe le lõ esz köz kör nye ze tet 

lét re hoz za és be ál lít ja
Tesz te li a rend szer ele me it, fo lya ma ta it, funk ci ó it és

meg je le ní té sét
Do ku men tál ja a prog ra mot/al kal ma zást
Meg szer ve zi és do ku men tál ja az al kal ma zás egyes ele -

me i nek for rás ként és meg je le ní té si mó don ként való kü lön
tá ro lá sát, ar chi vá lá sát

Részt vesz a rend sze rek be ve ze té sé ben

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Rend sze rek (ele mek, jel lem zõk)

C Fel hasz ná lói igé nyek fel tá rá sa, elem zé se és cso por -
to sí tá sa

B A rend sze re le mek tar tal mi ter ve zé se
C Az ele mek for mai meg ha tá ro zá sa
B Rend szer funk ci ók ter ve zé se
C Na vi gá ció meg ter ve zé se
C Esz köz kör nye zet meg ha tá ro zá sa
B Rend sze rek mû kö dé sé nek ter ve zé se
B Szoft ver-ar chi tek tú ra ki ala kí tá sa
C Kom mu ni ká ci ós kap cso la tok (fe lü le tek) fej lesz té se
C Na vi gá ció és in ter ak ci ók fej lesz té se
C Al kal ma zás fej lesz tés lé pé sei és fel ada tai
C Ré te gek tí pu sai
C Esz köz kör nye zet lét re ho zá sa
B Tesz te lé si is me re tek (teszt tí pu sok)
B Do ku men tá lás (do ku men tum tí pu sok)
B Alap fo gal mak (el ága zás, cik lus stb.)
B Prog ra mo zá si té te lek (alap al go rit mu sok)
B Adat szer ke ze tek, ob jek tu mok
B Ál lo mány ke ze lés
B Ese mény ke ze lés
C Prog ram ter ve zé si mód sze rek
C Kó do lás
B Szoft ver kom po nen sek
B Fel hasz ná lói fe lü le tek
C Tesz te lés, hi ba ke re sés
B Al kal ma zás fej lesz tõ esz kö zök
B Szer zõi rend sze rek
C Te le pí tõ cso ma gok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: Ter hel he tõ ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend szer ben való gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1145–06 In fo kom mu ni ká ci ós al kal ma zás-fej lesz tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye lem mel kí sé ri az in fo kom mu ni ká ci ós piac

fejlõdését
In fo kom mu ni ká ci ós stra té gi át dol goz ki és va ló sít meg
In for má ció tech no ló gi ai (IT) szol gál ta tó esz kö zök üze -

mel te té sét támogatja
Táv köz lé si és in ter net al kal ma zá so kat fej leszt és

üzemeltet
Mo bil al kal ma zá so kat fej leszt
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VPN-t hoz lét re
WLAN esz köz is me ret tel ren del ke zik
WiFi, Wi MAX há ló za ti is me re te ket al kal maz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A piac jel lem zõi, stra té gi ák
B In for má ció tech no ló gi ai szol gál ta tó eszközök
B GSM-esz kö zök
C GPS-esz kö zök
C PDA-esz kö zök
B Há ló za ti rend szer fel ügye le ti szol gál ta tá sok
B Mo bil al kal ma zá sok fej lesz té se
B Há ló za ti hoz zá fé rés mód jai, pro to kol lok
B Kom mu ni ká ci ós adat for má tu mok
B VPN
B WLAN
B WiFi, Wi MAX

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Szá mí tó gép esz köz cso port hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: Ön ál ló ság

Tár sas kom pe ten ci ák: –
Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1146–06 In for má ció rend szer-elem zés és -ter ve zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fel tár ja az in for má ció rend szer-fej lesz tés cél ja i nak té -

nye zõ it, prob lé má it és feltételeit
Al kal maz za a prog ram cso mag ki vá lasz tá si szem -

pont-rend sze rét
Részt vesz a ki vá lasz tás ban és a be ve ze tés ben
Fel mé ri az al kal ma zá si te rü le tek prob lé má it
Adat bá nyá sza ti tech ni ká kat al kal maz
A tech ni ká kat és az al kal ma zá so kat össze kap csol ja

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Vál lal ko zá si for mák
C Di ag nosz ti ka
C Kont roll ing
C Gaz da sá gi fo lya ma tok
C Pénz ügyi fo lya ma tok
B In for má ció rend szer-fej lesz té si alap is me re tek
B Adat bá nyá sza ti pro jekt ter ve zés
B Kor re lá ció- és reg resszió ana lí zis
B Adat bá nyá sza ti tech ni kák

B Szer ve zé si mód sze rek
B Prog ram ki vá lasz tás
B Adap tá ció

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend szer ben való gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1147–06 In ter ne tes al kal ma zás-fej lesz tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Vál la la ton be lü li al kal ma zást fej leszt
Üz le tek kö zöt ti kap cso la tot fej leszt
Web szol gál ta tá si-együtt mû kö dé si ver me ket használ
Szol gál ta tá si kör nye ze tet hasz nál
XML-t hasz nál
Al kal maz za az XML-sé mát
Fej lesz tõi kör nye ze tet hasz nál
Gra fi kus prog ra mot hasz nál
Ani má cióké szí tõ prog ra mot hasz nál
HTML prog ram nyel vet hasz nál

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Üz let tí pu sok B, B2B, B2C
B Web szol gál ta tás
C Esz köz kör nye zet-ter ve zés
C Mo del le zés
B Vi zu á lis fej lesz tõ kör nye zet
B Kli ens ol da li fej lesz tés
B Szer ver ol da li fej lesz tés
C Ani má cióké szí tõ prog ram
C Gra fi kus prog ram

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 ECDL kép szer kesz tés
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: Kom mu ni ka tív készség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
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Együtt mû kö dõ kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1148–06 Szoft ver fej lesz tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Meg ter ve zi és meg va ló sít ja az adat bá zi so kat
Kó dol ja az adat tá ro lá si ré te get egy adat bá zis-ke ze lõ

nyelv hasz ná la tá val
Prog ra mo zás-mód szer ta ni is me re tek és a prog ra mo zá si

nyel vek hasz ná la tá val kó dol ja az al kal ma zás-lo gi kát meg -
va ló sí tó kom po nen se ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Adat mo del le zés
C Adat ál lo má nyok, adat szer ke ze tek ter ve zé se
C In teg ri tá si rend szer ter ve zé se
C Jo go sult sá gi rend sze rek
C Adat bá zi sok (tí pus, jel lem zõk, al ko tó ele mek)
B Adat bá zis-fej lesz tés lé pé sei és mû ve le tei
B Adat bá zi sok kar ban tar tá sa, le kér de zé se
C Tesz te lés

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
3 ECDL AM4-mo dul Táb lá zat ke ze lés – Ha la dó szint
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák: To le ran cia

Mód szer kom pe ten ci ák: Rend szer ben való gon dol ko dás

Az 54 481 02 0010 54 01 azo no sí tó szá mú,
 In fo kom mu ni ká ci ós al kal ma zás fej lesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás

 szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

1144–06 Rend szer/al kal ma zás ter ve zés, -fej lesz tés
és -prog ra mo zás

1145–06 In fo kom mu ni ká ci ós al kal ma zás-fej lesz -
tés

Az 54 481 02 0010 54 02 azo no sí tó szá mú,
 In for má ció rend szer-elem zõ és -ter ve zõ meg ne ve zé sû el ága zás

 szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver -
hasz ná lat, mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jektme nedzs ment

Az 54 481 02 0010 54 02 azo no sí tó szá mú,
 In for má ció rend szer-elem zõ és -ter ve zõ meg ne ve zé sû el ága zás

 szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1144–06 Rend szer/al kal ma záster ve zés,
-fej lesz tés és -prog ra mo zás

1146–06 In for má ció rend szer-elemzés
és -ter ve zés

Az 54 481 02 0010 54 03 azo no sí tó szá mú,
 In ter ne tes al kal ma zás fej lesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver -
hasz ná lat, mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jektme nedzs ment

1144–06 Rend szer/al kal ma zás ter ve zés,
-fej lesz tés és -prog ra mo zás

1147–06 In ter ne tes al kal ma zás fej lesz -
tés

Az 54 481 02 0010 54 04 azo no sí tó szá mú,
 Szoft ver fej lesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás

 szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver -
hasz ná lat, mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jektme nedzs ment

1144–06 Rend szer/al kal ma zás ter ve zés,
-fej lesz tés és -prog ra mo zás

1148–06 Szoft ver fej lesz tés

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:

Az utol só szak kép zõ év fo lyam el vég zé sét ta nú sí tó bi zo -
nyít vány

Szak dol go zat ké szí té se

Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:

A kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott mo dul zá ró vizs ga

Szak dol go zat ké szí té se

A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl
 szóló igazolás

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat, mun -
ka szer ve zés
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szá mí tó gép-ke ze lé si, üze mel te té si, há ló za ti és mul ti -

mé di ás is me re tek al kal ma zá sa. In for ma ti kai biz ton sá gi
esz kö zök hasz ná la ta, szakmai angol szöveg értése

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1143–06 Pro jekt me nedzs ment
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Pro jekt irá nyí tá si rend sze rek, pro jekt ter ve zés, koc ká zat -

elem zés, erõ for rás-ke ze lés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mun ka jo gi, vál lal ko zá si, ve ze té si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1144–06 Rend szer/al kal ma zás ter ve zés, -fej lesz tés és

-prog ra mo zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ter ve zé si alap is me re tek, fej lesz té si alap is me re tek,

tesz te lé si és do ku men tá lá si is me re tek, prog ra mo zás-mód -
szer ta ni ismeretek, programozás

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ter ve zé si alap is me re tek, fej lesz té si alap is me re tek,

tesz te lé si és do ku men tá lá si is me re tek, prog ra mo zás-mód -
szer ta ni ismeretek, programozás

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szóbeli
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1145–06 In fo kom mu ni ká ci ós al kal ma zás-fej lesz tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
In fo kom mu ni ká ci ós esz kö zök, al kal ma zá sok, há ló za ti

is me re tek fel hasz ná lá sá val egy át fo gó szak dol go zat ké szí -
té se, szakdolgozat védése

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szóbeli
Idõ tar ta ma: 15 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
In fo kom mu ni ká ci ós esz kö zök, al kal ma zá sok, há ló za ti

is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1146–06
In for má ció rend szer-elem zés és -ter ve zés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Át fo gó szak dol go zat ké szí té se, mely egy gaz da sá gi fo -

lya mat ból ki in dul va hoz lét re egy in for má ci ós rend szert
vagy egy adat bá nyá sza ti eset ta nul mány alap ján ele mez
egy meg lé võ rend szert – szak dol go zat vé dé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 15 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Gaz da sá gi is me re tek, rend szer elem zés és -ter ve zés,

prog ram in teg rá ció.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1147–06
In ter ne tes al kal ma zás-fej lesz tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Át fo gó szak dol go zat ké szí té se, mely egy in ter ne tes

szol gál ta tást ter vez és va ló sít meg vagy a kli ens- vagy a
szer ver ol dal fej lesz té sé vel – szak dol go zat vé dé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 15 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Üz let tí pu sok, web szol gál ta tá si is me re tek, esz köz kör -

nye zet-ter ve zé si is me re tek, mo del le zés, vi zu á lis fej lesz tõ
kör nye zet, kli ens/szer ver ol da li fej lesz té si is me re tek

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1148–06 Szoft ver fej lesz tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Át fo gó szak dol go zat ké szí té se, mely vagy adat mo del le -

zés alap ján adat bá zis-fej lesz té si és tesz te lé si fel adat meg -

8790 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/115. szám



va ló sí tá sa, vagy egy adap tá ci ós jel le gû fel adat meg ol dá sa
spe ci fi ká ci ó ja, ter ve zé se, kó do lá sa és tesz te lé se – szak dol -
go zat vé dé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szóbeli
Idõ tar ta ma: 15 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se százalékosan:

Az 54 481 02 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, In fo kom mu -
ni ká ci ós al kal ma zás-fej lesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz
ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 35
4. vizs ga rész: 40

Az 54 481 02 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, In for má ció -
rend szer-elem zõ és -ter ve zõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz
ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 35
5. vizs ga rész: 40

Az 54 481 02 0010 54 03 azo no sí tó szá mú, In ter ne tes
al kal ma zás-fej lesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizsga egészében

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 35
6. vizs ga rész: 40

Az 54 481 02 0010 54 04 azo no sí tó szá mú, Szoft ver fej -
lesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizsga egészében

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 35
7. vizs ga rész: 40

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

Az el ága zá sok hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek 
ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök és fel sze re lé sek

 mi ni mu ma

In fo kom mu -
ni ká ci ós

al kal ma zás -
fej lesz tõ

In for má ció -
rend szer-
elem zõ 

és -ter ve zõ

In ter ne tes
al kal ma zás -

fej lesz tõ

Szoft ver-
fej lesz tõ

Kli ens szá mí tó gép X X X X

Te le fon X X X X

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök és fel sze re lé sek

 mi ni mu ma

In fo kom mu -
ni ká ci ós

al kal ma zás -
fej lesz tõ

In for má ció -
rend szer-
elem zõ 

és -ter ve zõ

In ter ne tes
al kal ma zás -

fej lesz tõ

Szoft ver-
fej lesz tõ

Adat tá ro ló mé di um, pl.
CD, DVD, DAT ka zet ta

X X X X

Ins tal lá ló prog ram kész let X X X X

Adat bá zis tól, al kal ma zá -
sok tól füg get le ní tett 
do ku men tá ció

X X X X

E-ma il X X X X

In ter net X X X X

Int ra net hoz zá fé rés 
(tá vo li is)

X X X X

Jog tisz ta szoft ve rek X X X X

Nyom ta tá si le he tõ ség X X X X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ, fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná vagy
meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel kap cso -
lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je dönt a
 fogyatékosság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se let vé le -
mé nyé nek is me re té ben.

* * *

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA
SZAKKÉPESÍTÉS 

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 54 481 03 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: In for ma ti kai rend -
szer gaz da

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész-szak ké pe sí tés
Azo no sí tó szám: 54 481 03 0100 52 01
Meg ne ve zés: Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

3.2. El ága zá sok
Azo no sí tó szám: 54 481 03 0010 54 01
Meg ne ve zés: In for ma ti kai há ló zat-te le pí tõ és -üze -

meltetõ
Azo no sí tó szám: 54 481 03 0010 54 02
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Meg ne ve zés: In for ma ti kai mû sze rész
Azo no sí tó szám: 54 481 03 0010 54 03
Meg ne ve zés: IT biz ton ságtech ni kus
Azo no sí tó szám: 54 481 03 0010 54 04
Meg ne ve zés: IT ke res ke dõ
Azo no sí tó szám: 54 481 03 0010 54 05
Meg ne ve zés: Szá mí tó gép rend szer-kar ban tar tó
Azo no sí tó szám: 54 481 03 0010 54 06
Meg ne ve zés: Szó ra koz ta tó tech ni kai mû sze rész
Azo no sí tó szám: 54 481 03 0010 54 07
Meg ne ve zés: Web mes ter

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3131

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si

 év fo lya mok szá ma
Óra szám

In for ma ti kai rend szer gaz da 2 2000

II.

Egyéb adatok

El ága zás meg ne ve zé se: In for ma ti kai há ló zat-te le pí tõ 
és -üzemeltetõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge -

sek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé -

ges

El ága zás meg ne ve zé se: In for ma ti kai mû sze rész
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szüksé -

gesek

2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük -

séges

El ága zás meg ne ve zé se: IT biz ton ságtech ni kus
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge -

sek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé -

ges

El ága zás meg ne ve zé se: IT ke res ke dõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szüksé -

gesek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé -

ges

El ága zás meg ne ve zé se: Szá mí tó gép rend szer-kar ban -
tar tó

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szüksé -

gesek
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2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé -

ges

El ága zás meg ne ve zé se: Szó ra koz ta tó tech ni kai mû sze -
rész

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge -

sek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé -

ges

El ága zás meg ne ve zé se: Web mes ter
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge -

sek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé -

ges

Rész-szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Szá mí tás tech ni kai
szoft ver-üze mel te tõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge -
sek

2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 500
3. El mé let ará nya: 50%
4. Gya kor lat ará nya: 50%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé -

ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3131 Szá mí tó gép há ló zat-
üze mel te tõ

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
leírása:

Szá mí tó gé pet ke zel, szoft ve re ket hasz nál
Mun ka szer ve zés sel kap cso la tos te vé keny sé get végez
Pro jek tet ter vez és ér té kel
Hard ve res fel ada to kat lát el
Szoft ve res fel ada to kat lát el
Cím tá rat te le pít, kon fi gu rál, üze mel tet
Tá mo gat ja a biz ton sá gi rend szert
Elõ adás-tech ni kai te vé keny sé get végez
Ke res ke del mi te vé keny sé get foly tat
Üze mel te ti a kül sõ és bel sõ há ló za tot
LAN/WAN mi nõ sí té se ket vé gez mé ré sek kel
LAN/WAN há ló za to kat üze mel tet és fel ügyel
Rend szerpa ra mé te re ket mér, ele mez és je len té se ket

készít
LAN/WAN hi ba el há rí tást vé gez
LAN/WAN adat vé del met biz to sít
LAN/WAN esz kö zö ket te le pít
LAN/WAN há ló za tot mó do sít
Üze mel te ti a ve ze ték nél kü li há ló za tot
VoIP rend sze re ket üze mel tet és te le fon köz pon tot fel -

ügyel
Te le ví zi ót, szá mí tó gép mo ni tort javít
CD/DVD esz kö zö ket ja vít
IT biz ton sá got do ku men tál
VPN-t (Vir tu á lis Ma gán há ló za tot) hoz létre
Kli ens ol da li tûz fa lat tá vol ról kon fi gu rál
A cég ve ze té sé vel kon zul tál va biz ton sá gi sza bály za tot

hoz létre
Szá mí tó gé pes rend sze rek szoft ve res te le pí té sét végzi
Vi deó, au dió esz kö zö ket ja vít
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Házi mozi rend sze re ket te le pít
HI-FI rend sze re ket te le pít
In for má ci ót gyûjt és do ku men tál mun ká já val kap cso lat -

ban
Ál lan dó kap cso la tot tart, tá mo ga tást nyújt part ne re i -

nek/mun ka tár sa i nak
Web tar tal mak te le pí té sét, fris sí té sét és el len õr zé sét

végzi
We bes szol gál ta tá sok fo lya ma tos mo ni to ro zá sát vég -

zi/végezteti
Köz re mû kö dik ter ve zé si, fej lesz té si fel ada tok ban
Hoz zá fé ré si jo go sult sá got biz to sít a part ne rek nek
Rend szerkon fi gu rá lást vé gez és el len õriz

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 482 01 0000 00 00 Adat bá zis ad mi niszt rá tor

54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM in for ma ti kus

54 481 02 0000 00 00 In for ma ti kai al kal ma zás fej lesz tõ

54 481 04 0000 00 00 In for ma ti kus

54 482 02 0000 00 00 IT kom mu ni ká ci ós szol gál ta tó

54 213 04 0000 00 00 Mul ti mé dia-al kal ma zás fej lesz tõ

33 523 01 1000 00 00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat, mun -
kaszervezés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Hard vert üze mel tet, szoft vert te le pít
Iro dai prog ram cso ma got egye di és in teg rált mó don

hasz nál
Mul ti mé di ás és kom mu ni ká ci ós al kal ma zá so kat kezel
Adat men tést vé gez, in for ma ti kai biz ton sá gi esz kö zö ket

használ
LAN és WAN há ló za to kat hasz nál
In for ma ti kai, an gol nyel vû szak mai szö ve get megért
Te vé keny sé gét do ku men tál ja
Szoft ver hasz ná la ti jo go kat al kal maz
Ter ve zi és szer ve zi a mun ka vég zést
Be tart ja a mun ka vég zés sel össze füg gõ sza bá lyo kat
Al kal maz za a mun ka he lyi mi nõ ség biz to sí tá si elõ -

írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mi nõ ség biz to sí tás sal kap cso la tos alap fo gal mak
B Mun ka-, kör nye zet- és tûz vé de lem
A Elekt ro mos áram élet ta ni ha tá sai, el sõ se gély nyúj tás
B Erõ for rá sok ter ve zé se
C Mû sza ki do ku men tá ci ók

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés

Tár sas kom pe ten ci ák: Együtt mû kö dés

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Részt vesz a pro jekt meg ter ve zé sé ben
A fel adat terv ki ala kí tá sá ban köz re mû kö dik
A pro jekt fel ada tok erõ for rás és idõ szük ség le té nek meg -

ha tá ro zá sát el vég zi
Részt vesz a koc ká zat elem zés ben
Részt vesz a kö ve tel mény elem zés ben
A pro jekt ér té ke lé sé ben köz re mû kö dik

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Pro jekt irá nyí tá si rend sze rek
C Koc ká zat elem zés
C Pro jekt ter ve zés
C Erõ for rás-ke ze lés
B Pro jekt irá nyí tás szá mí tó gép pel
B Spe ci á lis alap sza bá lyok
C Ca se-esz kö zök
B Üzem be he lye zés
B Szoft ver ér té ke lés
C Élet cik lus
C Vál lal ko zá si for mák, cég ala pí tás
C Szer ve zési és ve ze té si sza bá lyok
C Mar ke ting és rek lám alap fo gal mak
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Szer ve zõ kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Koc ká zat vál la lás

Tár sas kom pe ten ci ák: Együtt mû kö dõ-kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Meg gyõ zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1168–06 Hard ve res, szoft ve res fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Meg ha tá roz za a pon tos kon fi gu rá ci ót
Össze rak ja a mun ka ál lo mást, szer vert
Üzem be he lye zi a mun ka ál lo mást, szer vert és tar to zé ka -

i kat
Üzem be he lye zi a pe ri fé ri ás egy sé ge ket (nyom ta tó, mo -

dem, UPS, scan ner, USB esz kö zök stb.)
Hard ver-tesz te ket vé gez
Hard ve res hi bát ja vít, el há rít
Be ren de zé sek ben al kat részt cse rél
El vég zi a terv sze rû és ese ti kar ban tar tást
Meg old ja a hard ver-prob lé mát, vagy to váb bít ja a hard -

ver-prob lé mát a kö vet ke zõ szintre
LAN/WAN há ló za tok ká be le zé sét végzi
Esz kö zö ket csat la koz tat a há ló zat hoz
Tesz te li a ki épí tett há ló za tot
Te le pí ti a rend szer-szoft ve re ket a mun ka ál lo má son,

szer ve re ken
Be ál lít ja a rend szer- és fel hasz ná lói pa ra mé te re ket

(IP cím, e-ma il, fel hasz ná ló név, po li cy, nyom ta tó, li cen -
ce) a munkaállomásokon

Biz ton sá gi men tést vé gez, adat-hely re ál lí tást hajt végre
Te le pí ti az al kal ma zá so kat a mun ka ál lo má son
Te le pí ti a hi ba ja ví tó cso ma go kat a mun ka ál lo má so kon,

szervereken
In ter ne tes szol gál ta tá so kat (pro xy, http, ftp, ema il stb.)

te le pít szer ve re ken
Rend sze re sen vég re hajt ja a terv sze rû szoft ver-kar ban -

tar tást (kom pakt ál ás, temp ál lo má nyok tör lé se, tö re de zett -
ség-men te sí tés stb.)

Üze mel te ti és fel ügye li a há ló za ti és lo ká lis al kal ma zá -
so kat

Elõ ál lít ja a min ta-kon fi gu rá ci ót (ima ge-fi le)
Tesz te li a ter ve zett vál toz ta tá so kat, ke ze li azo kat a tesz -

tek ered mé nyei alapján

Rend sze re sen el len õr zi a szoft ver-kon fi gu rá ci ót (il le gá -
lis szoft ver, aján lott szoft ver-ver zió, egy sé ges ség stb.)

Ve ze ti a li censz-nyil ván tar tást, rend sze re sen el len õr zi a
li cen szek fel hasz ná lá sát

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szá mí tó gép ge ne rá ci ók
B Szá mí tó gép bel sõ fel épí té se
B Mik ro pro cesszo rok
B Me mó ri ák
B Hát tér tá rak
B Pe ri fé ri ák
B Sín rend sze rek
B In for ma ti kai alap fo gal mak
B Szoft ve rek cso por to sí tá sa
B Ope rá ci ós rend sze rek jel lem zé se
B Ope rá ci ós rend sze rek fel ada tai
B Ope rá ci ós rend sze rek cso por to sí tá sa
B Al go rit mus fo gal ma, jel lem zõi

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Szá mí tó gép-esz köz cso port, szer ve rek, pe ri fé ri ák

használata
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák: –
Mód szer kom pe ten ci ák:
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1163–06 LAN/WAN is me re tek, biz ton sá gi rend szer

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
For ga lom irá nyí tó kat és kap cso ló kat kon fi gu rál
Át vi te li kö ze ge ket mû szer rel mi nõ sít
Sáv szé les sé get mér LAN-on LAN esz köz zel, WAN-on

WAN esz köz zel
Hoz zá fé rés-ve zér lési lis tá kat ter vez és al kal maz
VLAN-okat ter vez és al kal maz
For ga lom irá nyí tó kon be ha to lást de tek tál
For ga lom irá nyí tó kat mo ni to roz
For ga lom irá nyí tó kat me ne dzsel
LAN/WAN esz kö zök szoft ve re it fris sí ti, szoft ver fris sí -

tés já ru lé kos fel ada ta it elvégzi
For gal mi ada to kat el len õriz, rög zít és do ku men tál
Fi zi kai to po ló gi át, lo gi kai fel épí tést, IP cím zést do ku -

men tál
Hi bát be ha tá rol mé rés alap ján és át me ne ti meg ol dást

biztosít
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LAN/WAN esz kö zö ket újra kon fi gu rál, vég re hajt ja az
üze mel te té si uta sí tás vo nat ko zó részeit

Bel sõ és kül sõ il le ték te len adat hoz zá fé rést detektál
LAN/WAN for ga lom szû rést kon fi gu rál, for ga lom szû -

rést ellenõriz
LAN/WAN esz kö zö ket el he lyez, te le pít, ká be le zést

csat la koz tat
LAN esz kö zö ket kon fi gu rál, LAN kon fi gu rá ci ót ment
WAN esz kö zö ket kon fi gu rál, WAN kon fi gu rá ci ót ment
LAN és WAN ka pa ci tást ter vez, táv köz lé si tech no ló gi át 

választ
WLAN esz kö zö ket kon fi gu rál, WLAN kon fi gu rá ci ót

ment
VoIP esz kö zö ket kon fi gu rál, VoIP kon fi gu rá ci ót ment
Be lép te ti a dol go zót
Be ál lít ja a kö zös erõ for rá so kat, és gon dos ko dik ar ról,

hogy a fel hasz ná lók hoz zá fér je nek a dokumentumokhoz
Át ve te ti a hard ver és szoft ver kon fi gu rá ci ót a fel hasz ná -

ló val (lel tár fe le lõs ség, szoft ver fe le lõs sé gi nyilatkozat)
Ve ze ti a fel hasz ná ló- és jo go sult ság-nyil ván tar tá so kat
Mó do sít ja a jo go sult sá go kat
Fo gad ja és meg old ja a fel hasz ná lók prob lé má it vagy to -

váb bít ja a kö vet ke zõ szintre
Rend sze re sen fris sí ti a ví rus ir tó rend szert és a ví rus adat -

bá zist
Rend sze re sen fris sí ti és fut tat ja a kém- és rek lám prog -

ram el le nes szoft vert a mun ka ál lo má so kon
Elem zi a rend szer nap ló kat
Szük ség ese tén ér te sí ti a biz ton sá gi fel ügye le tet
Gon dos ko dik a rend szer jel sza vak biz ton sá gos tá ro lá sá -

ról
Tá mo gat ja a ka taszt ró fa me nedzs men tet
Üze mel te ti a men té si rend szert
Ve ze ti a men té si nap lót, há ló za ti hi ba nap lót ve zet és

nap ra ké szen tart ja a dokumentációt
El vég zi a ter ve zett és ese ti ar chi vá lá so kat
Tesz te li a men tett vagy ar chív pél dá nyok hasz nál ha tó -

sá gát
Szük ség ese tén üzem be ál lít ja a tar ta lék esz kö zö ket
El vég zi az igé nyelt vissza töl té se ket és hely re ál lí tá so kat
Fel hasz ná lói szin ten al kal maz za a há ló za ti me nedzs -

ment-rend szert
Üze mel te ti az in ter ne tes szol gál ta tá so kat (mail ser ver,

DNS, Pro xy stb.)
El vég zi a szer ve rek terv sze rû szoft ver kar ban tar tá sát
Rend sze re sen el len õr zi a há ló za ti erõ for rá sok ki hasz -

nált sá gát
Fel is me ri a kül sõ és bel sõ há ló zat ban je lent ke zõ hi bá -

kat, el há rít ja azo kat, vagy to váb bít ja a hi ba le írást a kö vet -
ke zõ szint re

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B LAN/WAN alap is me re tek
B Há ló za ti esz kö zök

B Há ló za ti át vi te li kö ze gek
B Et her net és más há ló za ti tech no ló gi ák
B OSI há ló za ti mo dell
B TCP/IP há ló za ti mo dell
B TCP/IP pro to koll kész let
B IP cím zés
B For ga lom irá nyí tók kon fi gu rá lá sa
B IOS pa ran csok
B Irá nyí tó pro to kol lok
B Hi ba el há rí tás
B Hoz zá fé rés-ve zér lési lis ták
B Ha la dó szin tû for ga lom irá nyí tás
B Kap cso lók kon fi gu rá lá sa
B Kon fi gu rá lá si is me re tek
B Fe szí tõ fa-pro to koll
B Vir tu á lis LAN-ok
B Trönk-pro to koll
B Há ló zat ter ve zé si is me re tek
B Ha la dó IP cím zés
B WAN tech no ló gi ák és esz kö zök
B PPP
B ISDN
B Fra me Re lay
B Há ló zat fel ügye le ti is me re tek
B WLAN alap is me re tek
B WLAN tech no ló gi ák
B WLAN esz kö zök, kon fi gu rá lá si is me re tek
B Há ló za ti ope rá ci ós rend sze rek vé del mi eszközei
B Tûz fa lak
B VPN
B VoIP tech no ló gia
B VoIP esz kö zök kon fi gu rá lá sa
B Szá mí tó gé pes rend sze rek hard ve res esz kö ze i nek

ismerete
B Szá mí tó gé pes rend sze rek szoft ve res esz kö ze i nek

ismerete

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
5 Há ló zat ter vek ké szí té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Pon tos ság

Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: Együtt mû kö dõ ké pes ség

Mód szer kom pe ten ci ák:

Ter ve zés

Rend szer ben való gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1164–06 Szá mí tó gé pes rend sze rek fi zi kai ki épí té se
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A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be lép te tõ rend sze re ket épít ki (ká be lez, esz kö zö ket

csat la koz tat)
Fo lya mat sza bá lyo zá si rend sze re ket épít ki (ká be lez,

esz kö zö ket csatlakoztat)
Köz igaz ga tá si rend sze re ket épít ki (ká be lez, esz kö zö ket 

csat la koz tat)
In fo kom mu ni ká ci ós (há ló zat, VoIP) rend sze re ket épít

ki (ká be lez, esz kö zö ket csatlakoztat)
Pénz tá ri rend sze re ket épít ki (ká be lez, esz kö zö ket csat -

la koz tat)
Ok ta tá si rend sze re ket épít ki (ká be lez, esz kö zö ket csat -

la koz tat)

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szá mí tó gép fel épí té se, mû kö dé si elve
B Kar ban tar tá si is me re tek
B Ká be le zés

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Há ló za ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Há ló za ti rajz ké szí té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: Pre ci zi tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1165–06 Au dió/vi deó is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Táp egy ség-el len õr zés és -mé rés után cse ré li a biz to sí té -

kot és a táp egy ség hi bás alkatrészeit
Fel is me ri a me cha ni kus vagy elekt ro ni kus hibát
Le mág ne se zõ áram kört el len õriz, cse rél (PTC-t cse rél)
Me cha ni kus hi bát ja vít
El len õr zi, szük ség sze rint ja vít ja a ve zér lõ (pro cesszor)

áram kört
Elekt ro ni kus hi bát ja vít
El len õr zi a sor meg haj tó fo ko za tot
Lé zer fe jet cse rél (pick-up)
El len õr zi a füg gõ le ges el té rí tõ fo ko za tot
Cse ré li az LP le mez ját szó fe jet
El len õr zi és szük ség sze rint cse ré li a vi deóp ro cesszort
El len õr zi és szük ség sze rint ja vít ja a KF áram kört
El len õr zi és szük ség sze rint cse ré li a tu nert
El len õr zi és szük ség sze rint ja vít ja a hang fo ko za tot
El len õr zi és szük ség sze rint cse ré li a kép csö vet
El len õr zi és be ál lít ja a szín fo ko za tot
Házi mozi rend sze re ket üzem be he lyez
Házi mozi rend sze re ket ja vít
Esz kö zö ket kar ban tart

HI-FI rend sze re ket üzem be he lyez
HI-FI rend sze re ket ja vít
Han go sí tó rend szert üze mel tet
Üze mel te ti a fény- és lát vány tech ni kai rend sze re ket
Zárt lán cú stú di ót irá nyít
Di gi tá lis és ana lóg au di o vi zu á lis esz kö zök kel rögzít
Di gi tá lis és ana lóg vi deó fel vé telt készít
Di gi tá lis és ana lóg fény ké pet ké szít
Di gi tá lis és ana lóg hang fel vé telt ké szít
Di gi tá lis és ana lóg adat hor do zót sok szo ro sít (pl. CD,

DVD, vi deó és au dió ka zet ta)
Fény má so ló val do ku men tu mot sok szo ro sít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mul ti mé dia esz kö zök is me re te
B Au dió/vi deó esz kö zök is me re te
B HI-FI rend sze rek is me re te
B Elekt ro mos alap fo gal mak
B Passzív áram kö ri ele mek
B Ak tív áram kö ri ele mek
B Fél ve ze tõ esz kö zök
B Alap kap cso lá sok
B Mû ve le ti erõ sí tõk
B Kom bi ná ci ós és szek ven ci á lis lo gi kai há ló za tok
B Mé rés tech ni ka alap jai
B Lo gi kai áram kör csa lá dok
B A/D és D/A át ala kí tók
B Di gi tá lis mé rés tech ni ka
B Me mó ria faj ták
B Pro cesszo rok
B Szá mí tó gép ve zér lõ áram kö rei
B Mág ne ses adat tá ro lás
B Op ti kai adat tá ro lás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Kap cso lá si rajz ké szí té se
4 Au dió/Vi deó be ren de zé sek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Hal lás
Lá tás

Tár sas kom pe ten ci ák: Em pa ti kus kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1166–06 IT biz ton ság tech ni ka

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
VPN ki szol gá lót te le pít
VPN ki szol gá lót kon fi gu rál
VPN tá vo li hoz zá fé rést kon fi gu rál
Szoft ve res vé del met ter vez
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Hard ve res vé del met ter vez
El len õr zi a biz ton sá gi sza bály zat be tar tá sát
IP sec szol gál ta tást te le pít, kon fi gu rál
Di gi tá lis alá írást igé nyel, te le pít, kon fi gu rál
Ta nú sít vány-ki szol gá lót te le pít, kon fi gu rál
Hard ve res és szoft ve res tûz fa lat te le pít és kon fi gu rál

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Há ló za ti ope rá ci ós rend sze rek vé del mi eszközei
B Tûz fa lak
B VPN
B VoIP tech no ló gia
B VoIP esz kö zök
B Kon fi gu rá lás
B Szá mí tó gé pes rend sze rek hard ve res esz kö zei
B Szá mí tó gé pes rend sze rek szoft ve res esz kö zei

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Há ló za ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Há ló za ti rajz ké szí té se
5 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Kap cso lá si rajz ké szí té se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: Tér lá tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Meg gyõ zõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1167–06 Web mes ter

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li és gyûj ti a mun ká já val kap cso la tos új on nan fel -

me rü lõ tech no ló gi á kat, trendeket
Fe lül vizs gál ja, fej lesz ti és do ku men tál ja sa ját mun ka fo -

lya ma ta i nak eljárásait
Biz to sít ja az ál lan dó el ér he tõ sé get (web mas ter@do -

main.com)
Fo gad ja, ke ze li/to váb bít ja a web lá to ga tók ész re vé te le it, 

pa na sza it, kér dé se it, igényeit
Fo gad ja a bel sõ és kül sõ mun ka tár sak web tar ta lom mal

kap cso la tos igé nye it/utasításait
In té zi a web tar ta lom te le pí té sét és a hoz zá kap cso ló dó

hos tok re giszt rá ci ós kérelmét
A köz ve tí tett web tar tal mak meg újí tá sát elvégzi
El len õr zi a tar ta lom szer ke ze ti meg je le né sét a fris sí tést

köve tõen kü lön bö zõ meg je le ní té si felületeken
Web lap tar tal mat kor ri gál ja/ja vas la tot tesz a kor ri gá -

lás ra

Tesz te lé se ket vé gez a web tar tal mak el ér he tõ sé gét il le -
tõ en

De tek tál ja a rend szer gyen ge pont ja it és a tá ma dá so kat
Részt vesz a szol gál ta tás biz ton sá gi és funk ci o ná lis ter -

ve zé sé ben, ki ala kí tá sá ban
A fel hal mo zott in for má ci ók alap ján rend szer be illõ és a

fel adat hoz szük sé ges hard ver- és szoft ver esz kö zö ket ja va -
sol

Jo go sult ság-struk tú rát ke zel a we bes tar ta lom el éré sé -
hez

Adat bá zis-jo go sult sá go kat kezel
A fel hasz ná lók ad mi niszt rá ci ó ját kezeli
El len õr zi a rend szer-ad mi niszt rá tor ál tal el vég zett web -

szol gál ta tá sok hoz szük sé ges konfigurációt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B HTML prog ram nyelv
B Web szer kesz tõ-prog ram

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: –

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: Lá tás

Mód szer kom pe ten ci ák:
Rend sze re zõ ké pes ség
In for má ció gyûj tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1175–06 Szá mí tó gé pes rend sze rek szoft ve res te le pí -
té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be lép te tõ rend sze re ket te le pít
Fo lya mat sza bá lyo zá si rend sze re ket telepít
Köz igaz ga tá si rend sze re ket te le pít
In fo kom mu ni ká ci ós (há ló zat, VoIP) rend sze re ket

telepít
Pénz tá ri rend sze re ket te le pít
Ok ta tá si rend sze re ket te le pít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szoft ver-te le pí té sek és kon fi gu rá ci ók
B Há ló za tok mû kö dé se
B In ter net szol gál ta tá sai
B Há ló za ti ope rá ci ós rend sze rek
B Elekt ro ni kus le ve le zés
B Szá mí tó gép üze mel te té se a há ló zat ban
B Há ló za ti ope rá ci ós rend sze rek te le pí té se és kon fi gu -

rá lá sa
B In ter ne tes szol gál ta tá sok te le pí té se és kon fi gu rá lá sa
B Há ló zat me nedzs ment
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C Mul ti mé dia alap fo gal mai
C Mul ti mé dia ál lo má nyok ter ve zé se
B Mul ti mé di ás szoft ve rek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Há ló za ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Há ló za ti rajz ké szí té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: Dön tés ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: Rend szer ben való gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0004–06 Az áru for ga lom le bo nyo lí tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ ké szí ti a rak tá rat/áru moz ga tó esz kö zö ket az áru fo -

ga dá sá ra, elõ ké szí ti a vissza szál lí tan dó gön gyö le get és a
visszárut

Át ve szi mennyi sé gi leg és mi nõ sé gi leg az árut/gön gyö -
le get/be ren de zést/esz közt, el vég zi a hi bás tel je sí tés bõl
adódó teendõket

El len õr zi az áru hoz elõ írás sze rint csa to lan dó do ku men -
tu mok meg lé tét, sza bály sze rû sé gü ket.

Kész let re ve szi az árut
Az áru jel le gé nek/elõ írásoknak meg fele lõen gon dos ko -

dik az áru mi nõ sé gé nek és a mennyi sé gé nek megóvásáról
Lel tárt ké szít/köz re mû kö dik a lel tá ro zás ban
Elõ ké szí ti az árut ér té ke sí tés re, fo lya ma to san gon dos -

ko dik az áru szak mai sza bá lyok/ar cu lat sze rin ti ki he lye zé -
sé rõl, az árak fel tün te té sé rõl, az árjelzés ellenõrzésérõl

Fo gad ja a ve võt, meg is me ri a vevõ igé nye it
Be mu tat ja az árut a ve võ nek, tá jé koz tat ja az áru val kap -

cso la tos szol gál ta tá sok ról
Áru aján lás sal se gí ti a ve võt a vá sár lá si dön tés ben
El szá mol ja az el len ér té ket, ke ze li a pénz tár gé pet, szám -

lát készít
Kész pénz zel és kész pénz kí mé lõ mó don fi zet tet
Át ad ja az árut a ve võ nek, a vevõ igé nyé tõl, az ar cu la ti

jel lem zõk tõl és az áru jel le gé tõl füg gõ en be cso ma gol ja az
árut

In té zi a fo gyasz tói rek la má ci ó kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Az áru át vé tel nél hasz nált esz kö zök mû kö dé se, ke -

ze lé se
A Az áru át vé tel fo lya ma ta, szem pont jai, iga zo lá sa
C Áru rend sze rek
B A szab vá nyo sí tás, a szab vány fo gal ma, sze re pe
B A mi nõ ség, a mi nõ ség biz to sí tás je len tõ sé ge, sze re -

pe, a mi nõ ség re ható tényezõk

A Az áru jel le gé nek meg fe le lõ rak tá ro zá si mó dok, sza -
bá lyok

B Az egyes áru cso por tok, áru fé le sé gek jel lem zõi, mi -
nõ sé gi kö ve tel mé nyei

B Az áru elõ ké szí tés me ne te, az elõ ké szí tés re vo nat ko -
zó sza bá lyok, elõ írások

B Az áru ki he lye zés sza bá lyai
A Az árak fel tün te té sé re vo nat ko zó sza bá lyok
B A lel tá ro zás me ne te, a lel tár ered mény meg ál la pí tá sa
C A vá sár lás in dí té kai, a vá sár lá si dön tés fo lya ma ta
C Az ér té ke sí té si mó dok jel lem zõi, al kal ma zá suk
B Az el adás fo lya ma ta a vevõ fo ga dá sá tól a vá sár lás

be fe je zé sé ig
A A fi zet te tés mód jai
B A fo gyasz tói ér dek vé de lem alap ve tõ elõ írásai, a ve -

võ rek la má ció in té zé sé nek szabályai
B Az ér té ke sí tés hez kap cso ló dó szol gál ta tá sok
A A pénz tár gé pek hasz ná la tá nak sza bá lyai
B Az ér té ke sí tés so rán hasz nált gé pek, esz kö zök jel -

lem zõi, ke ze lé sük szabályai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék
5 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Hal lott szak mai szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Meg bíz ha tó ság

Ön ál ló ság

Tár sas kom pe ten ci ák:

Kap cso lat te rem tõ kész ség

Meg gyõ zõ kész ség

Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:

Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

Hely zet fel is me rés

Fi gye lem meg osz tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0005–06 A ke res ke del mi egy ség sza bály sze rû mû -
köd te té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Be tart ja/be tar tat ja a bal eset-, mun ka-, tûz-, kör nye zet -
vé del mi és mi nõ ség irá nyí tá si sza bá lyo kat, hi gi é ni ai elõ -
írásokat

Be tart ja/be tar tat ja a pénz el szá mo lá si/pénz ke ze lé si sza -
bá lyo kat
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Be tart ja/be tar tat ja a mun ka jo gi sza bá lyo kat és a fo -
gyasz tói ér dek vé de lem elõ írásait

Ele get tesz az adat szol gál ta tá si és -nyil ván tar tá si kö te -
le zett sé ge i nek

Fel ve szi a szük sé ges jegy zõ köny ve ket és üz le ti le ve le -
ket ír

Nyit ja, zár ja és üze mel te ti az üz le tet/te lep he lyet/sza lont 
a biz ton sá gi és va gyon vé del mi elõ írásoknak meg fele lõen

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Bal eset-, mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi sza bá -

lyok, hi gi é ni ai elõ írások
C A kü lön bö zõ áru- és va gyon vé del mi rend sze rek jel -

lem zõi
B Az áru- és va gyon vé del mi be ren de zé sek faj tái, hasz -

ná la ta
C Az egyes áru fé le sé gek re vo nat ko zó for gal ma zá si,

kör nye zet vé del mi követelmények
A A pénz for ga lom le bo nyo lí tá sá nak mód jai, sza bá lyai
A A pénz ke ze lés re vo nat ko zó sza bá lyok
B A szám lá zás, a nyug ta adás sza bá lyai
B A mun ka vi szony jogi sza bá lyo zá sa, a je len té si kö te -

le zett sé gek be tar tá sá nak szabályai
B A ke res ke del mi egy ség mû kö dé si rend jé hez kap cso -

ló dó szabályok
B Áru for gal mi nyil ván tar tá sok, kész let nyil ván tar tó

programok
A Pénz for gal mi nyil ván tar tá sok
B Mun ka ügyi nyil ván tar tá sok
C A ke res ke del mi, üz le ti le ve le zés alap ve tõ szabályai
B A kom mu ni ká ci ós esz kö zök, fény má so lók hasz ná -

la ti módja
C A szá mí tó gé pek és pe ri fé ri á ik hasz ná la ta

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
1 Szá mí tó gép ele mi szin tû hasz ná la ta
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Szak mai szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pon tos ság
Meg bíz ha tó ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Hely zet fel is me rés
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

Az 54 481 03 0010 54 01 azo no sí tó szá mú,
 In for ma ti kai há ló zat-te le pí tõ és -üze mel te tõ meg ne ve zé sû el ága zás

 szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jektme nedzs ment

1168–06 Hard ve res, szoft ve res fel ada tok

1163–06 LAN/WAN is me re tek, biz ton sá gi rend szer

Az 54 481 03 0010 54 02 azo no sí tó szá mú,
 In for ma ti kai mû sze rész meg ne ve zé sû el ága zás 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jektme nedzs ment

1168–06 Hard ve res, szoft ve res fel ada tok

1164–06 Szá mí tó gé pes rend sze rek fi zi kai ki épí té se

1165–06 Au dio/vi deo is me re tek

Az 54 481 03 0010 54 03 azo no sí tó szá mú,
 IT biz ton ság tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jektme nedzs ment

1168–06 Hard ve res, szoft ve res fel ada tok

1163–06 LAN/WAN is me re tek, biz ton sá gi rend szer

1166–06 IT biz ton ság tech ni ka

Az 54 481 03 0010 54 04 azo no sí tó szá mú,
 IT ke res ke dõ meg ne ve zé sû el ága zás 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jektme nedzs ment

1168–06 Hard ve res, szoft ve res fel ada tok

0004–06 Az áru for ga lom le bo nyo lí tá sa

0005–06 A ke res ke del mi egy ség sza bály sze rû mû -
köd te té se

Az 54 481 03 0010 54 05 azo no sí tó szá mú,
 Szá mí tó gép rend szer-kar ban tar tó meg ne ve zé sû el ága zás

 szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jektme nedzs ment

1168–06 Hard ve res, szoft ve res fel ada tok

1164–06 Szá mí tó gé pes rend sze rek fi zi kai ki épí té se

1175–06 Szá mí tó gé pes rend sze rek szoft ve res te le -
pí té se
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Az 54 481 03 0010 54 06 azo no sí tó szá mú,
 Szó ra koz ta tó tech ni kai mû sze rész meg ne ve zé sû el ága zás

 szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jektme nedzs ment

1168–06 Hard ve res, szoft ve res fel ada tok

1165–06 Au dió/vi deó is me re tek

Az 54 481 03 0010 54 07 azo no sí tó szá mú,
 Web mes ter meg ne ve zé sû el ága zás 
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jektme nedzs ment

1168–06 Hard ve res, szoft ve res fel ada tok

1167–06 Web mes ter

Az 54 481 03 0100 52 01 azo no sí tó szá mú,
 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jektme nedzs ment

1168–06 Hard ve res, szoft ve res fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam el vég zé sét ta nú sí tó bi zo -

nyít vány
Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:
A kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott mo dul zá ró vizs ga
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl

 szóló iga zo lás

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat, mun -

ka szervezés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szá mí tó gép-ke ze lé si, üze mel te té si, há ló za ti és mul ti -

mé di ás is me re tek al kal ma zá sa. In for ma ti kai biz ton sá gi
esz kö zök hasz ná la ta, szak mai an gol szö veg ér té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív

Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1143–06 Pro jekt me nedzs ment
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Pro jekt irá nyí tá si rend sze rek, pro jektter ve zés, koc ká zat -

elem zés, erõ for rás-ke ze lés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mun ka jo gi, vál lal ko zá si, ve ze té si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1168–06 Hard ve res, szoft ve res fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szá mí tó gép össze sze re lé se, üzem be he lye zé se, tesz te lé se, 

pe ri fé ri ák csat la koz ta tá sa, ope rá ci ós rend szer te le pí té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 180 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szá mí tó gép há ló zat ba kap cso lá sa, há ló za ti esz kö zök

üzem be he lye zé se, mun ka ál lo más, há ló za ti kon fi gu rá ció
be ál lí tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Szá mí tó gé pes rend sze rek hard ve res és szoft ve res esz -

kö ze i nek be mu ta tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 40%
3. fel adat: 20%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1163–06 LAN/WAN is me re tek, biz ton sá gi rend szer
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Elekt ro ni kus fel adat sor meg ol dá sa LAN is me re tek, for -

ga lom irá nyí tá si is me re tek, kap cso lá si is me re tek, WAN,
VoIP és WLAN is me re tek té ma kö rök ben
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Há ló zat-épí tés, há ló za ti esz kö zök kon fi gu rá lá sa, há ló -

zat tesz te lé se, hoz zá fé résve zér lés sza bá lyo zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 180 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 70%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1164–06 Szá mí tó gé pes rend sze rek fi zi kai ki épí té se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Há ló zat ki épí tés a kü lön bö zõ rend sze rek esz köz igé nye i -

nek be mu ta tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1165–06 Au dió/vi deó is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szá mí tó gép, pe ri fé ria vagy au dio/vi deo esz köz ja ví tá sa, 

hi ba el há rí tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 180 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Vizs gá zó ál tal be adott di gi tá lis anyag be mu ta tá sa (pre -

zen tá ció)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Elõ adás-tech ni kai és au dió/vi deó esz kö zök be mu ta tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 30%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1166–06 IT biz ton ság tech ni ka
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Há ló zatfel ügye le ti fel adat meg ol dá sa, tûz fal te le pí té se

és kon fi gu rá lá sa, ví rus vé del mi rend szer te le pí té se és kon -
fi gu rá lá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 180 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Fel hasz ná ló-me nedzs ment, há ló zat üze mel te tés és há ló -
zat biz ton ság szoft ve res és hard ve res esz kö ze i nek be mu ta -
tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 60 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 60%

2. fel adat: 40%

8. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1167–06 Web mes ter
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Webki szol gá ló te le pí té se, kon fi gu rá lá sa és tesz te lé se,
jo go sult sá gok be ál lí tá sa, Web lap ké szí té se és fel töl té se
(pro jekt mun ka + szó be li be mu ta tás)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 240 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 100%

9. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1175–06 Szá mí tó gé pes rend sze rek szoft ve res te le pí -
té se

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Egy konk rét há ló za ti ope rá ci ós rend szer te le pí té se és
kon fi gu rá lá sa, a fel hasz ná lók ad mi niszt rá ci ó ja

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 120 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

In ter ne tes szol gál ta tá sok te le pí té se és kon fi gu rá lá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 120 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 50%

2. fel adat: 50%

10. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

0004–06 Az áru for ga lom le bo nyo lí tá sa
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Az áruk át vé te lé nek, el he lye zé sé nek, nyil ván tar tás ba -
vé te lé nek, tá ro lá sá nak, ér té ke sí té sé nek me ne te, el já rá sai,
sza bá lyai

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 100%
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11. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0005–06 A ke res ke del mi egy ség sza bály sze rû mû -

köd te té se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A ke res ke del mi egy sé gek mû kö dé sé re vo nat ko zó jog -

sza bá lyi elõ írá sok is mer te té se és ér tel me zé se, a ke res ke -
del mi gya kor lat ban való al kal ma zá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A ke res ke del mi egy sé gek ben hasz nált bi zony la tok el -

ké szí té se, for ma nyom tat vá nyok ki töl té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se százalékosan:

Az 54 481 03 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, In for ma ti kai
há ló zat-te le pí tõ és -üze mel te tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz
ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 25
4. vizs ga rész: 50
Az 54 481 03 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, In for ma ti kai

mû sze rész meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek 
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 15
5. vizs ga rész: 30
6. vizs ga rész: 30
Az 54 481 03 0010 54 03 azo no sí tó szá mú, IT biz ton ság -

tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 25
7. vizs ga rész: 40
Az 54 481 03 0010 54 04 azo no sí tó szá mú, IT ke res ke -

dõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 15
10. vizs ga rész: 30
11. vizs ga rész: 30

Az 54 481 03 0010 54 05 azo no sí tó szá mú, Szá mí tó gép -
rend szer-kar ban tar tó meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 15
5. vizs ga rész: 30
9. vizs ga rész: 30
Az 54 481 03 0010 54 06 azo no sí tó szá mú, Szó ra koz ta -

tó tech ni kai mû sze rész meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 25
6. vizs ga rész: 50
Az 54 481 03 0010 54 07 azo no sí tó szá mú, Web mes ter

meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek sú -
lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 25
8. vizs ga rész: 50
Az 54 481 03 0100 52 01 azo no sí tó szá mú, Szá mí tás -

tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ meg ne ve zé sû rész-szak ké -
pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé -
szé ben

1. vizs ga rész: 35
2. vizs ga rész: 35
3. vizs ga rész: 30
Az 54 481 03 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, In for ma ti kai

há ló zat-te le pí tõ és -üze mel te tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz
ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben,
amennyi ben a vizs gá zó az 54 481 03 0100 52 01 azo no sí tó
szá mú, Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ meg ne ve -
zé sû rész-szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

4. vizs ga rész: 100
Az 54 481 03 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, In for ma ti kai

mû sze rész meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek 
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó
az 54 481 03 0100 52 01 azo no sí tó szá mú, Szá mí tás tech ni -
kai szoft ver-üze mel te tõ meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí tés -
sel ren del ke zik

5. vizs ga rész: 50
6. vizs ga rész: 50
Az 54 481 03 0010 54 03 azo no sí tó szá mú, IT biz ton ság

tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó
az 54 481 03 0100 52 01 azo no sí tó szá mú, Szá mí tás tech ni -
kai szoft ver-üze mel te tõ meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí tés -
sel ren del ke zik

4. vizs ga rész: 40
7. vizs ga rész: 60
Az 54 481 03 0010 54 07 azo no sí tó szá mú, IT ke res ke -

dõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az
54 481 03 0100 52 01 azo no sí tó szá mú, Szá mí tás tech ni kai
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szoft ver-üze mel te tõ meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí tés sel
ren del ke zik

10. vizs ga rész: 50
11. vizs ga rész: 50
Az 54 481 03 0010 54 04 azo no sí tó szá mú, Szá mí tó gép -

rend szer-kar ban tar tó meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi -
ben a vizs gá zó az 54 481 03 0100 52 01 azo no sí tó szá mú,
Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ meg ne ve zé sû
rész-szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

5. vizs ga rész: 50
9. vizs ga rész: 50
Az 54 481 03 0010 54 05 azo no sí tó szá mú, Szó ra koz ta -

tó tech ni kai mû sze rész meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi -
ben a vizs gá zó az 54 481 03 0100 52 01 azo no sí tó szá mú,
Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ meg ne ve zé sû
rész-szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

6. vizs ga rész: 100
Az 54 481 03 0010 54 06 azo no sí tó szá mú, Web mes ter

meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek sú -
lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 481
03 0100 52 01 azo no sí tó szá mú, Szá mí tás tech ni kai szoft -
ver-üze mel te tõ meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí tés sel ren -
del ke zik

8. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

Az el ága zá sok hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek 
ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok
 tel je sí té sé hez szük sé ges

 esz kö zök és fel sze re lé sek
 mi ni mu ma

õ te tle
 mezü- sé õ tí pe let-ta z

ó lá
h ia

 ki ta
 mro fnI

zsé rez s
û

m ia
 ki ta

 mro fnI

su ki
 n

hce tgá s
n

o tzib 
TI

õ
 de kse rek 

TI

ó tra t
na

 bra
k-rez s

d
ne r

pé gó tí
 máz

S

zsé rez sû
m ia ki

 n
hce t

ó ta tz
o ka róz

S

re tse
 mbe

W

õ te tle
 mezü-re

 vtf
ozs ia

 ki nhce tsá tí
 máz

S

Szá mí tó gép X X X X X X X X

Szoft ver X X X X X X X X

Há ló zat X X X X X X X X

A tör vény és mun ka biz -
ton sá gi elõ írá sok sze rint 
meg ha tá ro zott mun ka -
fel té te lek és esz kö zök

X X X X X X X X

A kép zé si fel ada tok
 tel je sí té sé hez szük sé ges

 esz kö zök és fel sze re lé sek
 mi ni mu ma

õ te tle
 mezü- sé õ tí

 pe let-ta z
ó lá

h ia
 ki ta

 mro fnI

zsé rez s
û

m ia
 ki ta

 mro fnI

su ki
 n

hce tgá s
n

o tzib 
TI

õ de kse rek 
TI

ó tra t
na

 bra
k-rez s

d
ne rpé gó tí

 máz
S

zsé rez sû
m ia

 ki
 n

hce t
ó ta tzo ka róz

S

re tse
 mbe

W

õ te tle
 mez

ü-re
 vtf

ozs ia
 ki nhce tsá tí

 máz
S

Uni ver zá lis ké zi mû-
sze rek

X X X X X

Elekt ro mos mé rõ mû-
sze rek

X X X X X

Elekt ro mos sze re lõ szer -
szá mok

X X X X X

Osz cil lo szkó pok X X X

Egyen ára mú sta bi li zált
táp egy sé gek

X X X X X

In ter fé szek X X X X X

CNC ve zér lé sek X X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ, fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se let 
vé le mé nyé nek is me re té ben.

* * *

INFORMATIKAI STATISZTIKUS
ÉS GAZDASÁGI TERVEZÕ SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 55 481 02 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: In for ma ti kai sta tisz -
ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ
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3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész-szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3139

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si 

év fo lya mok szá ma
Óra szám

In for ma ti kai sta tisz ti kus és
gaz da sá gi ter ve zõ

2 –

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: In for ma ti kai sta tisz ti kus és
gaz da sá gi ter ve zõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: 30–60 kre dit a kép zé si

prog ram figye lembe véte lével be szá mí tan dó
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge -

sek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé -

ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3139 Egyéb szá mí tás tech ni kai fog lal ko zá sok

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Mun ká ja so rán al kal maz za a kor sze rû szá mí tás tech ni -
kai esz kö zö ket

Mun ka szer ve zés sel kap cso la tos te vé keny sé get vé gez
Mun ká ja so rán kör nye zet tu da tos ma ga tar tás for mát ta -

nú sít
Mun ka vég zés bal eset vé del mi elõ írá sa it is me ri, be tart ja, 

al kal maz za
Szak mai ide gen nyel vet hasz nál fel ada ta i nak el vég zé sé -

hez
Jogi és szab vány-is me re te ket al kal maz
Részt vesz a te vé keny sé gé vel kap cso la tos gaz dál ko dá si

fel ada tok el lá tá sá ban
Sta tisz ti kai elem zé se ket vé gez
Pro jekt ter ve zé sé ben részt vesz
Gaz da sá gi ter ve zést, elem zést vé gez
Szám vi te li fel ada to kat old meg
A szak ma spe ci fi kus jog sza bá lyo kat mun ká ja el vég zé -

sé hez al kal maz za
Mun ká já hoz in for ma ti kai esz kö zö ket al kal maz

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

55 481 01 0000 00 00 Ál ta lá nos rend szer gaz da

55 481 03 0000 00 00 Te le kom mu ni ká ci ós asszisz -
tens

55 481 04 0000 00 00 Web-prog ra mo zó

55 810 01 0000 00 00 Mér nök asszisz tens

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1180–06 Kor sze rû mun ka szer ve zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Szá mí tó gé pet hasz nál (ál ta lá nos cél ra)
Szá mí tó gé pet üzem be he lyez, prog ra mo kat te le pít, ope -

rá ci ós rend szert hasz nál
Ví rus el len õr zést, ví rus ir tást vé gez
Szö veg szer kesz tõ, táb lá zat ke ze lõ és adat bá zis-ke ze lõ

prog ra mo kat hasz nál
Há ló za ti rend szert hasz nál
Szá mí tó gé pes al kal ma zói prog ra mo kat hasz nál
Mû sza ki és ügy vi te li le írá so kat, uta sí tá so kat hasz nál
Mun ka vég zés sel, mun ka szer ve zés sel és -irá nyí tás sal

kap cso la tos fel ada tot vé gez
Asszisz ten si fel adat kör ben mér nö ki mun ká ban köz re -

mû kö dik
Mar ke ting, vál lal ko zói, rek lám szer ve zõi és pénz ügyi

ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat vé gez
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Mun ka he lyi mi nõ ség irá nyí tá si elõ írá so kat al kal maz za
és be tar tat ja

Mun ka vég zés kör nye zet vé del mi elõ írá sa it be tar tat ja,
al kal maz za

Hul la dé ko kat, ve szé lyes anya go kat szak sze rû en ke zel,
il let ve tá rol

Mun ka vég zés bal eset vé del mi elõ írá sa it is me ri, be tart ja, 
al kal maz za

Biz to sít ja a bal eset men tes mun ka vég zés fel té te le it, al -
kal maz za, meg kö ve te li a szük sé ges és elõ írás sze rû vé dõ -
esz kö zök, vé dõ fel sze re lé sek hasz ná la tát

Be tart ja a bal eset vé del mi és az érin tés vé del mi elõ írá so kat
Fo ko zot tan ügyel az áram üté ses bal ese tek megelõzé -

sére
Szak sze rû en részt vesz az áram ütést szen ve dett el sõ se -

gély nyúj tá sá ban
Szak mai nyel ven kom mu ni kál írás ban és szó ban az ál ta -

lá nos és szak mai szó kincs bir to ká ban, ma gyar és ide gen
nyel ven

Érti, ér tel me zi és el ma gya ráz za az an gol nyel vû mû sza -
ki do ku men tá ció (ka ta ló gus, pub li ká ció, szak szö veg) tar -
tal mát, fon to sabb jel lem zõ it és ada ta it

Szab vá nyo kat hasz nál
Érti és ér tel me zi a fel adat kö ré hez tar to zó te vé keny ség -

gel vagy mi nõ sí tés sel kap cso la tos szab vá nyo kat
Érti és ér tel me zi a fel adat kö ré be tar to zó jogi elõ írá so kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Szö veg szer kesz tõ prog ra mok hasz ná la ta
B Táb lá zat ke ze lõ prog ra mok hasz ná la ta
B Adat bá zis-ke ze lés
C Gra fi kai és pre zen tá ci ós prog ra mok hasz ná la ta
C Ope rá ci ós rend sze rek
C Prog ra mo zá si ala pok
C A szá mí tó gép fel épí té se, mû kö dé si elve
C Szá mí tó gé pek kar ban tar tá sa
C Szoft ve rek te le pí té se
C Szá mí tó gé pek üze mel te té se há ló zat ban
C Há ló za ti alap is me re tek, há ló za ti ope rá ci ós

rendszerek
B In ter net-szol gál ta tá sok
C Az ada tok tech ni kai és jogi vé del me
B Üze mel te tés, adat men tés, ar chi vá lás
C Mul ti mé dia alap jai, alap fo gal mak
C Mé dia ele mek (hang, vi deó, moz gó kép, ál ló kép),

mé dia is me ret
C Mul ti mé dia al kal ma zá sok
C Szak mai ide gen nyel vi is me re tek fej lesz té se
C Szó kincs bõ ví tés, szö veg ér tés és kom mu ni ká ci ós

gyakorlat
C Jog, köz jog és pol gá ri jog
B Hul la dék ke ze lé si el já rá sok
B Biz ton sá gos mun ka fel té te lei
B Kör nye zet vé del mi, tûz vé del mi sza bá lyok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
3 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 ECDL AM3 mo dul Szö veg szer kesz tés – ha la dó

szint
3 ECDL AM4 mo dul Táb lá zat ke ze lés – ha la dó szint
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû fo gal ma zás írás ban
3 Ide gen nyel vû kéz írás
2 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Pre zen tá ci ós kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1181–06 Gaz dál ko dás, pro jekt ve ze tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Gaz dál ko dá si is me re te ket al kal maz a ter me lés, az üze -
mel te tés fo lya ma ta i ban

Részt vesz a gaz dál ko dás, a vál lal ko zás sze mé lyi, pénz -
ügyi, tár gyi, pi a ci fel té te le i nek elem zé sé ben, meg te rem té -
sé ben

Szám la ada to kat ér tel mez, el len õriz, egy sze rû szám lá kat 
ké szít

Alap ve tõ pénz for gal mi fel ada to kat old meg
Egy sze rû költ ség szá mí tá si fel ada to kat vé gez a mun ka -

fo lya ma tok hoz kap cso ló dó an
Részt vesz a hely zet fel mé rés ben, a kö ve tel mé nyek, erõ -

for rás igé nyek meg ha tá ro zá sá ban
Köz re mû kö dik a mun ka terv, költ ség terv ki dol go zá sá -

ban, koc ká zat elem zés ben
Köz re mû kö dik a szük sé ges hard ver, szoft ver, ope rá ci ós 

rend szer és kli ens ol da li prog ra mok ki vá lasz tá sá ban, a kör -
nye zet ki ala kí tá sá ban, meg ha tá roz za en nek esz köz szük -
ség le tét

Köz re mû kö dik a pro jekt do ku men tá lá sá ban és ér té ke lé -
sé ben

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
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A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ügy vi tel szer ve zés
C Elekt ro ni kus ügy fél ki szol gá ló rend sze rek
C Kor sze rû iro da tech ni ka (má so ló, adat tá ro ló és -fel -

dol go zó gépek)
C Elekt ro ni kus hír köz lõ és kom mu ni ká ci ós eszközök
C Eu ró pai és ha zai mun ka erõ pi ac
C Ál lás ke re sé si tech ni kák (ha gyo má nyos és új mód -

sze rek)
C Tár gya lá sok ter ve zé se, szer ve zé se
C Vi sel ke dés kul tú ra
B Kom mu ni ká ció
C Pro jekt-alap is me re tek (erõ for rás-ter ve zés)
B Pro jekt me nedzs ment
B Ter ve zés, elem zés, ér té ke lés mód sze rei
C Ter ve zés, elem zés, ér té ke lés szá mí tó gép pel
B Pro jekt do ku men tá lá si mód sze rek és esz kö zök
B Vál lal ko zás/gaz da ság tan

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Köz nyel vi nyelv hasz ná lat
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Dön tés ké pes ség
Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Rend sze rek ben való gon dol ko dás
Fi gye lem-össz pon to sí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1182–06 Sta tisz ti ka, üz le ti sta tisz ti ka

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Adott fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges ada to kat ön ál ló an
meg ha tá roz za és össze gyûj ti

Sta tisz ti kai szám anya go kat össze ál lít, ren dez, cso por to -
sít, össze ha son lít, so rok ba, táb lák ba ren dez

Sta tisz ti kai fel vé telt meg ter vez, eh hez kér dõ íve ket, in -
ter jú ter ve ket ké szít, ki töl té si út mu ta tó kat ál lít össze

Ki szá mít ja és al kal maz za a gaz da sá gi te vé keny ség
elem zé sé re hasz nált leg fon to sabb sta tisz ti kai mu ta tó kat

Elem zi az üz le ti, tár sa dal mi ese mé nye ket és fo lya ma to -
kat, azok irány za ta it, tar tós ten den ci á it

Ki szá mít ja a ter me lõi és fo gyasz tói ár in de xe ket és a
gya kor lat ban al kal maz za azo kat

Ki szá mít ja a vál lal ko zá sok pénz ügyi és va gyo ni hely ze -
tét, a jö ve del me zõ ség alap mu ta tó it

Sta tisz ti kai mu ta tó szá mok, ada tok tar tal mát, pon tos sá -
gát ér tel me zi, az össze füg gé se ket fel is me ri

Kü lön bö zõ elem zé si esz kö zö ket együt te sen al kal maz a
gaz da sá gi és tár sa dal mi fo lya ma tok vizs gá la tá hoz

Az al kal ma zott elem zé si esz kö zök kel ki mu ta tott ered -
mé nyek bõl kö vet kez te té se ket von le, meg ál la pí tá so kat fo -
gal maz meg, szó be li és írás be li elem zé se ket, pre zen tá ci ó -
kat ké szít

Sta tisz ti kai kö vet kez te té se ket ké szít, mely hez a szük sé -
ges ma te ma ti kai, sta tisz ti kai mód sze re ket al kal maz za

Sta tisz ti kai adat for rá so kat hasz nál
Sta tisz ti kai prog ram cso ma go kat al kal maz, a szá mí tó gé -

pes out pu to kat ér tel me zi

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Li ne á ris al geb ra
C Mû ve le tek re lá ci ók kal és szám hal ma zok kal
C Ma te ma ti kai sta tisz ti kai alap is me re tek
B Ál ta lá nos sta tisz ti ka, be ve ze tõ is me re tek
B Vi szony szá mok
B Mennyi sé gi és idõ so rok elem zé se
B Stan dar di zá lás, is mér vek kö zöt ti szto hasz ti kus

kapcsolat
B Sta tisz ti kai becs lés
B Prob lé ma meg ol dás táb lá zat ke ze lõ rend szer rel
B A gaz da sá gi sta tisz ti ka alap jai
B A mik ro szin tû vizs gá la tok jel lem zõi és mód sze rei
B Mak ro szin tû vizs gá la ti mód sze rek, jel lem zõk
B Sta tisz ti kai elem zé sek, kö vet kez te té sek prezentá -

lása
B Sta tisz ti kai prog ram cso ma gok és al kal ma zá suk
B Eu ró pai és ha zai sta tisz ti kai in for má ci ós rend sze rek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ma te ma ti kai kész ség
3 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1183–06 Gaz da sá gi ter ve zés és jogi is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Elem zi és ér té ke li a mak ro kör nye ze tet meg ha tá ro zó és a 
vál lal ko zás mû kö dé sét be fo lyá so ló alap ve tõ köz gaz da sá gi 
té nye zõ ket

Részt vesz a szer ve zet gaz dál ko dá si, vál lal ko zá si stra té -
gi á já nak ki dol go zá sá ban

Köz re mû kö dik az üz le ti terv ki dol go zá sá ban
Szá mí tá so kat vé gez, ki mu ta tá so kat ké szít az üz le ti terv

tel je sí té sé nek nyo mon kö ve té sé hez
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Az elem zé sek so rán a jogi, köz jo gi és pol gá ri jogi is me -
re te it al kal maz za

Szer zõ dé se ket át vizs gál, ele mez, ér té kel a kap cso ló dó
jog sza bá lyok al kal ma zá sá val

A Mun ka Tör vény köny vét al kal maz va ér tel me zi a mun -
ka jo gi elõ írá so kat

Be tart ja a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és köz ér de kû
ada tok nyil vá nos sá gá ról szó ló tör vényt, to váb bá a sze mé -
lyes ada tok vé del mé rõl  szóló jog sza bá lyo kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mak ro öko nó mia
B Mik ro öko nó mia
B Vál lal ko zás
C Pénz ügyi alap is mer tek
C Mar ke ting, MIR
B A vál la la ti ter ve zés és stra té gia
B Üz le ti terv fel épí té se és el ké szí té se
B Az üz le tei terv fe je ze tei
B Jog, köz jog és pol gá ri jog

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Vissza csa to lá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Okok fel tá rá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1184–06 Szám vi tel

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

A szám la rend is me re té ben a gaz da sá gi mû ve le te ket le -
köny ve li, ön ál ló könyv ve ze tést vé gez

A szám vi tel rõl szóló tör vény kö ve tel mé nye i nek meg fe -
le lõ en köny ve li az im ma te ri á lis ja vak kal, a tár gyi esz kö -
zök kel, a vá sá rolt kész le tek kel, a jö ve de lem mel, a tár sa da -
lom biz to sí tás sal, az adó zás sal kap cso la tos ese mé nye ket, a
pénz ügyi és hi tel mû ve le te ket

Költ ség el szá mo lást ve zet és köny vel
Ana li ti kus nyil ván tar tá so kat ve zet
Köz re mû kö dik a lel tár ké szí tés ben, a lel tá ro zás ban, a

zár la ti mun kák ban
Köz re mû kö dik a mér leg és a be szá mo lók el ké szí té sé -

ben

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szám vi te li alap fo gal mak és alap el vek
B Gaz da sá gi mû ve le tek és azok köny ve lé sé nek sza bá -

lyai
C El szá mo lá sok, ak tív és passzív idõ be li el ha tá ro lá sok
C A könyv vi te li zár lat és az éves be szá mo ló
C Mér leg és ered mény-ki mu ta tás
C Szám vi te li in for má ci ós rend sze rek jel lem zõi

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Ma te ma ti kai kész ség
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Mo no tó nia-tû rés

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1185–06 In for ma ti kai is me re tek szak is me re ti al kal -
ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

A gaz da sá gi ter ve zé si, sta tisz ti kai fel ada tok meg ol dá sá -
hoz a leg jobb mód sze re ket és leg ha té ko nyabb esz kö zö ket
vá laszt ja ki, azo kat al kal maz za

Részt vesz adat bá zi sok ter ve zé sé ben, op ti ma li zá lá sá -
ban

Szak mai fel ada tai meg ol dá sá hoz sta tisz ti kai elem zé si
mód szert és szá mí tó gé pes szoft vert vá laszt, és komp lex
fel ada to kat old meg

Sta tisz ti kai elem zé se ket vé gez sa ját adat bá zis sal vagy
meg lé võ adat bá zis fel hasz ná lá sá val

SQL rend szer ben le kér de zé se ket meg fo gal maz és vég -
re hajt, konk rét out put, gaz da sá gi, gaz dál ko dá si informá -
ciók ér de ké ben

Szám vi te li fel ada to kat old meg cél szoft ver se gít sé gé vel
Meg szer ve zi az ada tok fi zi kai és jogi vé del mét

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Adat bá zi sok (adat bá zis-tí pu sok, jel lem zõ ik)
B Adat bá zis-ter ve zé si mód sze rek
B Adat mo del le zés, nor ma li zá lás, nor mál for mák
B Adat ál lo má nyok, adat szer ke ze tek, in teg ri tá si rend -

szer tervezése
C Adat bá zi sok kar ban tar tá sa és le kér de zé se
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C In for má ció ke ze lés alap jai (adat gyûj tés, adat fel vé tel, 
-tá ro lás)

C Rend szer, in for má ci ós rend szer, jel lem zõk
B In for má ci ós rend sze rek elem zé se, tech ni kák
B In for má ci ós rend sze rek ter ve zé se, mód sze rek
C CA SE-esz kö zök

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
3 ECDL AM3 mo dul Szö veg szer kesz tés – ha la dó

szint
3 ECDL AM4 mo dul Táb lá zat ke ze lés – ha la dó szint

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Dön tés ké pes ség
Ön ál ló ság

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság

Az 55 481 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú,
 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ meg ne ve zé sû 

szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1180–06 Kor sze rû mun ka szer ve zés

1181–06 Gaz dál ko dá si, pro jekt ve ze té si mo dul

1182–06 Sta tisz ti ka, üz le ti sta tisz ti ka

1183–06 Gaz da sá gi ter ve zés és jogi is me re tek

1184–06 Szám vi tel

1185–06 In for ma ti kai is me re tek szak is me re ti al -
kal ma zá sa

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Az utol só szak kép zõ év fo lyam el vég zé sét ta nú sí tó bi zo -
nyít vány

Szak dol go zat ké szí té se
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl

 szóló iga zo lás
Gaz dál ko dó szer ve zet nél el töl tött 3 hó na pos gya kor lat

tel je sí té se

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1180–06 Kor sze rû mun ka szer ve zés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szá mí tó gép-ke ze lé si, üze mel te té si, há ló za ti és mul ti -

mé di ás is me re tek al kal ma zá sa. In for ma ti kai biz ton sá gi
esz kö zök hasz ná la ta, szak mai an gol szö veg ér té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
El sõ se gély nyúj tás, új ra élesz tés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Mun ka-, kör nye zet- és tûz vé del mi is me re tek. Hul la dé -

kok cso por to sí tá sa, mi nõ sí té se, ke ze lé se és a hul la dé kok
sze lek tív gyûj té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 30%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1181–06 Gaz dál ko dás, pro jekt ve ze tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Pro jekt irá nyí tá si rend sze rek, pro jekt ter ve zés, koc ká zat -

elem zés, erõ for rás-ke ze lés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Meg adott fel té te lek alap ján a vál lal ko zá si for ma ki vá lasz -

tá sa, in dí tá sá nak, mû köd te té sé nek, át szer ve zé sé nek meg ter -
ve zé se, mû kö dé sé nek elem zé se. Szám la, nyug ta ki bo csá tás

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1182–06 Sta tisz ti ka, üz le ti sta tisz ti ka
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Sta tisz ti ka, üz le ti sta tisz ti ka té ma kö rök nek meg fe le lõ

prob lé ma meg ol dó fel ada tok szá mí tó gép pel tör té nõ meg -
ol dá sa, el men té se és nyom ta tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1183–06 Gaz da sá gi ter ve zés és jogi is me re tek
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

A vál lal ko zás, a vál lal ko zás kör nye ze te, a vál lal ko zás
pi a cai. A vál la la ti stra té gia és ter ve zés. Az üz le ti terv fel -
épí té se és el ké szí té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 90 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Gaz da sá gi jogi is mer etek, a vál lal ko zá sok kül sõ kap -
cso la tá nak sza bá lyo zá sa, a vál lal ko zá sok bel sõ kap cso la -
ta i nak sza bá lyo zá sa, a vál lal ko zá sok meg szün te té sé vel
kap cso la tos el já rá sok

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:

Gaz da sá gi ter ve zés

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 40%

2. fel adat: 30%

3. fel adat: 30%

5. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1184–06 Szám vi tel
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

A szám vi te li fel ada tok el vég zé se a ta nult köny ve lõi
rend szer rel. Gaz da sá gi mû ve le tek köny ve lé se, el szá mo lá -
sa, könyv vi te li szám lák zá rá sa, mér leg és ered mény-ki mu -
ta tá si rész fel ada tok el vég zé se szá mí tó gé pes prog ram se -
gít sé gé vel

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív

Idõ tar ta ma: 90 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Szám vi tel, adó zás

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 60%

2. fel adat: 40%

6. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1185–06 In for ma ti kai is me re tek szak is me re ti al kal -
ma zá sa

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Gaz da sá gi ter ve zé si, rend szer elem zé si, ter ve zé si vagy
in for ma ti kai al kal ma zá si fel adat – szak dol go zat vé dé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 15 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Adat bá zis-ter ve zés, -kar ban tar tás, -le kér de zés, in for -

má ci ós rend sze rek ter ve zé se, szer ve zé se és üze mel te té se,
há ló za ti kom mu ni ká ció

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se százalékosan:

Az 55 481 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, In for ma ti kai
sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ meg ne ve zé sû szak ké pe -
sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé -
szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 20
4. vizs ga rész: 20
5. vizs ga rész: 20
6. vizs ga rész: 20

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

In for ma ti kai sta tisz ti kus
 és gaz da sá gi ter ve zõ

Szá mo ló gép X

Szá mí tó gép X

Szoft ve rek X

Hard-lock (hard wa re-kulcs) X

Nyom ta tók X

Te le fon X

Fax X

In ter net X

Mér leg- és szoft ver do ku men tá ci ók X
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VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ, fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná vagy
meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel kap cso -
lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je dönt a fo -
gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se let vé le mé -
nyé nek is me re té ben.

* * *

INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉS 
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 54 481 04 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: In for ma ti kus

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész-szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok
Azo no sí tó szám: 54 481 04 0010 54 01
Meg ne ve zés: Gaz da sá gi in for ma ti kus
Azo no sí tó szám: 54 481 04 0010 54 02
Meg ne ve zés: In fost ruk tú ra-me ne dzser
Azo no sí tó szám: 54 481 04 0010 54 03
Meg ne ve zés: Ipa ri in for ma ti kai tech ni kus
Azo no sí tó szám: 54 481 04 0010 54 04
Meg ne ve zés: Mû sza ki in for ma ti kus
Azo no sí tó szám: 54 481 04 0010 54 05
Meg ne ve zés: Táv köz lé si in for ma ti kus
Azo no sí tó szám: 54 481 04 0010 54 06
Meg ne ve zés: Te le kom mu ni ká ci ós in for ma ti kus
Azo no sí tó szám: 54 481 04 0010 54 07
Meg ne ve zés: Tér in for ma ti kus

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3139

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si

év fo lya mok szá ma
Óra szám

In for ma ti kus 2 2000

II.

Egyéb adatok

El ága zás meg ne ve zé se: Gaz da sá gi in for ma ti kus
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szüksé -

gesek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük -

séges

El ága zás meg ne ve zé se: In fost ruk tú ra-me ne dzser
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge -

sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé -

ges

El ága zás meg ne ve zé se: Ipa ri in for ma ti kai tech ni kus
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük -

séges
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El ága zás meg ne ve zé se: Mû sza ki in for ma ti kus

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –

Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga

Szak mai elõ kép zett ség: –

Elõ írt gya kor lat: –

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge -
sek

2. El mé let ará nya: 60%

3. Gya kor lat ará nya: 40%

4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van

Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év

5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ

Ha szer vez he tõ, mi kor: –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé -
ges

El ága zás meg ne ve zé se: Táv köz lé si in for ma ti kus

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –

Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga

Szak mai elõ kép zett ség: –

Elõ írt gya kor lat: –

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

2. El mé let ará nya: 60%

3. Gya kor lat ará nya: 40%

4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van

Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év

5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ

Ha szer vez he tõ, mi kor: –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük -
séges

El ága zás meg ne ve zé se: Te le kom mu ni ká ci ós informa -
tikus

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –

Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga

Szak mai elõ kép zett ség: –

Elõ írt gya kor lat: –

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

2. El mé let ará nya: 60%

3. Gya kor lat ará nya: 40%

4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van

Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év

5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ

Ha szer vez he tõ, mi kor: –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük -
séges

El ága zás meg ne ve zé se: Tér in for ma ti kus
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük -

séges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3139 Egyéb szá mí tás tech ni kai fog lal ko zá sok

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Szá mí tó gé pet ke zel, szoft ve re ket hasz nál
Mun ka szer ve zés sel kap cso la tos te vé keny sé get vé gez
Pro jek tet ter vez és ér té kel
In for ma ti kai is me re te ket al kal maz
Meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mányt ké szít
Me nedzs ment-fel ada to kat vé gez
Ki vá laszt ja, üze me li, fel ügye li az in for má ci ós rend szert
Üzem be he lye zést, bõ ví tést vé gez
Elõ ké szí ti a szá mí tó gé pes jel fel dol go zó rend szert
Üze mel te ti a táv köz lé si esz kö zö ket
Elõ ké szí ti a te le kom mu ni ká ci ós rend szert
Adat át vi telt és sza bá lyo zás tech ni kát vé gez
Al kal maz za a me ne dzse lé si tech ni ká kat

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 482 01 0000 00 00 Adat bá zis-ad mi niszt rá tor

54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM in for ma ti kus

54 481 02 0000 00 00 In for ma ti kai al kal ma zás-fej lesz tõ

54 481 03 0000 00 00 In for ma ti kai rend szer gaz da
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A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 482 02 0000 00 00 IT kom mu ni ká ci ós szol gál ta tó

54 213 04 0000 00 00 Mul ti mé dia al kal ma zás-fej lesz tõ

33 523 01 1000 00 00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat, mun -
ka szer ve zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Hard vert üze mel tet, szoft vert te le pít
Iro dai prog ram cso ma got egye di és in teg rált mó don

hasz nál
Mul ti mé di ás és kom mu ni ká ci ós al kal ma zá so kat ke zel
Adat men tést vé gez, in for ma ti kai biz ton sá gi esz kö zö ket

hasz nál
LAN- és WAN há ló za to kat hasz nál
In for ma ti kai an gol nyel vû szak mai szö ve get meg ért
Te vé keny sé gét do ku men tál ja
Szoft ver hasz ná la ti jo go kat al kal maz
Ter ve zi és szer ve zi a mun ka vég zést
Be tart ja a mun ka vég zés sel össze füg gõ sza bá lyo kat
Al kal maz za a mun ka he lyi mi nõ ség biz to sí tá si elõ írá so kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mi nõ ség biz to sí tás sal kap cso la tos alap fo gal mak
B Mun ka-, kör nye zet- és tûz vé de lem
A Elekt ro mos áram élet ta ni ha tá sai, el sõ se gély nyúj tás
B Erõ for rá sok ter ve zé se
C Mû sza ki do ku men tá ci ók

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés

Tár sas kom pe ten ci ák:

Együtt mû kö dés

Mód szer kom pe ten ci ák:

Lo gi kus gon dol ko dás

Rend sze re zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Részt vesz a pro jekt meg ter ve zé sé ben

A fel adat terv ki ala kí tá sá ban köz re mû kö dik

A pro jekt fel ada tok erõ for rás- és idõ szük ség le té nek
meg ha tá ro zá sát el vég zi

Részt vesz a koc ká zat elem zés ben

Részt vesz a kö ve tel mény elem zés ben

A pro jekt ér té ke lé sé ben köz re mû kö dik

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

C Pro jekt irá nyí tá si rend sze rek
C Koc ká zat elem zés
C Pro jekt ter ve zés
C Erõ for rás-ke ze lés
B Pro jekt irá nyí tás szá mí tó gép pel
B Spe ci á lis alap sza bá lyok
C Ca se-esz kö zök
B Üzem be he lye zés
B Szoft ver ér té ke lés
C Élet cik lus
C Vál lal ko zá si for mák, cég ala pí tás
C Szer ve zési és ve ze té si sza bá lyok
C Mar ke ting és rek lám alap fo gal mak

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Szer ve zõ kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Fe le lõs ség tu dat

Koc ká zat vál la lás

Tár sas kom pe ten ci ák:

Együtt mû kö dõ-kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:

Komp ro misszum kész ség

Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Meg gyõ zõ ké pes ség
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1155–06 In for ma ti kai is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Fájl tí pu sok kal dol go zik
Pre zen tá ci ót ké szít
Alap ve tõ adat fel dol go zá si al go rit mu so kat hasz nál
Szá mí tó gé pes ter ve zõi kör nye ze tet hasz nál
Meg ha tá roz za a szük sé ges hard ver-, szoftvereszkö -

zöket
Adat bá zi so kat ke zel
Szá mí tó gépes prog ra mot ké szít
Tá rol ja, gyûj ti, ke ze li és elem zi az in for má ci ó kat
Hasz nál ja az on-li ne adat bá zis rend sze re ket
Adat bá zis-mû ve le te ket vé gez
Adat bá zis-szol gál ta tá so kat vesz igény be
In for má ci ó kat vissza ke res
Költ ség ter vet ké szít
Elõ re jel zé se ket ké szít
Irá nyít ja az in for má ci ós be ru há zást
Vál toz tat ja a ter ve ket az igé nyek nek meg fe le lõ en
Pénz ügyi elem zést vé gez
Pre zen tál ja a ter ve ket a ve ze tõ ség nek
Ter me lés irá nyí tá si fel ada to kat vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B CAD-rend sze rek alap el vei
B CAD-prog ram és más al kal ma zá sok köz ti kap cso la -

tok
B CAD-prog ram le he tõ sé gei a mû sza ki dokumentá -

ciók ké szí té sé nél
B In for má ció ke ze lés alap fo gal mai
B Adat bá zis szol gál ta tá sai
B Adat bá zis-mû ve le tek
C Szám hal ma zok
C Li ne á ris al geb ra
C Bo o le al geb ra
C Gráf-el mé let
C Spe ci á lis szá mí tó gép esz köz cso port

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 ECDL CAD
3 ECDL Kép szer kesz tés
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Tér ér zé ke lés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Fi gye lem-össz pon to sí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1156–06 Szám je gyes ve zér lé sû gé pek mû kö dé se,
prog ra mo zá sa, kar ban tar tá sa, ja ví tá sa,
dokumentálása

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Új ve zér lõ be ren de zé se ket üzem be he lyez
Is mer te ti a ve zér lõ szol gál ta tá sa it
Fel ügye li a szám je gyes ve zér lé sû gép so rok he lyes mû -

kö dé sét
El len õr zi a he lyes prog ram-be ál lí tást
Prog ra moz za a ve zér lõt
Do ku men tál ja a ve zé relt gép sor idõ be li mû kö dé sét, tel -

je sít mé nyét, hi bá it és a ja ví tá so kat
El len õr zi mé rés sel a ja ví tás he lyes sé gét
Együtt mû kö dik a gé pész tech ni kus sal a ja ví tás ban
Ja vít ja a ve zér lõ elekt ro mos és elekt ro ni kus hi bá it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B CNC-gé pek, fel épí té se, jel lem zõi
B CNC-prog ra mo zás alap jai
B Komp lex jel zés rend sze rek
B Ve zér lõ be ren de zé sek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Mû sza ki rajz ké szí té se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Ve zér lõ be ren de zé sek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Tér lá tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1158–06 Gaz da sá gi in for ma ti ka

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Mar ke ting in for má ci ós rend sze re ket ter vez
Vál lal ko zá sok alap ve tõ pénz ügyi fo lya ma ta it, össze -

füg gé se it szer ve zi
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Vál lal ko zá sok alap ve tõ szám vi te li fo lya ma ta it, össze -
füg gé se it ter ve zi

Ke ze li a gaz da sá gi fo lya ma to kat
Alap ve tõ sta tisz ti kai elem zé si esz kö zök kel dol go zik
Meg fo gal maz za a gaz dál ko dás in for ma ti kai igé nye it
Szer zõ dé se ket köt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Üz le ti terv ké szí té sé nek fo lya ma ta
B Adó zá si alap fo gal mak
B Gaz da sá gi fo lya ma tok elem zé se
B Sta tisz ti kai alap fo gal mak
B Köz gaz da ság ta ni ala pok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 ECDL AM3 mo dul Szö veg szer kesz tés
3 ECDL AM4 mo dul Táb lá zat ke ze lés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kö zért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1159–06 Gé pé sze ti is me re tek, meg va ló sít ha tó sá gi
tervek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Fenn tart ja a kül sõ-bel sõ ká be le zé si rend szert
Kap cso lá si, hu za lo zá si raj zo kat ké szít
Költ ség ter vet ké szít
Elõ re jel zé se ket ké szít
Vál toz tat ja a ter ve ket az igé nyek nek meg fe le lõ en
Pénz ügyi elem zést vé gez
Pre zen tál ja a ter ve ket a ve ze tõ ség nek
Elõ adást, meg be szé lést, tár gya lást tart
Fel ügye li a fel ada tok vég re haj tá sát

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mar ke ting és üz le ti kom mu ni ká ció
B Tár gya lá si stra té gi ák és tak ti kák
B Mar ke ting terv ré szei

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség

4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Jó he lyes írás
Tér lá tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Meg gyõ zõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fi gye lem-össz pon to sí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1160–06 Szá mí tó gé pes jel fel dol go zás, be ru há zás elõ -
ké szí té se, végrehajtása

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Szá mí tó gé pes jel fel dol go zást vé gez
He lyi há ló za tot épít ki
Ja vas la tot tesz a mû sza ki meg ol dá sok ra
Üzem be he lye zé si mé ré se ket, be ál lí tá so kat vé gez
Adott konst ruk ci ó ról el dön ti, hogy az op ti má lis meg ol -

dást ad ja-e
Üze mel te ti a szá mí tó gé pes jel fel dol go zás szoft ver és

hard ver esz kö ze it
Adott fel adat hoz meg ha tá roz za a ká bel pa ra mé te re it
Há ló za to kat va ló sít meg
Meg fo gal maz za a fej lesz tés hez szük sé ges igé nye ket
Há ló za to kat fel ügyel, táv fel ügyel, me ne dzsel
El lát ja az esz kö zök fel ügye le tét
Be ren de zé se ket sze rel, ja vít
Mé rõ mû sze re ket hasz nál
Ja ví tás után el len õr zõ mé ré se ket, be ál lí tá so kat vé gez
Fel mé ri egy rend szer adat át vi te li igé nye it
Meg ha tá roz za a lé te sí ten dõ adat át vi te li rend szer tech -

no ló gi á ját
Irá nyít ja az in for má ci ós be ru há zást
El len õr zi az adat át vi te li rend szer he lyes mû kö dé sét
Ke ze li az adat át vi te li rend szer fel ügye le ti funk ci ó it
Elem zé se ket ké szít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Rend szer ter ve zé si tech ni kák
B A rend szer erõ for rás igé nye
B Mû sza ki be ren de zé sek
B Táv köz lé si be ren de zé sek
B Táv köz lé si be ren de zé sek üzem be he lye zé se
B Te le fon há ló za tok fel épí té se
B Ká bel tech no ló gi ák
B Adat át vi te li rend sze rek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
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5 Há ló za ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Há ló za ti rajz ké szí té se
5 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Kap cso lá si rajz ké szí té se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Há ló za ti jel ké pek ér tel me zé se
5 Kap cso lá si jel ké pek ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Mennyi ség ér zék
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
In for má ció gyûj tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1161–06 Táv köz lé si esz kö zök üze mel te té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Táv köz lé si be ren de zé se ket te le pít, sze rel, kar ban tart
Meg ha tá roz za az adott fel adat meg va ló sí tá sá hoz szük -

sé ges te le kom mu ni ká ci ós erõ for rá so kat
Hely szí ni fel mé rést vé gez
Elekt ro ni kus le ve le zõ rend szer ins tal lá lá sa és üze mel te -

té se
Ki épí ti a vi deó- és kép át vi te li rend sze re ket
Idõ sza kos el len õr zõ mé ré se ket vé gez
Vi deo kon fe ren ci á kat hoz lét re
Mû köd te ti a hang pos ta-rend szert

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Táv köz lé si be ren de zé sek
C Táv köz lé si be ren de zé sek üzem be he lye zé se
C Is me ri a te le fon há ló za tok fel épí té sét
B Vi deó- és kép át vi te li rend sze rek
B Vi deo kon fe ren cia
B Hang pos ta rend sze re
B Elekt ro ni kus le ve le zés

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 ECDL Kép szer kesz tés
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1162–06 Tér in for ma ti kai rend sze rek elõ ké szí té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

A rend szer hez szük sé ges in for má ci ó kat gyûjt szá mí tó -
gép pel

Ke ze li a rend szer hez szük sé ges in for má ci ó kat
Elem zi a rend szer hez szük sé ges in for má ci ó kat
Áb rá zol ja a rend szer hez szük sé ges in for má ci ó kat
Te lek- és in gat lan-nyil ván tar tá si in for má ci ós rend sze -

re ket hoz lét re
Te lek- és in gat lan-nyil ván tar tá si in for má ci ós rend sze -

re ket mû köd tet
Tér be li ko or di ná ták kal ren del ke zõ ada to kon vé gez

elem zést
Tér be li ko or di ná ták kal ren del ke zõ ada to kat meg je le nít
Tér be li ko or di ná ták kal ren del ke zõ ada to kat mo del lez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Adat elõ ké szí tés me ne te
B Ve tü let tan
C Ál lam igaz ga tá si is me re tek
B Di gi tá lis tér kép ké szí tés

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Együtt mû kö dé si ké pes ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0924–06 Táv köz lé si há ló za tok lé te sí té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Teszt prog ra mo kat fut tat
Ar chi vált ada to kat vissza tölt
Táv fel ügye le tet lát el
A be ren de zés mû sza ki jel lem zõ it méri
Mû sza ki do ku men tá ci ót ol vas és ér tel mez
Mé rõ mû szert ka lib rál és mé ré se ket vé gez
Mé rõ prog ra mot fut tat, a mé rés ered mé nye it ér té ke li
A mé rés alap ján a be ren de zést mi nõ sí ti
Mû kö dé si el vük sze rint te le pí ti az elekt ro ni kus hír köz lõ 

há ló za tok ak tív és passzív ele me it, végberendezéseit
El vég zi a há ló zat tech ni kai szim met ri kus és op ti kai ká -

be lek mé ré se it
In teg rált ká be le zést ké szít
Elekt ro ni kus hír köz lõ ká be le ken hi bát tár fel, hi ba he -

lye ket mér
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ISDN- és ADSL-vég pon to kat te le pít, fel hasz ná lói PC-t
prog ra moz

Ká bel té vé há ló za tot te le pít
In for ma ti kai há ló za tot lé te sít
Osz lop tám szer ke ze te ket épít
Szim met ri kus és op ti kai lég ká bel sze rel vé nye ket osz -

lop ra sze rel, elõ fi ze tõi le ága zá so kat épít, fenn tart, bont
Ká bel té vé sze rel vé nye ket sze rel és mér
El osz tó sze rel vé nye ket sze rel osz lop tám szer ke zet re
Sze re li a fa li ká bel-há ló za tot és tar to zé ka it
Fa li ká belt épít op ti kai ká bel lel
In teg rált bel sõ ká be le zést épít
Struk tu rált há ló za tot épít, be ren de zé se ket te le pít
Föld alat ti há ló za to kat lé te sít
Szim met ri kus és ko axi á lis ká be le ket sze rel
Op ti kai há ló zat ká be le it te le pí ti, esz kö ze it ke ze li
Ká bel kö tést ké szít kézi és gépi ér kö tés sel
Kap cso lás tech ni kai és át vi tel tech ni kai be ren de zé se ket

sze rel
Táp áram el lá tó be ren de zé se ket sze rel
Vég be ren de zé se ket sze rel
Op ti kai ká be le ket köt szál he gesz tés sel

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Elekt ro tech ni kai ala pok
B Elekt ro tech ni ka és di gi tá lis áram kö rök
B IT-alap is me re tek
B Mé rõ esz kö zök
A Elekt ro mos mé ré sek
A Táv köz lé si há ló za tok mé ré sei
C Fém ipa ri ala pok
B Rög zí tés- és kö tés tech ni ka
B Áram kö rök össze ál lí tá si elve
A Táv köz lé si szol gál ta tá sok
D Táv köz lé si tör vények, ren de le tek, szer zõ dé sek
B In for ma ti kai há ló zat
B Ana lóg jel át vi tel elve, jel lem zõi
C A táv köz lés fel ada ta és je len tõ sé ge
A Táv be szé lõ-tech ni ka
A Ká bel szer ke zet tan
A Táv köz lé si há ló za tok fel épí té se, ré szei, struk tú rá ja
A Ká be lek elekt ro mos tu laj don sá gai, ká bel vé de lem
A Fény táv köz lés
A Kor sze rû há ló za tok, ISDN-szé les sáv
A Ká be lek el len õr zõ mé ré si, hi ba hely vizs gá la ti

módszerei
B Táv köz lé si há ló za tok épí té si, sze re lé si, bon tá si

módszerei
B Föl de lé sek
B Vil la mos ság tan

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
2 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se

2 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Táv köz lé si jel ké pek ér tel me zé se
3 Tá jé ko zó dás

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Ön ál ló ság
Sta bil kéz tar tás
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Fo gal ma zó kész ség
Se gí tõ kész ség
Kö zért he tõ ség
Ha tá ro zott ság
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
In for má ció gyûj tés
Rend sze re zõ ké pes ség
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lo gi kus gon dol ko dás
Fi gye lem-össz pon to sí tás

Az 54 481 04 0010 54 01 azo no sí tó szá mú,
 Gaz da sá gi in for ma ti kus meg ne ve zé sû el ága zás 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak
azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jekt me nedzs ment
1155–06 In for ma ti kai is me re tek
1158–06 Gaz da sá gi in for ma ti ka

Az 54 481 04 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, 
In fost ruk tú ra-me ne dzser meg ne ve zé sû el ága zás 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak
azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jekt me nedzs ment
1155–06 In for ma ti kai is me re tek
1159–06 Gé pé sze ti is me re tek, meg va ló sít ha tó sá gi

ter vek
1160–06 Szá mí tó gé pes jel fel dol go zás, be ru há zás

elõ ké szí té se, vég re haj tá sa
1161–06 Táv köz lé si esz kö zök üze mel te té se

Az 54 481 04 0010 54 03 azo no sí tó szá mú, 
Ipa ri in for ma ti kai tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak
azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jekt me nedzs ment
1155–06 In for ma ti kai is me re tek
1156–06 Di gi tá lis ve zér lé sû gé pek mû kö dé se,

prog ra mo zá sa, kar ban tar tá sa, ja ví tá sa,
do ku men tá lá sa

1160–06 Szá mí tó gé pes jel fel dol go zás, be ru há zás
elõ ké szí té se, vég re haj tá sa
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Az 54 481 04 0010 54 04 azo no sí tó szá mú, 
Mû sza ki in for ma ti kus meg ne ve zé sû el ága zás 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

1155–06 In for ma ti kai is me re tek

1160–06 Szá mí tó gé pes jel fel dol go zás, be ru há zás
elõ ké szí té se, vég re haj tá sa

Az 54 481 04 0010 54 05 azo no sí tó szá mú, 
Táv köz lé si in for ma ti kus meg ne ve zé sû el ága zás 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

1155–06 In for ma ti kai is me re tek

1160–06 Szá mí tó gé pes jel fel dol go zás, be ru há zás
elõ ké szí té se, vég re haj tá sa

0924–06 Táv köz lé si há ló za tok lé te sí té se

Az 54 481 04 0010 54 06 azo no sí tó szá mú, 
Te le kom mu ni ká ci ós in for ma ti kus meg ne ve zé sû el ága zás 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

1155–06 In for ma ti kai is me re tek

1160–06 Szá mí tó gé pes jel fel dol go zás, be ru há zás
elõ ké szí té se, vég re haj tá sa

1161–06 Táv köz lé si esz kö zök üze mel te té se

Az 54 481 04 0010 54 07 azo no sí tó szá mú, 
Tér in for ma ti kus meg ne ve zé sû el ága zás 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

1155–06 In for ma ti kai is me re tek

1162–06 Tér in for ma ti kai rend sze rek elõ ké szí té se

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:

Az utol só szak kép zõ év fo lyam el vég zé sét ta nú sí tó bi zo -
nyít vány

Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:

A kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott mo dul zá ró vizs ga
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl

 szóló iga zo lás

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat, mun -
ka szer ve zés

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Szá mí tó gép-ke ze lé si, üze mel te té si, há ló za ti és mul ti -
mé di ás is me re tek al kal ma zá sa. In for ma ti kai biz ton sá gi
esz kö zök hasz ná la ta, szak mai an gol szö veg ér té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív

Idõ tar ta ma: 60 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 100%

2. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1143–06 Pro jekt me nedzs ment
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Pro jekt irá nyí tá si rend sze rek, pro jekt-ter ve zés, koc ká -
zat elem zés, erõ for rás-ke ze lés

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív

Idõ tar ta ma: 45 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Mun ka jo gi, vál lal ko zá si, ve ze té si is me re tek

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li

Idõ tar ta ma: 45 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 60%

2. fel adat: 40%

3. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1155–06 In for ma ti kai is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Rend szer ter ve zés, adat bá zis-ke ze lés, in ter net hasz ná lat, 
prog ra mo zá si is me re tek

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív

Idõ tar ta ma: 60 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Rend szer ter ve zés, adat bá zis-ke ze lés, in ter net, prog ra -
mo zá si is me re tek

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)
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A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 60%

2. fel adat: 40%

4. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1156–06 Szám je gyes ve zér lé sû gé pek mû kö dé se, prog -
ra mo zá sa, kar ban tar tá sa, ja ví tá sa, do ku men tá -
lá sa

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Szám je gyes ve zér lé sû gé pek mû kö dé se, prog ra mo zá sa,
kar ban tar tá sa, ja ví tá sa, do ku men tá lá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 120 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 100%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1158–06 Gaz da sá gi in for ma ti ka
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Gaz da sá gi, pénz ügyi, adó zá si, szám vi te li, jogi, sta tisz ti -

kai, mar ke ting is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Gaz da sá gi, pénz ügyi, adó zá si, szám vi te li, jogi, sta tisz ti -

kai, mar ke ting is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

6. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1159–06 Gé pé sze ti is me re tek, meg va ló sít ha tó sá gi ter -
vek

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Gé pé sze ti, mû sza ki raj zi is me re tek, költ ség ter ve zés,
pénz ügyi elem zés, me ne dzse lé si tech ni kák

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív

Idõ tar ta ma: 120 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 100%

7. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1160–06 Szá mí tó gé pes jel fel dol go zás, be ru há zás elõ -
ké szí té se, vég re haj tá sa

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Mû sza ki is me re tek és adat át vi te li há ló za tok

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 240 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Adat át vi te li há ló za tok

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív

Idõ tar ta ma: 60 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 60%

2. fel adat: 40%

8. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1161–06 Táv köz lé si esz kö zök üze mel te té se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Táv köz lé si be ren de zé sek te le pí té se, sze re lé se, ja ví tá sa,
el len õr zé se, mû köd te té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 120 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 100%

9. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1162–06 Tér in for ma ti kai rend sze rek elõ ké szí té se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

In for má ció gyûj tés, -ke ze lés, -elem zés, -áb rá zo lás. In -
for má ci ós rend sze rek lét re ho zá sa, mû köd te té se, mo del le -
zé se, meg je le ní té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 120 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 100%

10. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

0924–06 Táv köz lé si há ló za tok lé te sí té se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Há ló za tok is me re te. Há ló za tok ré szei, fel épí té se. Hi ba -
el há rí tás. Ká bel szer ke zet tan. Szé les sá vú há ló za tok lé te sí -
té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li

Idõ tar ta ma: 180 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Tá jé ko zó dás a táv köz lés fõbb te rü le te in, táv köz lé si
rend sze rek. Vég be ren de zé sek és azok te le pí té se, mûkö -
dési el vei. Vo nal vizs gá lat, hi ba el há rí tás, -fenn tar tás.
 Helyi- és hely kö zi há ló za tok ré szei, sze re lé sük

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

2007/115. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8819



A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Táv köz lé si há ló za tok sze re lé se és mé ré se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 180 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 15%
3. fel adat: 45%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se százalékosan:

Az 54 481 04 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Gaz da sá gi
in for ma ti kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 15
3. vizs ga rész: 20
5. vizs ga rész: 50

Az 54 481 04 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Infostruk -
túra-menedzser meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
6. vizs ga rész: 20
7. vizs ga rész: 25
8. vizs ga rész: 25

Az 54 481 04 0010 54 03 azo no sí tó szá mú, Ipa ri in for -
ma ti kai tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs -
ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 35
7. vizs ga rész: 35

Az 54 481 04 0010 54 04 azo no sí tó szá mú, Mû sza ki in -
for ma ti kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
7. vizs ga rész: 65

Az 54 481 04 0010 54 05 azo no sí tó szá mú, Táv köz lé si
in for ma ti kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
7. vizs ga rész: 35
10. vizs ga rész: 35

Az 54 481 04 0010 54 06 azo no sí tó szá mú, Te le kom mu -
ni ká ci ós in for ma ti kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10

7. vizs ga rész: 35
8. vizs ga rész: 35

Az 54 481 04 0010 54 07 azo no sí tó szá mú, Tér in for ma -
ti kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
9. vizs ga rész: 65

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

Az el ága zá sok hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek 
ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok
 tel je sí té sé hez szük sé ges esz kö zök és fel sze re lé sek

mi ni mu ma

su ki ta
 mro f

ni i gá sa
 dza

G

resz de ne
m-a rú tku rts

o f
nI

s
u

 ki
 nhcet ia ki ta

 mro fni i ra
pI

s
u

 ki ta
 mro fni i

 kaz s
û

M

s
u

 ki ta
 mro fni i sé lzö

 k
vá

T

s
u

 ki ta
 mr

o f
ni s ói cá ki nu

 m
m

o
 ke le

T

su ki ta
 mr

o f
n iré

T

Szá mí tó gép X X X X X X X

Szoft ver X X X X X X X

Há ló zat X X X X X X X

A tör vény és mun ka biz ton sá gi
elõ írá sok sze rint meg ha tá ro zott
mun ka fel té te lek és esz kö zök

X X X X X X X

Te le fon X X X X X X X

Adat tá ro ló mé di um 
pl. CD, DVD, DAT 
ka zet ta

X X X X X X X

E-ma il X X X X X X X

In ter net X X X X X X X

Int ra net hoz zá fé rés (tá vo li is) X X X X X X X

Nyom ta tá si le he tõ ség X X X X X X X

Iro da tech ni kai esz kö zök X X X X X X X

 
VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ, fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se let 
vé le mé nyé nek is me re té ben.
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IT KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 54 482 02 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: IT kom mu ni ká ci ós
szol gál ta tó

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész-szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok
Azo no sí tó szám: 54 482 02 0010 54 01
Meg ne ve zés: IT men tor
Azo no sí tó szám: 54 482 02 0010 54 02
Meg ne ve zés: Kö zös sé gi in for ma ti kai szol gál ta tó
Azo no sí tó szám: 54 482 02 0010 54 03
Meg ne ve zés: Ok ta tá si kom mu ni ká ció tech ni kus

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3139

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

IT kom mu ni ká ci ós szol -
gáltató

– 1400

II.

Egyéb adatok

El ága zás meg ne ve zé se: IT men tor
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szüksé gesek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük séges

El ága zás meg ne ve zé se: Kö zös sé gi in for ma ti kai szol -
gáltató

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Ok ta tá si kom mu ni ká ció-tech ni kus
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3139 Egyéb szá mí tás tech ni kai fog lal ko zá sok

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
 leírása:

Szá mí tó gé pet ke zel, szoft ve re ket hasz nál
Mun ka szer ve zés sel kap cso la tos te vé keny sé get vé gez
Köz re mû kö dik a he lyi fej lesz tés ben
Be ta nít ja az esz kö zök és szol gál ta tá sok hasz ná la tát
Meg szer ve zi szol gál ta tó te vé keny sé gét, egyes szol gál -

ta tá sa it, azok he lyi fel té te le it
Fel hasz nál ja a kö zös sé gi hoz zá fé ré si hely infrastruk -

túráját
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Ügy fe lek kel, part ne rek kel kap cso la tot ala kít ki, tart fenn
Tar ta lom me ne dzser ként dol go zik
Elem zi a se gít sé get ké rõk hát rá nyos, prob le ma ti kus,

kri ti kus élet hely ze tét
Meg szer ve zi a men tor ál ás fo lya ma tát, fo lya ma to san

 segíti a ta nít vány ké pes ség fej lesz té sét
Meg ha tá roz za az élet hely zet meg ol dá sát se gí tõ IKT

 lehetõségeket
Fej lesz ti sa ját ké pes sé ge it a fel ada tok jobb el lá tá sa

 érdekében
Köz re mû kö dik az IT men tor szak ma fej lesz tés ben
Spe ci á lis szak te rü le ti igé nyek tel je sí té se
Ki dol goz za és me ne dzse li a kö zös ség in for ma ti kai stra -

té gi á ját és prog ram ja it
Ki dol goz za és me ne dzse li a he lyi kö zös sé gi hoz zá fé rés

fej lesz té si prog ram ját
Ki ala kít ja a kö zös sé gi hoz zá fé rés szol gál ta tá si rend sze rét
Meg szer ve zi a kö zös sé gi hoz zá fé rés szer ve ze ti és mû -

kö dé si ke re te it
Meg szer ve zi a kö zös sé gi hoz zá fé rés gaz dál ko dá sát és

ad mi niszt rá ci ó ját
Biz to sít ja a kö zös sé gi hoz zá fé rés hu mán erõ for rá sa it
Biz to sít ja a kö zös sé gi hoz zá fé rés mû sza ki infrastruk -

túráját
Biz to sít ja a kö zös sé gi hoz zá fé rés szoft ver infrastruk -

túráját
Kö zös sé gi há ló za tot te le pít, üze mel tet
Al kal maz za, köz ve tí ti a táv ok ta tá si szol gál ta tá so kat
Meg ter ve zi, meg szer ve zi, biz to sít ja az ok ta tás tech ni kai 

fo lya ma tát és fel té te le it
Köz re mû kö dik a he lyi kö zös ség ok ta tás-fej lesz té sé ben

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 482 01 0000 00 00 Adat bá zis-ad mi niszt rá tor

54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM in for ma ti kus

54 481 02 0000 00 00 In for ma ti kai al kal ma zás-fej lesz tõ

54 481 03 0000 00 00 In for ma ti kai rend szer gaz da

54 481 04 0000 00 00 In for ma ti kus

54 213 04 0000 00 00 Mul ti mé dia-al kal ma zás-fej lesz tõ

33 523 01 1000 00 00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és megne -
vezése:

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
munka szer ve zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Hard vert üze mel tet, szoft vert te le pít
Iro dai prog ram cso ma got egye di és in teg rált mó don

hasz nál
Mul ti mé di ás és kom mu ni ká ci ós al kal ma zá so kat ke zel
Adat men tést vé gez, in for ma ti kai biz ton sá gi esz kö zö ket

hasz nál
LAN és WAN há ló za to kat hasz nál
In for ma ti kai, an gol nyel vû szak mai szö ve get meg ért
Te vé keny sé gét do ku men tál ja
Szoft ver hasz ná la ti jo go kat al kal maz
Ter ve zi és szer ve zi a mun ka vég zést
Be tart ja a mun ka vég zés sel össze füg gõ sza bá lyo kat
Al kal maz za a mun ka he lyi mi nõ ség biz to sí tá si elõ -

írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mi nõ ség biz to sí tás sal kap cso la tos alap fo gal mak
B Mun ka-, kör nye zet- és tûz vé de lem
A Elekt ro mos áram élet ta ni ha tá sai, el sõ se gély nyúj tás
B Erõ for rá sok ter ve zé se
C Mû sza ki do ku men tá ci ók

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Együtt mû kö dés

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Részt vesz a pro jekt meg ter ve zé sé ben
A fel adat terv ki ala kí tá sá ban köz re mû kö dik
A pro jekt fel ada tok erõ for rás és idõ szük ség le té nek meg -

ha tá ro zá sát el vég zi
Részt vesz a koc ká zat elem zés ben
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Részt vesz a kö ve tel mény elem zés ben
A pro jekt ér té ke lé sé ben köz re mû kö dik

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Pro jekt irá nyí tá si rend sze rek
C Koc ká zat elem zés
C Pro jekt ter ve zés
C Erõ for rás-ke ze lés
B Pro jekt irá nyí tás szá mí tó gép pel
B Spe ci á lis alap sza bá lyok
C Ca se-esz kö zök
B Üzem be he lye zés
B Szoft ver ér té ke lés
C Élet cik lus
C Vál lal ko zá si for mák, cég ala pí tás
C Szer ve zési és ve ze té si sza bá lyok
C Mar ke ting és rek lám alap fo gal mak

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Szer ve zõ kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Koc ká zat vál la lás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Együtt mû kö dõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Meg gyõ zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1176–06 Hely zet elem zés, fel ké szü lés a szol gál ta tás ra

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Köz re mû kö dik a prob lé ma- és szük ség let elem zé sek ben
Köz re mû kö dik a he lyi stra té gi ák ki dol go zá sá ban
Köz re mû kö dik a he lyi fej lesz té si prog ra mok ki dol go zá -

sá ban
Köz re mû kö dik a he lyi fej lesz té si prog ra mok meg va ló -

sí tá sá ban
Köz re mû kö dik a kö zös sé gi szo ci á lis és esélyegyenlõ -

ségi hely zet- és szük ség let elem zés ben
Köz re mû kö dik a kö zös sé gi szo ci á lis és esélyegyenlõ -

ségi fej lesz té si stra té gia ki dol go zá sá ban
Köz re mû kö dik a kö zös sé gi szo ci á lis és esélyegyenlõ -

ségi fej lesz té si és kép zé si prog ra mok ki dol go zá sá ban és
me ne dzse lé sé ben

Fo lya ma to san ta nul má nyoz za az ál ta lá nos esz kö zö ket
és al kal ma zá so kat

Fo lya ma to san ta nul má nyoz za a szak te rü le ti esz kö zö ket
és al kal ma zá so kat

Meg ta nít ja és se gí ti az esz kö zök és szol gál ta tá sok hasz -
ná la tát

Fel mé ri, elem zi az adott szol gál ta tás irán ti szük ség le te ket
Szol gál ta tá si üz le ti ter vet ké szít
Te vé keny sé gét szol gál ta tás ként meg szer ve zi
Igény be ve szi a he lyi kö zös sé gi hoz zá fé ré si szolgálta -

tásokat
Együtt mû kö dik a te vé keny sé gét érin tõ és meg bí zó

 helyi, te rü le ti és köz pon ti szol gál ta tók kal
Szol gál ta tá sa ér de ké ben he lyi PR és mar ke ting te vé -

keny sé get vé gez
Meg ha tá roz za a hely al kal mas sá gát a szol gál ta tá sok ra
Ja vas la tot tesz a kö zös sé gi hoz zá fé ré si hely meg fe le lõ

ki ala kí tá sá ra
Szer zõ dést köt a kö zös sé gi hoz zá fé ré si hely adott szol -

gál ta tá si célú fel hasz ná lá sá ra
Meg szer ve zi az ügy fe lek fo ga dá sá nak, a kap cso lat tar -

tás nak a mód ját, rend sze rét
Fo gad ja és tár gyal az ügy fe lek kel
Együtt mû kö dé si meg ál la po dá so kat, szer zõ dé se ket köt

a part ne rek kel
Ki szol gál ja az ügy fe le ket, elem zi elé ge dett sé gü ket
Elekt ro ni kus hír új sá got ter vez, szer keszt és mû köd tet
Webla pok tar tal má nak szer kesz té sét, kar ban tar tá sát

vég zi
Te ma ti kus web-do ku men tum tá rak szer kesz té sét vég zi
Te ma ti kus link gyûj te mé nye ket ter vez, hoz lét re és pub -

li kál
Mé di um-bá zi sok (kü lön bö zõ mé diumok gyûj te mény -

ként való) tá ro lá sát, meg je le ní té sét és kar ban tar tá si mun -
ká it vég zi

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D Stra té gi ai ter ve zés
C Szol gál ta tás szer ve zés
C Mun ka szer ve zés
E Er go nó mi ai, mun ka biz ton sá gi ala pok
D Sza bá lyo zás, szer zõ dés kö tés
E Mi nõ ség biz to sí tás
D Szol gál ta tá si szfé rák, be so ro lás
D Üz le ti mo del le zés
D Üz le ti, pénz ügyi ter ve zés
D Tár sa dal mi vál lal ko zás
D Ope ra tív gaz dál ko dás
B Igény-, szük ség let elem zés
C Pi ac ku ta tás
D Szol gál ta tás-mar ke ting
C Kö zös ség-mar ke ting
D PR és mar ke ting esz kö zök, tech ni kák
B Ügy fél kap cso lat-me nedzs ment
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B Hely zet- és szük ség let fel mé rés
B Kom pe ten ci ák
B Szo ci a bi li tás, szo ci a li zá ció, szo li da ri tás
B Kö zös sé gek tí pu sai; a kö zös ség mint há ló zat
C Élet mi nõ ség, élet szín vo nal, kör nye ze ti füg gés
D A ter mé sze ti, gaz da sá gi, kul tu rá lis és tech ni kai kör -

nye zet ha tá sai
D He lyi kö zös sé gi szük ség le tek, erõ for rá sok, fej lesz -

té sek, me nedzs ment
C Az in for má ci ós tár sa da lom alap jai; IT-fej lesz tés

 Európában és Ma gyar or szá gon
C Di gi tá lis írás tu dás, kul tú ra, meg osz tott ság
D Kö zös ség és tech no ló gia
C A he lyi kö zös ség in for má ci ós mo dell je, tar ta lom fej -

lesz tés
C A kom mu ni ká ció fo gal ma és fo lya ma ta
B Meg gyõ zõ, meg ér tõ, szem lél te tõ kom mu ni ká ció

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 ECDL AM3 mo dul Szö veg szer kesz tés – hal adó

szint

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Szer ve zõ kész ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kö zért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Nyi tott hoz zá ál lás
In for má ció gyûj tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és megne -
vezése:

1177–06 IT men tor

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Fel is me ri és mo del le zi a prob lé más élet hely ze te ket
Fel tár ja a ki elé gí tet len szük ség le te ket, a ki elé gí tés aka -

dá lya it
Meg ál la pít ja a hely zet ki ala ku lá sá nak ob jek tív és szub -

jek tív oka it
Meg ha tá roz za a hely zet meg ol dá sá hoz szük sé ges kom -

pe ten ci á kat
Meg ha tá roz za a se gít sé get ké rõk hi ány zó kom pe ten ci á it
Ki dol goz za a se gí tés ter vét

Kom mu ni kál a ta nít vánnyal, fenn tart ja a kap cso la tot
Men tor szer zõ dést köt
Ad mi niszt rál ja a men tor ál ási fo lya ma tot
Ér té ke li a men tor ál ás ered mé nyét
Meg ha tá roz za az ál ta lá nos esz kö zö ket és szol gál ta tá so kat
Meg ha tá roz za a szak te rü let-spe ci fi kus esz kö zö ket és

szol gál ta tá so kat
Meg ál la pít ja a szük sé ges esz kö zök és szol gál ta tá sok

ren del ke zés re ál lá sát
Fel hasz nál ja az IT men tort tá mo ga tó rend sze re ket
Fel hasz nál ja az inter net ke re sõ rend sze re it
Meg is me ri ön ma gát, sa ját ké pes sé ge it
Szem be sí ti ké pes sé ge it az IT men tor ral szem ben tá -

masz tott kö ve tel mé nyek kel
Fo lya ma to san fej lesz ti sa ját sze mé lyi sé gét, ké pes sé ge it

az IT men tor ral szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek nek
meg fele lõen

Új szak mai is me re te it rög zí ti az IT men tort tá mo ga tó
rend sze rek ben

Ta pasz ta la ta it meg oszt ja az IT men to rok kö zös sé gé ben
Köz re mû kö dik az IT men tort tá mo ga tó szol gál ta tá sok

fej lesz té sé ben
Sa ját IT men tor ké zi köny vet ké szít
Meg ha tá roz za a szak te rü let cél cso port ja it, hely ze tét,

 sajátosságait
Elem zi a szak te rü let spe ci fi kus élet hely ze te it, prob -

lémáit
Elem zi és ér té ke li a spe ci á lis cél cso por tok szük ség le te it 

és ki elé gí té sük mód ját
Al kal maz za a szak te rü let jogi esz kö ze it a spe ci á lis élet -

hely ze tek ke ze lé sé ben
Al kal maz za a szak te rü let-spe ci fi kus meg ol dá so kat,

mód sze re ket az élet hely ze tek ke ze lé sé ben
Az élet hely ze tek ke ze lé sét be il lesz ti a szak te rü let mû -

kö dé si és in téz mé nyi rend sze ré be
Al kal maz za a cél cso port élet hely ze te i nek meg ol dá sát

kí ná ló há ló za ti szol gál ta tá so kat
Elõ se gí ti a cél cso port hely ze té nek ja ví tá sát az in for má -

ci ós tár sa da lom ban, a di gi tá lis esély egyen lõ ség meg te -
rem té sé ben

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Fi zi kai, bi o ló gi ai tu laj don sá gok vizs gá la ta
B Lel ki je len sé gek, szel lem i ké pes sé gek vizs gá la ta
B A szo ci á lis el lá tá si rend szer
B A szo ci á lis mun ka alap jai; az IT men tor mint szo -

ciális mun kás
B Hát rá nyos élet hely ze tek, krí zis hely ze tek elem zé se
C Élet hely ze tek in for má ci ós mo del le zé se
B In for má ció ke re sés, -bá nyá szat
B IT men tort tá mo ga tó rend sze rek, azok hasz ná la ta
B A men tor sze mé lyi sé ge, kom pe ten ci ái
B Sze mé lyi ség és meg is me ré se; sze mé lyi ség fej lesz tõ

tech ni kák
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B Az IT men tor fe la dat rend sze re
B Men tor eti ka
B Ok ta tás, ta nu lás-mód szer ta ni ala pok
C Élet ko ri sa já tos sá gok az ok ta tás ban
B Ál ta lá nos men tor ál ás – IT-men tor ál ás
B A men to ri mun ka ter ve zé se, szer ve zé se
B A men to ri mun ka do ku men tu mai
B A men to ri ered mé nyes ség fel té te lei
B Az ál ta lá nos tár sa dal mi hely zet és a cél cso por tok

meg is me ré se
B Spe ci á lis élet hely ze tek elem zé se
C A szak te rü let ál ta lá nos joga
C Az in téz mény rend szer fel épí té se
C El lá tá sok, fel ada tok rend szer e
C Szak te rü let fej lesz té si hely ze te
B Sa já tos igé nyek, szük ség le tek, meg ol dá sok, le he tõ -

sé gek
B Há ló za ti for rá sok, szol gál ta tá sok
B Spe ci á lis esz kö zök, meg ol dá sok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ver bá lis és non ver bá lis kom mu ni ká ció
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Tü re lem

Tár sas kom pe ten ci ák:
Em pa ti kus kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1178–06 Kö zös sé gi in for ma ti kai szol gál ta tó

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

El vég zi a kö zös ség in for ma ti kai hely zet- és szük ség let -
elem zé sét

Ki dol goz za a kö zös ség in for ma ti kai mo dell jét
El ké szí ti és me ne dzse li a he lyi kö zös ség in for ma ti kai

stra té gi á ját
Ki dol goz za és me ne dzse li a he lyi in for ma ti kai fejlesz -

tési prog ra mo kat és pá lyá za to kat
Köz re mû kö dik a he lyi tar ta lom fej lesz té si prog ra mok ban
Nép sze rû sí ti a he lyi in for má ci ós tár sa da lom fej lesz té sét
Ki dol goz za a kö zös sé gi hoz zá fé rés he lyi stra té gi á ját és

fej lesz té si prog ram ját
Meg szer ve zi és irá nyít ja a kö zös sé gi hoz zá fé rés fej lesz -

tési prog ram ját
El ké szí ti és me ne dzse li a kö zös sé gi hoz zá fé rés fej lesz -

tési pá lyá za ta it
Meg ter ve zi a szol gál ta tá so kat, azok fo lya ma tát
El ké szí ti a szol gál ta tás üz le ti ter vét
Meg szer ve zi a szol gál ta tá si ad mi niszt rá ci ót

Ki dol goz za a szol gál ta tás hoz kap cso ló dó szer zõ dé se ket
El ké szí ti a szol gál ta tás PR és mar ke ting ter vét
Ki ala kít ja a kö zös sé gi hoz zá fé rés szol gál ta tá si rend sze rét
Elem zi, össze ve ti a le het sé ges szer ve ze ti meg ol dá so kat
Ki ala kít ja a kö zös sé gi hoz zá fé rés szer ve ze ti ke re te it
El ké szí ti a szer ve ze ti, mû kö dé si és szol gál ta tá si sza -

bály za to kat
El ké szí ti a kö zös sé gi hoz zá fé rés üz le ti ter vét
El ké szí ti az éves költ ség ve té si ter vet
Ki ala kít ja a szol gál ta tá sok ára it
Meg szer ve zi a pénz ügyi ad mi niszt rá ci ót (nyil ván tar tá -

sok, köny ve lés, adó zás, szám lá zás)
Meg szer ve zi a pénz ke ze lést (pénz tár, kész pénz-ke ze -

lés, pénz tár gép)
Ki ala kít ja a mun ka kö rö ket, mun ka kö ri le írást ké szít
Tel je sít mény-kö ve tel mé nye ket ha tá roz meg és kér szá -

mon, ér té ke li a tel je sít ményt
Mun ka tár sa kat ke res, vesz fel, vizs gál ja al kal mas sá gu kat
Mun ka szer zõ dést köt
Sza bá lyoz za a mun ka vé del met, gon dos ko dik a sza bá -

lyok be tar ta tá sá ról
Biz to sít ja a fog lal koz ta tás mun ka jo gi, szo ci á lis és

egyéb fel té te le it, gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat
Meg ter ve zi a kö zös sé gi hoz zá fé rés er go nó mi a i lag is

meg fe le lõ el he lye zé sét
Meg ha tá roz za az esz köz szük ség le te ket
In for ma ti kai esz kö zö ket sze rez be
Sza bá lyoz za a mû sza ki biz ton sá got, gon dos ko dik a sza -

bá lyok be tar tá sá ról
Gon dos ko dik az esz kö zök kar ban tar tá sá ról
Meg ter ve zi a szoft ver inf ra struk tú rát (plat for mok ki vá -

lasz tá sa, open so ur ce)
Meg ter ve zi a kö zös sé gi hoz zá fé rés szoft ver szük ség le -

te it (al kal ma zá sok, fel hasz ná lói szoft ve rek)
Be szer zi a szoft ve re ket
Sza bá lyoz za a szoft ve rek hasz ná la tát, az in for ma ti kai

biz ton sá got, adat vé del met
Tech no ló gi át és há ló za ti esz kö zö ket vá laszt ki, kom pa -

ti bi li tást vizs gál
Há ló za tot ter vez, mé ré sek kel tör té nõ el len õr zést vé gez,

há ló za ti esz kö zö ket te le pít
Há ló zat me ne dzse lõ szoft vert vá laszt ki, ins tal lál, mû -

köd tet

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D Fog lal koz ta tás
B Há ló za ti szol gál ta tás
D A kö zös sé gi hoz zá fé rés tör té ne te, jö võ je, tí pu sai
C Hoz zá fé ré si há ló za tok
C A te le ház moz ga lom
C A mû kö dés és szol gál ta tá sok rend szer e
C Há ló za ti mû kö dés
D Szek tor kö zi ség, köz szol gál ta tó jel leg
D Szer ve ze ti mo del lek, szer ve ze ti konf lik tu sok
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C Em ber i erõ for rá sok
C Szer ve ze ti kul tú ra, ar cu lat
D Hely vá lasz tás, be ren de zés
D Hard ver és szoft ver inf ra struk tú ra-ter ve zés; a tech -

ni kai szín vo nal fenn tar tá sa
D Fej lesz té si cé lok és ha tá sok, fej lesz té si prog ram

 kidolgozása
D Költ ség ter ve zés, for rás te rem tés

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kez de mé nye zõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Nyi tott hoz zá ál lás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1179–06 Ok ta tá si kom mu ni ká ció-tech ni kus

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Meg szer ve zi az élet hosszig tar tó ta nu lás he lyi fel té te le it
Ta nul má nyoz za a táv ok ta tá si kí ná la tot
Be ta nít ja a táv ok ta tá si szol gál ta tá so kat
Se gí ti a táv ta nu ló kat a táv ok ta tá si szol gál ta tá sok hasz -

ná la tá ban
Ok ta tás tech ni kai meg ol dá so kat ajánl a di dak ti kai kö ve -

tel mé nyek nek meg fele lõen
Ki ala kít ja, be ren de zi az ok ta tás hely szí nét
Biz to sít ja az ok ta tás tech ni kai eszközöket és szol gál ta tá sok 

esz kö ze it
Meg ta nít ja az ok ta tás tech ni kai esz kö zök és szolgálta -

tások hasz ná la tát
Fel ügye li az ok ta tás tech ni kai esz kö zök és szolgálta -

tások al kal ma zá sát
Gon dos ko dik az ok ta tás mun ka biz ton sá gi fel té te le i rõl
Köz re mû kö dik a kö zös sé gi ok ta tás hely zet- és szük ség -

let elem zé sé ben
Köz re mû kö dik a kö zös sé gi ok ta tás fej lesz té si stra té gia

ki dol go zá sá ban
Köz re mû kö dik a kö zös sé gi ok ta tás fej lesz té si és kép zé si 

prog ra mok ki dol go zá sá ban és me ne dzse lé sé ben

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ok ta tás szer ve zés, -szol gál ta tás
B Tu to rá lás, e-le ar ning
B Az élet hosszig tar tó ta nu lás alap jai
B Ok ta tá si tech ni kák, mód sze rek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 Szem lél te tõ áb rák, ké pek ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kö zért he tõ ség
Mo ti vá ló kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fi gye lem meg osz tás
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
In for má ció gyûj tés

Az 54 482 02 0010 54 01 azo no sí tó szá mú,
IT men tor meg ne ve zé sû  elágazás
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

1176–06 Hely zet elem zés, fel ké szü lés a szol gál ta -
tás ra

1177–06 IT men tor

Az 54 482 02 0010 54 02 azo no sí tó szá mú,
Kö zös sé gi in for ma ti kai szol gál ta tó meg ne ve zé sû el ága zás

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

1176–06 Hely zet elem zés, fel ké szü lés a szolgál -
tatásra

1178–06 Kö zös sé gi in for ma ti kai szol gál ta tó

Az 54 482 02 0010 54 03 azo no sí tó szá mú,
Ok ta tá si kom mu ni ká ció-tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

1176–06 Hely zet elem zés, fel ké szü lés a szolgál -
tatásra

1179–06 Ok ta tá si kom mu ni ká ció-tech ni kus

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

A kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott mo dul zá ró vizs ga
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl

 szóló iga zo lás
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2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -
tója és meg ne ve zé se:

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Szá mí tó gép-ke ze lé si, üze mel te té si, há ló za ti és mul ti -
mé di ás is me re tek al kal ma zá sa. In for ma ti kai biz ton sá gi
esz kö zök hasz ná la ta, szak mai an gol szö veg ér té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív

Idõ tar ta ma: 60 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 100%

2. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1143–06 Pro jekt me nedzs ment
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Pro jekt irá nyí tá si rend sze rek, pro jekt ter ve zés, koc ká zat -
elem zés, erõ for rás-ke ze lés

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív

Idõ tar ta ma: 45 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Mun ka jo gi, vál lal ko zá si, ve ze té si is me re tek

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li

Idõ tar ta ma: 45 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 60%

2. fel adat: 40%

3. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -
tója és meg ne ve zé se:

1176–06 Hely zet elem zés, fel ké szü lés a szol gál ta tás ra
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

A se gít ség nyúj tás fo lya ma ta, lé pé sei, mód sze rei, esz kö -
zei – élet hely zet mo del le zé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 30 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

In for má ció gyûj tés konk rét prob lé ma meg ol dá sá hoz
 segítõ szol gál ta tá sok hasz ná la tá val, ke re sés az inter ne ten

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 45 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 50%

2. fel adat: 50%

4. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -
tója és meg ne ve zé se:

1177–06 IT men tor

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Konk rét prob lé má hoz meg ol dást kí ná ló há ló za ti szol -

gál ta tás ke re sé se, ki vá lasz tá sa, aján lá sa – elekt ro ni kus
 levél írá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Egye di men tor ál ási fo lya mat meg ter ve zé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1178–06 Kö zös sé gi in for ma ti kai szol gál ta tó
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Egy el kép zelt kö zös sé gi hoz zá fé ré si pont stra té gi ai ter -

vé nek fel vá zo lá sa, to váb bá az eh hez kap cso ló dó üz le ti
terv leg fon to sabb ele me i nek fel so ro lá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mun ka fel vé tel re je lent ke zõ vel in ter jú ké szí té se, mun -

ka szer zõ dés meg be szé lé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Konk rét cél cso port szá má ra kö zös sé gi há ló za ti szol gál -

ta tás meg ter ve zé se, a ter ve zés és meg va ló sí tás fel té te lei,
lé pé sei, fenn tart ha tó sá ga

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 50%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1179–06 Ok ta tá si kom mu ni ká ció-tech ni kus
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Meg ha tá ro zott cél cso port szá má ra kép zé si prog ram ter -

ve zé se, majd a prog ram hoz tá jé koz ta tó anyag és jelent -
kezési lap ké szí té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Adott ré gi ó ban és szak mai te rü le ten ok ta tá si szol gál ta -

tá si le he tõ sé gek fel ku ta tá sa, aján lá sa – ke re sés az inter -
neten
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Ok ta tás tech ni kai esz kö zök, szol gál ta tá sok és mód -

szerek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 40%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se százalékosan:

Az 54 482 02 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, IT men tor
meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
 súlya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 25
4. vizs ga rész: 50

Az 54 482 02 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Kö zös sé gi
in for ma ti kai szol gál ta tó meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt 
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 25
5. vizs ga rész: 50

Az 54 482 02 0010 54 03 azo no sí tó szá mú, Ok ta tá si
kom mu ni ká ció-tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren -
delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 25
6. vizs ga rész: 50

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

Az el ága zá sok hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek 
ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizsga -
szabályzattól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok
tel je sí té sé hez szük sé ges

esz kö zök és fel sze re lé sek
mi ni mu ma

IT men tor

Kö zös sé gi
informa -
tikai szol -

gál ta tó

Ok ta tá si
kom mu ni -
ká ció tech -

ni kus

Nyom ta tók X X X

Szken ner X X X

A kép zé si fel ada tok
tel je sí té sé hez szük sé ges

esz kö zök és fel sze re lé sek
mi ni mu ma

IT men tor

Kö zös sé gi
informa -
tikai szol -

gál ta tó

Ok ta tá si
kom mu ni -
ká ció tech -

ni kus

In ter net el érés
(szé les sá vú)

X X X

Há ló za ti esz kö zök
(HUB SWITCH
ROUTER stb.)

X X X

Fény má so ló X X X

CD/DVD-író X X X

Szá mí tó gé pek X X X

Pro jek tor X X X

Au dió esz kö zök X X X

TV ké szü lék X X X

VHS mag nó X X X

DVD le ját szó X X X

Vil la mos sá gi szer szám -
kész let

X X

Há ló zat épí tõ
szer szá mok

X X

Mul ti mé ter X X

Lát vány tech ni kai
esz kö zök

X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ, fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak -
képesítés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se let 
vé le mé nyé nek is me re té ben.

* * *

MULTIMÉDIA ALKALMAZÁS-FEJLESZTÕ
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 54 213 04 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Mul ti mé dia al kal ma -
zás-fej lesz tõ
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3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész-szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok
Azo no sí tó szám: 54 213 04 0010 54 01
Meg ne ve zés: De sig ner
Azo no sí tó szám: 54 213 04 0010 54 02
Meg ne ve zés: E-já ték-fej lesz tõ
Azo no sí tó szám: 54 213 04 0010 54 03
Meg ne ve zés: E-le ar ning tan anyag-fej lesz tõ
Azo no sí tó szám: 54 213 04 0010 54 04
Meg ne ve zés: Mul ti mé dia-fej lesz tõ
Azo no sí tó szám: 54 213 04 0010 54 05
Meg ne ve zés: Tar ta lom me ne dzser

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3139

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Mul ti mé dia al kal ma zás-fej -
lesz tõ

– 1400

II.

Egyéb adatok

El ága zás meg ne ve zé se: De sig ner
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 45%
3. Gya kor lat ará nya: 55%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: E-já ték-fej lesz tõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

2. El mé let ará nya: 45%
3. Gya kor lat ará nya: 55%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: E-le ar ning tan anyag-fej lesz tõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Mul ti mé dia-fej lesz tõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 45%
3. Gya kor lat ará nya: 55%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Tar ta lom me ne dzser
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 45%
3. Gya kor lat ará nya: 55%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
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5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3139 Egyéb szá mí tás tech ni kai fog lal ko zá sok

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Szá mí tó gé pet ke zel, szoft ve re ket hasz nál
Mun ka szer ve zés sel kap cso la tos te vé keny sé get vé gez
Rend szert/al kal ma zást ter vez és fej leszt
A de sig ner spe ci á lis fel ada ta it el vég zi
E-já ték-fej lesz tés spe ci á lis fel ada ta it vég zi
E-tan anyag-fej lesz tés spe ci á lis fel ada ta it vég zi
Mul ti mé dia fej lesz tés spe ci á lis fel ada ta it vég zi
Tar ta lom me ne dzser ként dol go zik

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 482 01 0000 00 00 Adat bá zis-ad mi niszt rá tor

54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM in for ma ti kus

54 481 02 0000 00 00 In for ma ti kai al kal ma zás-fej lesz tõ

54 481 03 0000 00 00 In for ma ti kai rend szer gaz da

54 481 04 0000 00 00 In for ma ti kus

54 482 02 0000 00 00 IT kom mu ni ká ci ós szol gál ta tó

33 523 01 1000 00 00 Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Hard vert üze mel tet, szoft vert te le pít
Iro dai prog ram cso ma got egye di és in teg rált mó don

hasz nál

Mul ti mé di ás és kom mu ni ká ci ós al kal ma zá so kat ke zel
Adat men tést vé gez, in for ma ti kai biz ton sá gi esz kö zö ket

hasz nál
LAN és WAN há ló za to kat hasz nál
In for ma ti kai, an gol nyel vû szak mai szö ve get meg ért
Te vé keny sé gét do ku men tál ja
Szoft ver hasz ná la ti jo go kat al kal maz
Ter ve zi és szer ve zi a mun ka vég zést
Be tart ja a mun ka vég zés sel össze füg gõ sza bá lyo kat
Al kal maz za a mun ka he lyi mi nõ ség biz to sí tá si elõ -

írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mi nõ ség biz to sí tás sal kap cso la tos alap fo gal mak
B Mun ka-, kör nye zet- és tûz vé de lem
A Elekt ro mos áram élet ta ni ha tá sai, el sõ se gély nyúj tás
B Erõ for rá sok ter ve zé se
C Mû sza ki do ku men tá ci ók

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Együtt mû kö dés

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Részt vesz a pro jekt meg ter ve zé sé ben
A fel adat terv ki ala kí tá sá ban köz re mû kö dik
A pro jekt fel ada tok erõ for rás és idõ szük ség le té nek meg -

ha tá ro zá sát el vég zi
Részt vesz a koc ká zat elem zés ben
Részt vesz a kö ve tel mény elem zés ben
A pro jekt ér té ke lé sé ben köz re mû kö dik

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Pro jekt irá nyí tá si rend sze rek
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C áza te lem zés
C Pro jekt ter ve zés
C Erõ for rás-ke ze lés
B Pro jekt irá nyí tás szá mí tó gép pel
B Spe ci á lis alap sza bá lyok
C Ca se-esz kö zök
B Üzem be he lye zés
B Szoft ver ér té ke lés
C Élet cik lus
C Vál lal ko zá si for mák, cég ala pí tás
C Szer ve zési és ve ze té si sza bá lyok
C Mar ke ting és rek lám alap fo gal mak

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Szer ve zõ kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Koc ká zat vál la lás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Együtt mû kö dõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Meg gyõ zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1144–06 Rend szer/al kal ma zás ter ve zés, -fej lesz tés és
-prog ra mo zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Rend szert/al kal ma zást ter vez
Rend szert/al kal ma zást fej leszt
A mû kö dés hez szük sé ges, meg fe le lõ esz köz kör nye ze tet 

lét re hoz za és be ál lít ja
Tesz te li a rend szer ele me it, fo lya ma ta it, funk ci ó it és

meg je le ní té sét
Do ku men tál ja a prog ra mot/al kal ma zást
Meg szer ve zi és do ku men tál ja az al kal ma zás egyes ele -

me i nek for rás ként és meg je le ní té si mó don ként való kü lön
tá ro lá sát, ar chi vá lá sát

Részt vesz a rend sze rek be ve ze té sé ben

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Rend sze rek (ele mek, jel lem zõk)
C Fel hasz ná lói igé nyek fel tá rá sa, elem zé se és cso por -

to sí tá sa
B A rend sze re le mek tar tal mi ter ve zé se
C Az ele mek for mai meg ha tá ro zá sa

B Rend szer funk ci ók ter ve zé se
C Na vi gá ció meg ter ve zé se
C Esz köz kör nye zet meg ha tá ro zá sa
B Rend sze rek mû kö dé sé nek ter ve zé se
B Szoft ver ar chi tek tú ra ki ala kí tá sa
C Kom mu ni ká ci ós kap cso la tok (fe lü le tek) fej lesz té se
C Na vi gá ció és in ter ak ci ók fej lesz té se
C Al kal ma zás fej lesz tés lé pé sei és fel ada tai
C Ré te gek tí pu sai
C Esz köz kör nye zet lét re ho zá sa
B Tesz te lé si is me re tek (teszt tí pu sok)
B Do ku men tá lás (do ku men tum tí pu sok)
B Alap fo gal mak (el ága zás, cik lus stb.)
B Prog ra mo zá si té te lek (alap al go rit mu sok)
B Adat szer ke ze tek, ob jek tu mok
B Ál lo mány ke ze lés
B Ese mény ke ze lés
C Prog ram ter ve zé si mód sze rek
C Kó do lás
B Szoft ver kom po nen sek
B Fel hasz ná lói fe lü le tek
C Tesz te lés, hi ba ke re sés
B Al kal ma zás fej lesz tõ esz kö zök
B Szer zõi rend sze rek
C Te le pí tõ cso ma gok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Ter hel he tõ ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:

Lo gi kus gon dol ko dás

Rend szer ben való gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1149–06 For ma- és lát vány ter ve zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

El ké szí ti egy ter mék for ma- és lát vány ter vét

Részt vesz a ter mék ar cu lat- és for ma ter ve zé sé ben, terv -
váz la to kat, ter ve ket, fo tó re a lisz ti kus lát vány ter vet, mû kö -
dé si ani má ci ót szer keszt

Al kal maz za a ter mék ter ve zé si fo lya mat for ma ter ve zés -
sel össze füg gõ lé pé se it

Fel hasz nál ja egy kor sze rû mo del le zõ prog ram de sign -
hoz tar to zó szol gál ta tá sa it
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mo del le zõ prog ram hasz ná la ta
B Ar cu lat- és for ma ter ve zés, lát vány ter vek (mód sze -

rek és esz kö zök)
B In ter ak tív ele mek ter ve zé se (tar ta lom és for ma, for -

ga tó könyv-ké szí tés)
B Mul ti mé di ai ele mek ter ve zé sé nek alap el vei (de sign, 

esz té ti ka, ti po grá fia, er go nó mia)

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 For ma- és lát vány terv rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 For ma- és lát vány terv rajz ké szí té se
4 Sza bad ké zi raj zo lás

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Tér lá tás
Tér ér zé ke lés

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Ter ve zé si ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1150–06 Des ig ner

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Elekt ro ni kus ûr la po kat, di na mi kus for ma nyom tat vá -
nyo kat ter vez és ké szít

Nyom dai és in ter ne tes ki ad vá nyo kat ter vez és szer keszt
Pro fesszi o ná lis raj zo ló prog ra mot hasz nál az in ter ne tes,

nyom dai és mul ti mé di ás ter mé kek ter ve zé sé hez
Kép szer kesz tést vé gez
WEB-gra fi kát ter vez és ké szít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Di gi tá lis fo tó zás el mé le te
B Mul ti mé di ai ele mek ter ve zé sé nek alap el vei (de sign, 

esz té ti ka, ti po grá fia, er go nó mia)
B Fény, lá tás, szí nek el mé le te
B Kép fel dol go zás (kép for má tu mok, elõ ál lí tá si mód -

sze rek, esz kö zök, szab vá nyok és mér ték egy sé gek)

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 ECDL Kép szer kesz tés
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû fo gal ma zás írás ban
2 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Tér lá tás
Tü re lem

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Pre zen tá ci ós kész ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1151–06 E-já ték fej lesz tõ

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

A já ték mé dia ele me it meg ter ve zi és el ké szí ti
Pro fesszi o ná lis raj zo ló prog ra mot hasz nál az in ter ne tes

és mul ti mé di ás ter mé kek ter ve zé sé hez
In ter ak tív tranz ak ci ó kat ter vez és va ló sít meg egyé ni és

cso por tos já té kok hoz
3D gra fi kai prog ra mot al kal maz a meg va ló sí tá sok hoz
Kli ens- és szer ver ol da li prog ra mo kat ké szít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Kép elõ ál lí tás, kép fel dol go zás ter ve zé se
B Di gi tá lis fo tó zás (for rás fáj lok és al kal ma zá sok)
B Di gi tá lis hang elõ ál lí tá sa, tá ro lá sa, al kal ma zá si célú

fel hasz ná lá sa
B Vi deó film kó do lá sa és tá ro lá sa, for má tu mok és

szab vá nyok
B In ter ak tív ani má ci ók és szi mu lá ci ók ter ve zé se
B A for ga tó könyv, mint a ter ve zés leg fon to sabb do ku -

men tu ma
B Ké pek kü lön bö zõ esz kö zök kel való elõ ál lí tá sa (má -

so lás, raj zo lás stb.)
B Ál ló ké pek lét re ho zá sa fo tó tech ni ká val
B Ké pek al ko tá sa cél szoft ver rel
B Fil mek ké szí té se, vá gá sa
B Fil mek al kal mas sá té te le spe ci á lis al kal ma zás ra

(pl. e-tan anyag)
C Han gok fel vé te lé nek rög zí té se
C Hang anya gok di gi ta li zá lá sa
C Hang anya gok for má tu ma és szab vá nyok
C In ter ak tív és nem in ter ak tív ani má ci ók fej lesz té se
C In ter ak tív szi mu lá ci ók fej lesz té se
D Vi zu á lis fej lesz tõ kör nye zet
D Kli ens ol da li prog ra mo zás
D Szer ver ol da li prog ra mo zás
B De sign és ti po grá fia
B Fény, lá tás, a szí nek el mé le te

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 ECDL Kép szer kesz tés
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû fo gal ma zás írás ban
2 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se

8832 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/115. szám



3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
3 Film fel ve võ, fo tó tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Hang fel ve võ és di gi ta li zá ló esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Hal lás
Lá tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Pre zen tá ci ós kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1152–06 E-tan anyag-fej lesz tõ

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

El ké szí ti a tan anyag ele me ket
Szö ve ges ele me ket hoz lét re és ala kít át
Ta nu lá si célú lin kek be épí té sét és meg je le ní té sét meg -

old ja
Az e-le ar ning nem zet kö zi és ha zai szab vá nyok sze rint

vég zi fel ada tát
Mé dia ele me ket ké szít (ani má ció, szi mu lá ció, vi deó,

kép, hang)
In ter ak tív ta nu lói tel je sít ményt mérõ, ér té ke lõ rend szert 

ter vez és va ló sít meg
A tan anyag ele me ket a pe da gó gi ai, mód szer ta ni kö ve -

tel mé nyek alap ján szer zõi ke ret rend szer be épí ti

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Des ign és ti po grá fia
B Fény, lá tás, a szí nek el mé le te
B Az e-tan anyag-fej lesz tés mód szer ta ni alap el vei
B Kép elõ ál lí tás, kép fel dol go zás ter ve zé se
B Di gi tá lis fo tó zás (for rás fáj lok és al kal ma zá sok)
B Di gi tá lis hang elõ ál lí tá sa, tá ro lá sa, al kal ma zá si célú

fel hasz ná lá sa
B Vi deó film kó do lá sa és tá ro lá sa for má tu mok és szab -

vá nyok
B In ter ak tív ani má ci ók és szi mu lá ci ók ter ve zé se
B A for ga tó könyv, mint a ter ve zés leg fon to sabb do ku -

men tu ma
B Ké pek kü lön bö zõ esz kö zök kel való elõ ál lí tá sa (má -

so lás, raj zo lás)
B Ál ló ké pek lét re ho zá sa fo tó tech ni ká val
B Ké pek al ko tá sa cél szoft ver rel
B Fil mek ké szí té se, vá gá sa
B Fil mek al kal mas sá té te le spe ci á lis al kal ma zás ra

(pl. e-tan anyag)
B Han gok fel vé te le, rög zí té se
B Hang anya gok di gi ta li zá lá sa

B Hang anyag for má tu mok és szab vá nyok
B In ter ak tív és nem in ter ak tív ani má ci ók fej lesz té se
B In ter ak tív szi mu lá ci ók fej lesz té se
C Vi zu á lis fej lesz tõ kör nye zet
C Szer zõi rend sze rek
C Ke ret rend sze rek és szab vá nyok
C E-vizs ga rend szer, elekt ro ni kus ön ér té ke lés
C E-tan anya gok spe ci fi kus ele me i nek fej lesz té se
C Szer zõi jo gok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Szá mí tó gép esz köz cso port hasz ná la ta
3 Film fel ve võ, fo tó tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Hang fel ve võ és di gi ta li zá ló esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Rend sze re zõ ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
In for má ció gyûj tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1153–06 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Ki ad ványt szer keszt szá mí tó gé pes prog ram mal
Mul ti mé dia al kal ma zás hoz szö ve get elekt ro ni kus for -

má ba hoz
Han got di gi ta li zál, szer keszt, vág, ja vít
Ál ló ké pet di gi ta li zál és re tu sál
Moz gó ké pet di gi ta li zál és szer keszt
Ani má ci ót és szi mu lá ci ót ké szít
A for rás anya go kat meg ha tá ro zott rend szer be in teg rál ja
El ké szí ti a mul ti mé dia ter mék pro to tí pu sát

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B De sing és ti po grá fia
B Fény, lá tás, a szí nek el mé le te
B Kép elõ ál lí tás, kép fel dol go zás ter ve zé se
B Di gi tá lis fo tó zás (for rás fi le-ok és al kal ma zá sok)
B Di gi tá lis hang elõ ál lí tá sa, tá ro lá sa, al kal ma zá si célú

fel hasz ná lá sa
B Vi deó film kó do lás és tá ro lás for má tu mok és szab vá -

nyok
B In ter ak tív ani má ci ók és szi mu lá ci ók ter ve zé se
B A for ga tó könyv, mint a ter ve zés leg fon to sabb do ku -

men tu ma
B Ké pek kü lön bö zõ esz kö zök kel való elõ ál lí tá sa (má -

so lás, raj zo lás)
B Ál ló ké pek lét re ho zá sa fo tó tech ni ká val
B Ké pek al ko tá sa cél szoft ver rel
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B Fil mek ké szí té se, vá gá sa
B Fil mek al kal mas sá té te le spe ci á lis al kal ma zás ra

(pl. e-tan anyag)
B Han gok fel vé te le, rög zí té se
B Hang anya gok di gi ta li zá lá sa
B Hang anyag for má tu mok és szab vá nyok
B In ter ak tív és nem in ter ak tív ani má ci ók fej lesz té se
B In ter ak tív szi mu lá ci ók fej lesz té se
C Vi zu á lis fej lesz tõ kör nye zet
C Ke ret rend sze rek és szab vá nyok
B Szer zõi jo gok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 ECDL Kép szer kesz tés
4 Szá mí tó gép esz köz cso port hasz ná la ta
3 Film fel ve võ, fot ótech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Hang fel ve võ és di gi ta li zá ló esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Rend sze re zõ ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Együtt mû kö dé si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
In for má ció gyûj tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1154–06 Tar ta lom me ne dzser

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Elekt ro ni kus hír új sá got ter vez, szer keszt és mû köd tet
Webla pok tar tal má nak szer kesz té sét, kar ban tar tá sát

vég zi
Te ma ti kus web-do ku men tum tá rak szer kesz té sét vég zi
Te ma ti kus link gyûj te mé nye ket ter vez, hoz lét re és pub -

li kál
Mé di um-bá zi sok (kü lön bö zõ mé diumok gyûj te mény -

ként való) tá ro lá sát, meg je le ní té sét és kar ban tar tá si mun -
ká it vég zi

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B In ter ak tív ani má ci ók és szi mu lá ci ók ter ve zé se
B A for ga tó könyv, mint a ter ve zés leg fon to sabb do ku -

men tu ma
B Ké pek kü lön bö zõ esz kö zök kel való elõ ál lí tá sa (má -

so lás, raj zo lás)
B Ál ló ké pek lét re ho zá sa fo tó tech ni ká val
B Ké pek al ko tá sa cél szoft ver rel
B In ter ak tív és nem in ter ak tív ani má ci ók fej lesz té se
B In ter ak tív szi mu lá ci ók fej lesz té se
C Vi zu á lis fej lesz tõ kör nye zet
C Kli ens ol da li prog ra mo zás

C Szer ver ol da li prog ra mo zás
C Szer zõi rend sze rek
C Ke ret rend sze rek és szab vá nyok
C Web tar ta lom fej lesz tés és kar ban tar tás
C Elekt ro ni kus hír új ság, e-do ku men tum és mé di um tá -

rak
C E-tar ta lom me ne dzse lés
C Szer zõi jo gok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 ECDL Kép szer kesz tés
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Szá mí tó gép esz köz cso port hasz ná la ta
3 Film fel ve võ, fot ótech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Hang fel ve võ és di gi ta li zá ló esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Rend sze re zõ ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Együtt mû kö dé si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
In for má ció gyûj tés

Az 54 213 04 0010 54 01 azo no sí tó szá mú,
De sig ner meg ne ve zé sû el ága zás

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

1144–06 Rend szer/al kal ma zás ter ve zés, -fej lesz tés
és -prog ra mo zás

1149–06 For ma- és lát vány ter ve zés

1150–06 De sig ner

Az 54 213 04 0010 54 02 azo no sí tó szá mú,
E-já ték-fej lesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

1144–06 Rend szer/al kal ma zás ter ve zés, -fej lesz tés
és -prog ra mo zás

1151–06 E-já ték-fej lesz tõ

Az 54 213 04 0010 54 03 azo no sí tó szá mú,
E-le ar ning tan anyag-fej lesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

1144–06 Rend szer/al kal ma zás ter ve zés, -fej lesz tés
és -prog ra mo zás

1152–06 E-tan anyag-fej lesz tõ
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Az 54 213 04 0010 54 04 azo no sí tó szá mú,
Mul ti mé dia-fej lesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

1144–06 Rend szer/al kal ma zás ter ve zés, -fej lesz tés
és -prog ra mo zás

1153–06 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

Az 54 213 04 0010 54 05 azo no sí tó szá mú,
Tar ta lom me ne dzser meg ne ve zé sû el ága zás

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1143–06 Pro jekt me nedzs ment

1144–06 Rend szer/al kal ma zás ter ve zés, -fej lesz tés
és -prog ra mo zás

1154–06 Tar ta lom me ne dzser

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

A kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott mo dul zá ró vizs ga
Szak dol go zat ké szí té se
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl

 szóló iga zo lás

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,

mun ka szer ve zés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szá mí tó gép-ke ze lé si, üze mel te té si, há ló za ti és mul ti -

mé di ás is me re tek al kal ma zá sa. In for ma ti kai biz ton sá gi
esz kö zök hasz ná la ta, szak mai an gol szö veg ér té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1143–06 Pro jekt me nedzs ment
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Pro jekt irá nyí tá si rend sze rek, pro jekt ter ve zés, koc ká zat -

elem zés, erõ for rás-ke ze lés

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mun ka jo gi, vál lal ko zá si, ve ze té si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1144–06 Rend szer/al kal ma zás ter ve zés, -fej lesz tés és

-prog ra mo zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ter ve zé si alap is me re tek, fej lesz té si alap is me re tek,

tesz te lé si és do ku men tá lá si is me re tek, prog ra mo zás-mód -
szer ta ni is me re tek, prog ra mo zás

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ter ve zé si alap is me re tek, fej lesz té si alap is me re tek,

tesz te lé si és do ku men tá lá si is me re tek, prog ra mo zás-mód -
szer ta ni is me re tek, prog ra mo zás

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1149–06 For ma- és lát vány ter ve zés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Des ign és ti po grá fia, gra fi ka és kép fel dol go zás, ar cu lat,

lát vány- és for ma ter ve zés té ma kö rök bõl, szak mai an gol
nyel vi szö veg ér té si, for dí tá si és szó kincs mé rõ fel adat

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1150–06 Designer
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Egy konk rét mul ti mé dia al kal ma zás vagy ter mék ter ve -

zé se a ta nult mód szer-, esz köz-, és szab vány hasz ná lat mel -
lett. A ter ve zé si ered ményt elekt ro ni kus for má ban és
 dokumentálva kell át ad ni (a do ku men tá ció is elekt ro ni kus) 
– pro jekt mun ka

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor lat
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
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Egy al kal ma zás kom plex ter ve zé se és do ku men tá lá sa,
szak dol go zat vé dé se, be mu ta tá sa egy össze fog la ló pre zen -
tá ci ó val

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ: 30 perc, vá lasz -

adá si idõ: 15 perc )
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1151–06 E-já ték-fej lesz tõ
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kli ens-, szer ver ol da li prog ra mo zás, design és ti po grá -

fia, gra fi ka, lát vány terv, kép fel dol go zás, hang, vi deo tech -
ni ka és ani má ci ó ké szí té si fel ada tok, szak mai an gol nyel vi
szö veg ér té si, for dí tá si és szó kincs mé rõ fel adat

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Egy in ter ak tív lo gi kai já ték meg ter ve zé se, ele me i nek

el ké szí té se és a pro to tí pus be mu ta tá sa. Ke ze lõi „help”
szük sé ges – pro jekt mun ka

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor lat
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Egy já ték ter ve zé se, fej lesz té se, do ku men tá lá sa és tesz -

te lé se. A mes ter mun ka/szak dol go zat be mu ta tá sa és meg -
vé dé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 40%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se: 
1152–06 E-tan anyag-fej lesz tõ
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
De sign és ti po grá fia, gra fi ka és kép fel dol go zás, hang -

fel vé tel, vi deo tech ni ka, ani má ci ó ké szí tés. Web szer kesz -
tés, -fej lesz tés, -kar ban tar tás, te ma ti kus web adat- és ob -
jek tum gyûj te mé nyek, szak mai an gol nyel vi szö veg ér té si,
for dí tá si és szó kincs mé rõ fel adat

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Egy konk rét tan anyag egy ség, ter mék ter ve zé se a ta nult

mód szer-, esz köz- és szab vány hasz ná lat mel lett. A fel ada -
tot cso por tok ban is le het vé gez tet ni. A ter ve zé si ered -
ményt elekt ro ni kus for má ban és do ku men tál va kell át ad ni
(a do ku men tá ció is elekt ro ni kus) – pro jekt mun ka

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Egy e-tan anyag ter ve zé se, fej lesz té se, do ku men tá lá sa

és tesz te lé se. A mes ter mun ka/szak dol go zat be mu ta tá sa és
meg vé dé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 40%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1153–06 Mul ti mé dia-fej lesz tõ
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
De sign és ti po grá fia, gra fi ka és kép fel dol go zás, hang -

fel vé tel, vi deo tech ni ka, ani má ci ó ké szí tés. Webszer kesz -
tés, -fej lesz tés, -kar ban tar tás, te ma ti kus web adat- és ob -
jek tum gyûj te mé nyek, szak mai an gol nyel vi szöveg értési,
for dí tá si és szó kincs mé rõ fel adat

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Egy konk rét mul ti mé dia vagy web al kal ma zás ter ve zé se 

a ta nult mód szer-, esz köz- és szab vány hasz ná lat mel lett.
A fel ada tot cso por tok ban is le het vé gez tet ni. A ter ve zé si
ered ményt elekt ro ni kus for má ban és do ku men tál va kell át -
ad ni (a do ku men tá ció is elekt ro ni kus) – projekt munka

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Egy konk rét mul ti mé dia vagy web al kal ma zás ter ve zé -

se, fej lesz té se, do ku men tá lá sa és tesz te lé se. A mes ter mun -
ka/szak dol go zat be mu ta tá sa és meg vé dé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 40%

9. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1154–06 Tar ta lom me ne dzser
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
De sign és ti po grá fia, gra fi ka és kép fel dol go zás, hang -

fel vé tel, vi deó tech ni ka, ani má ci ó ké szí tés. Web szer kesz -
tés, -fej lesz tés, -kar ban tar tás, te ma ti kus web adat- és ob -
jek tum gyûj te mé nyek, szak mai an gol nyel vi szö veg ér té si,
for dí tá si és szó kincs mé rõ fel adat
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Egy konk rét te ma ti kus link gyûj te mény vagy web-mé -

dia tár ter ve zé se és lét re ho zá sa a konk rét cél je lö lé sé vel
( tanulási cél, szak mai, ku ta tá si, egyéb) – pro jekt mun ka

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Web al kal ma zás, web tar ta lom ter ve zé se, fej lesz té se,

do ku men tá lá sa és tesz te lé se. A mes ter mun ka/szak dol go -
zat be mu ta tá sa és meg vé dé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 40%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se százalékosan:

Az 54 213 04 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, De sig ner
meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
 súlya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 25
4. vizs ga rész: 10
5. vizs ga rész: 40

Az 54 213 04 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, E-já ték-fej -
lesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 25
6. vizs ga rész: 50

Az 54 213 04 0010 54 03 azo no sí tó szá mú, E-le ar ning
tan anyag-fej lesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs -
ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 25
7. vizs ga rész: 50

Az 54 213 04 0010 54 04 azo no sí tó szá mú, Mul ti mé dia -
fej lesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 25
8. vizs ga rész: 50

Az 54 213 04 0010 54 05 azo no sí tó szá mú, Tar ta lom -
me ne dzser meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek 
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10

3. vizs ga rész: 25
9. vizs ga rész: 50

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei
Az el ága zá sok hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek 

ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizsga -
szabályzattól el té rõ szem pont jai

Az 5, 6, 7, 8 és 9. vizs ga ré szek mind egyi ke tar tal maz
egy-egy pro jekt mun kát. A cso port mun ka al kal ma zá sa ese -
tén a ta nu lók tel je sít mé nyé nek al kal ma zá sa ese tén a ta nu -
lók tel je sít mé nyé nek ér té ke lé sé nél kom plex pro jekt ér té -
ke lé si mód szert kell meg va ló sí ta ni.

A pro jekt mun ka ér té ke lé si kri té ri u ma it elõ re meg kell
ha tá roz ni.

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada -
tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö -
zök és fel sze re lé -

sek mi ni mu ma

De sig -
ner

E-já ték 
fej -

lesztõ

E-le ar -
ning
tan -

anyag -
fej-

lesz tõ

Mul ti -
mé dia -

fej-
lesz tõ

Tar
ta lom -
me ne -
dzser

Fény má so ló X X X X X

Nyom ta tó X X X X X

Szken ner X X X X X

Vi deó ka me ra X X X X X

Di gi tá lis fény -
képezõgép

X X X X X

Mik ro fon,
 fejhallgató

X X X X X

Mo ni tor, TV X X X X X

Te le fon, fax X X X X X

Szá mí tó gép X X X X X

Stu di ó be ren de -
zé sek (pl. real -
time kon ver ter)

X X X X X

Jog tisz ta szoft -
ver

X X X X X

In ter net hozzá -
férés

X X X X X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ, fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná vagy
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meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel kap cso -
lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je dönt a fo -
gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se let vé le mé -
nyé nek is me re té ben.

* * *

SZÁMÍTÓGÉP-SZERELÕ, -KARBANTARTÓ
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 33 523 01 1000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Szá mí tó gép-sze re lõ,
-kar ban tar tó

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész-szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 7444

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar -
ban tar tó

2 2000

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar -
ban tar tó

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: ti ze dik év fo lyam el vég zé se
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

7444 Rá dió-, te le ví zió- és szá mí tás tech ni kai
mû sze rész

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Szá mí tó gé pet ke zel, szoft ve re ket hasz nál
Mun ka szer ve zés sel kap cso la tos te vé keny sé get vé gez
Ál ta lá nos mû sza ki te vé keny sé get vé gez
Szá mí tás tech ni kai be ren de zé se ket kar ban tart
Hi ba ja ví tást vé gez
Te lep hely re szá mí tás tech ni kai be ren de zést te le pít
Szá mí tó gép össze sze re lést vé gez

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 482 01 0000 00 00 Adat bá zis-ad mi niszt rá tor

54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM in for ma ti kus

54 481 02 0000 00 00 In for ma ti kai al kal ma zás-fej lesz tõ

54 481 03 0000 00 00 In for ma ti kai rend szer gaz da

54 481 04 0000 00 00 In for ma ti kus

54 482 02 0000 00 00 IT kom mu ni ká ci ós szol gál ta tó

54 213 04 0000 00 00 Mul ti mé dia al kal ma zás-fej lesz tõ

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Hard vert üze mel tet, szoft vert te le pít
Iro dai prog ram cso ma got egye di és in teg rált mó don

hasz nál
Mul ti mé di ás és kom mu ni ká ci ós al kal ma zá so kat ke zel
Adat men tést vé gez, in for ma ti kai biz ton sá gi esz kö zö ket

hasz nál
LAN és WAN há ló za to kat hasz nál
In for ma ti kai, an gol nyel vû szak mai szö ve get meg ért
Te vé keny sé gét do ku men tál ja
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Szoft ver hasz ná la ti jo go kat al kal maz
Ter ve zi és szer ve zi a mun ka vég zést
Be tart ja a mun ka vég zés sel össze füg gõ sza bá lyo kat
Al kal maz za a mun ka he lyi mi nõ ség biz to sí tá si elõ -

írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mi nõ ség biz to sí tás sal kap cso la tos alap fo gal mak
B Mun ka-, kör nye zet- és tûz vé de lem
A Elekt ro mos áram élet ta ni ha tá sai, el sõ se gély nyúj tás
B Erõ for rá sok ter ve zé se
C Mû sza ki do ku men tá ci ók

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Együtt mû kö dés

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1173–06 Szá mí tó gép össze sze re lé se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Meg ha tá roz za a pon tos kon fi gu rá ci ót
Ki vá laszt ja a meg fe le lõ esz kö zö ket
Hard ver-op ti ma li zá lást vé gez
Össze sze re li a szá mí tó gép kon fi gu rá ci ót
El vég zi a ká be lek csat la koz ta tá sát, rög zí té sét az alap -

lap hoz és a ház hoz
El vég zi a hard ver és szoft ver tesz te ket
Üzem be he lye zi az UPS-t
Csat la koz tat ja a kül sõ szá mí tó gé pes pe ri fé ri á kat
Te le pí ti a pe ri fé ri á kat
El len õr zi a kap cso la tok he lyes mû kö dé sét
Tesz te li a szá mí tó gép és pe ri fé ri ák mû kö dé sét
Ter vet ad a szá mí tó gé pes meg ol dás ki ala kí tá sá ra
Meg ha tá roz za a szük sé ges esz kö zö ket
Ki épí ti és be üze me li a ve ze té kes és ve ze ték nél kü li há -

ló za tot
Al kal maz za a teszt prog ra mo kat

Kész let nyil ván tar tó prog ra mot ke zel

Te le pí ti a ví rus vé del mi, a sze mé lyes tûz fal és az egyéb
iro dai és al kal ma zá si szoft ve re ket

Te le pí ti az ope rá ci ós rend szert

Te le pí ti a dri ve re ket

Fris sí ti a firm wa re-t

Há ló za top ti ma li zá ci ós prog ra mot al kal maz za

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

C In for má ció tech no ló gi ai is me re tek
C Szá mí tó gép fõbb ré szei
B Pro cesszor és tí pu sai
B Me mó ri ák és tí pu sai
B Ki- és be me ne ti esz kö zök
B Pe ri fé ri ák
B Por tok és hasz ná la tuk
C Tit ko sí tás
C Adat to váb bí tá si mód sze rek
C Szá mí tó gé pes kör nye zet ki ala kí tá sa
C Fáj lok, map pák ke ze lé se
C Jo go sult sá gok ki osz tá sa
C Nyom ta tás ke ze lés
B Fo lya mat- és pro cesszor ke ze lés
B Erõ for rás-ki osz tás
B Me mó ria ke ze lés
B Fel hasz ná lói fe lü let ki ala kí tá sa
B Szoft ve rek ins tal lá lá sa és kör nye ze té nek ki ala kí tá sa
B Ká be lek és csat la ko zá sa ik, to po ló gi ák
B Há ló za ti csa to ló egy ség és fel ada tai
B Ve ze ték nél kü li át vi te li mó dok
B Pro to kol lok hasz ná la ta, be ál lí tá sa
B Há ló za ti ope rá ci ós rend szer alap jai
B Há ló za ti biz ton ság tech ni ka
B Jo gok, att ri bú tu mok
B Fájl ke ze lés, -meg osz tás
B Nyom ta tás há ló zat ban
B Lo ká lis há ló za tok fi zi kai sze re lé se
B Há ló za ti fi gye lés, mé ré sek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

3 Alap lap sze re lé se, össze ál lí tá sa
3 Me mó ria bõ ví tés
3 Por tok, pe ri fé ri ák csa to lá sa

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:

Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1174–06 Szá mí tó gép ja ví tá sa, kar ban tar tá sa
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A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Teszt prog ra mo kat fut tat
Ar chi vált ada to kat vissza tölt
Táv fel ügye le tet el lát
A be ren de zés mû sza ki jel lem zõ it méri
Mû sza ki do ku men tá ci ót ol vas és ér tel mez
Mé rõ mû szert ka lib rál és mé ré se ket vé gez
Mé rõ prog ra mot fut tat, a mé rés ered mé nye it ér té ke li
A mé rés alap ján a be ren de zést mi nõ sí ti
Se géd anya gok, szû rõk, al kat ré szek ál la po tát el len õr zi,

szük ség ese tén cse ré li azo kat
Be ren de zé sek ál la po tát el len õr zi, kar ban tar tói mé ré se -

ket vé gez, por ta la nít, tisz tít
Hi ba je len tést át vesz, mun ka vég zés hez en ge dé lye ket

meg sze rez
Hi bát be ha tá rol, hi bás al kat részt/egy sé get a hely szí nen

ja vít ja, cse ré li, se lej te zi
Ja ví tott, cse rélt egy ség vagy be ren de zés mû kö dé sét

 ellenõrzi
Te lep he lyet be jár, mun ka te rü let re fel vo nul
Régi be ren de zést bont, mun ka te rü le tet elõ ké szí ti
Há ló za ti passzív ele mek fel sze re lé sét el len õr zi, át vi te li

há ló za ti be ren de zé se ket át ve szi
Nyom vo na lat ki ala kít, ak tív és passzív ele me ket csat la -

koz tat
Be ren de zést fel sze re li, ins tal lál ja, tesz te li
Be ren de zést a meg ren de lõ nek át ad ja

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Há ló za ti fi gye lés, mé ré sek
B Hi ba be ha tá ro lás
B Kon fi gu rá ci ós és biz ton sá gi kér dé sek
B SNMP
B MIB, a há ló za ti me nedzs ment
B Táv fel ügye let
B Ja ví tá si le he tõ sé gek
B Hi ba do ku men tá lás
B Rend szer- és esz köz ve zér lõk
B BIOS, BIOS SETUP be ál lí tá sok
B Pro cesszor il lesz té se
B Me mó ria he lyek, fog la la tok il lesz té se
B ATX szab vány
B Slo tok hasz ná la ta
B Jum pe rek, kap cso lók, érint ke zõk
B Táp egy ség, ven ti lá tor, Chip set
B ISA, EISA busz rend szer
B PCI, a PCMCIA és in ter fé szek
B USB-ke ze lés
B SCSI-in ter fész ke ze lé se
B AGP port al kal ma zá sa
B Egyéb por tok kap cso ló dá sa
B Kap cso la tok ve zér lé se
B Ve ze ték nél kü li adat át vi tel

B Tel je sít mény fo ko zá sa
B A csõ ve ze ték (pi pe li ne) mû kö dé se
B Szu per ska lár ar chi tek tú ra
B Tu nin go lás
B Tesz te lé si prog ra mok hasz ná la ta
B Op ti ma li zá lás
B Pro cesszor uta sí tás kész le te
B Pro cesszor tí pu sok
B Fel mé rés, ja ví tás elõ ké szí tés
B Pro cesszor cse ré je, hû tõ ven til lá tor
B Me mó ria bõ ví té se
B To ko zá sok és alj za tok
B Me rev le mez-be ál lí tá sok
B For ma tá lás, par ti ci o ná lás
B Hi ba szû rés, mé ré sek
B Kar ban tar tá sok do ku men tá lá sa, mi nõ ség biz to sí tás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 Há ló za ti is me re tek
2 Szá mí tó gép sze re lé se
2 Szá mí tó gép kar ban tar tá sa

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)

A 33 523 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú,
Szá mí tó gép-sze re lõ, -kar ban tar tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,
mun ka szer ve zés

1173–06 Szá mí tó gép össze sze re lé se

1174–06 Szá mí tó gép ja ví tá sa, kar ban tar tá sa

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam el vég zé sét ta nú sí tó bi zo -

nyít vány
Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:
A kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott mo dul zá ró vizs ga
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl

 szóló iga zo lás

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1142–06 Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat,

mun ka szer ve zés
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szá mí tó gép-ke ze lé si, üze mel te té si, há ló za ti és mul ti -

mé di ás is me re tek al kal ma zá sa. In for ma ti kai biz ton sá gi
esz kö zök hasz ná la ta, szak mai an gol szö veg ér té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1173–06 Szá mí tó gép össze sze re lé se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Egy szá mí tó gép össze sze re lé se, pe ri fé ri ák csat la koz ta -

tá sa, üzem be he lye zé se, a szoft ve rek te le pí té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1174–06 Szá mí tó gép ja ví tá sa, kar ban tar tá sa
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Egy konk rét szá mí tó gé pen hiba meg ál la pí tás és a ja ví tás 

el vég zé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se százalékosan:

A 33 523 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Szá mí tó -
gép-sze re lõ, -kar ban tar tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez
ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 20
2. vizs ga rész: 40
3. vizs ga rész: 40

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizsga -
szabályzattól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök és fel sze re lé sek

 minimuma

Szá mí tó gép-sze re lõ,
-kar ban tar tó

Ké zi szer szá mok X

Mé rõ mû sze rek X

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök és fel sze re lé sek

 minimuma

Szá mí tó gép-sze re lõ,
-kar ban tar tó

For rasz tó be ren de zés X

Ra gasz tó pisz toly X

Por szí vó X

Por fú vó X

Fú ró gép X

Csa var hú zó gép X

Krim pe lõ fogó X

Szá mí tó gép és pe ri fé ri ái X

Adat hor do zó esz kö zök X

In ter net hoz zá fé rés X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ, fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná vagy
meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel kap cso -
lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je dönt a fo -
gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se let vé le mé -
nyé nek is me re té ben.

* * *

TELEKOMMUNIKÁCIÓS ASSZISZTENS
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 55 481 03 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Te le kom mu ni ká ci ós
asszisz tens

3. Szak ké pe sí té sek köre:
3.1. Rész-szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3139

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Te le kom mu ni ká ci ós
asszisz tens

2
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II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Te le kom mu ni ká ci ós asszisz -
tens

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: 30–60 kre dit a kép zé si

prog ram figye lembe véte lével be szá mí tan dó
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3139 Egyéb szá mí tás tech ni kai fog lal ko zá sok

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Mun ká ja so rán al kal maz za a kor sze rû szá mí tás tech ni -
kai esz kö zö ket

Mun ka szer ve zés sel kap cso la tos te vé keny sé get vé gez
Mun ká ja so rán kör nye zet tu da tos ma ga tar tás for mát ta -

nú sít
Mun ka vég zés bal eset vé del mi elõ írásait is me ri, be tart ja, 

al kal maz za
Szak mai ide gen nyel vet hasz nál fel ada ta i nak elvégzé -

séhez
Jogi és szab vány-is me re te ket al kal maz
Részt vesz a te vé keny sé gé vel kap cso la tos gaz dál ko dá si

fel ada tok el lá tá sá ban
Pro jekt ter ve zé sé ben részt vesz
Ál ta lá nos mû sza ki szak is me re te ket al kal maz
Elõ ké szí ti a te le kom mu ni ká ci ós rend szert
Táv köz lé si rend szert te le pít, kar ban tart
Kö zös sé gi há ló za to kat te le pít és üze mel tet
Be széd há ló za to kat mû köd tet
Hoz zá fé ré si és ma gán há ló za to kat mû köd tet

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

55 481 01 0000 00 00 Ál ta lá nos rend szer gaz da

55 481 02 0000 00 00 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi
ter ve zõ

55 481 04 0000 00 00 Web-prog ra mo zó

55 810 01 0000 00 00 Mér nök asszisz tens

54 523 03 0000 00 00 Táv köz lé si tech ni kus

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1180–06 Kor sze rû mun ka szer ve zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Szá mí tó gé pet hasz nál (ál ta lá nos cél ra)
Szá mí tó gé pet üzem be he lyez, prog ra mo kat te le pít, ope -

rá ci ós rend szert hasz nál
Ví rus el len õr zést, ví rus ir tást vé gez
Szö veg szer kesz tõ, táb lá zat ke ze lõ és adat bá zis-ke ze lõ

prog ra mo kat hasz nál
Há ló za ti rend szert hasz nál
Szá mí tó gé pes al kal ma zói prog ra mo kat hasz nál
Mû sza ki és ügy vi te li le írá so kat, uta sí tá so kat hasz nál
Mun ka vég zés sel, mun ka szer ve zés sel és -irá nyí tás sal

kap cso la tos fel ada tot vé gez
Asszisz ten si fel adat kör ben mér nö ki mun ká ban köz re -

mû kö dik
Mar ke ting, vál lal ko zói, rek lám szer ve zõi és pénz ügyi

ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat vé gez
Mun ka he lyi mi nõ ség irá nyí tá si elõ írásokat al kal maz za

és be tar tat ja
Mun ka vég zés kör nye zet vé del mi elõ írásait be tar tat ja,

al kal maz za
Hul la dé ko kat, ve szé lyes anya go kat szak sze rû en ke zel,

il let ve tá rol
Mun ka vég zés bal eset vé del mi elõ írásait is me ri, be tart ja, 

al kal maz za
Biz to sít ja a bal eset men tes mun ka vég zés fel té te le it,

 alkalmazza, meg kö ve te li a szük sé ges és elõ írásszerû vé dõ -
esz kö zök, vé dõ fel sze re lé sek hasz ná la tát

Be tart ja a bal eset vé del mi és az érin tés vé del mi elõ -
írásokat

Fo ko zot tan ügyel az áram üté ses bal ese tek meg elõ zé sé re
Szak sze rû en részt vesz az áram ütést szen ve dett el sõ se -

gély nyúj tá sá ban
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Szak mai nyel ven kom mu ni kál írás ban és szó ban az ál ta -
lá nos és szak mai szó kincs bir to ká ban, ma gyar és ide gen
nyel ven

Érti, ér tel me zi és el ma gya ráz za az an gol nyel vû mû sza -
ki do ku men tá ció (ka ta ló gus, pub li ká ció, szak szö veg) tar -
tal mát, fon to sabb jel lem zõ it és ada ta it

Szab vá nyo kat hasz nál
Érti és ér tel me zi a fel adat kö ré hez tar to zó te vé keny ség -

gel vagy mi nõ sí tés sel kap cso la tos szab vá nyo kat
Érti és ér tel me zi a fel adat kö ré be tar to zó jogi elõ írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Szö veg szer kesz tõ prog ra mok hasz ná la ta
B Táb lá zat ke ze lõ prog ra mok hasz ná la ta
B Adat bá zis-ke ze lés
C Gra fi kai és pre zen tá ci ós prog ra mok hasz ná la ta
C Ope rá ci ós rend sze rek
C Prog ra mo zá si ala pok
C A szá mí tó gép fel épí té se, mû kö dé si elve
C Szá mí tó gé pek kar ban tar tá sa
C Szoft ve rek te le pí té se
C Szá mí tó gé pek üze mel te té se há ló zat ban
C Há ló za ti alap is me re tek, há ló za ti ope rá ci ós rend sze -

rek
B In ter net-szol gál ta tá sok
C Az ada tok tech ni kai és jogi vé del me
B Üze mel te tés, adat men tés, ar chi vá lás
C Mul ti mé dia alap jai, alap fo gal mak
C Mé dia ele mek (hang, vi deó, moz gó kép, ál ló kép),

mé dia is me ret
C Mul ti mé dia-al kal ma zá sok
C Szak mai ide gen nyel vi is me re tek fej lesz té se
C Szó kincs bõ ví tés, szö veg ér tés és kom mu ni ká ci ós

gya kor lat
C Jog, köz jog és pol gá ri jog
B Hul la dék ke ze lé si el já rá sok
B Biz ton sá gos mun ka fel té te lei
B Kör nye zet vé del mi, tûz vé del mi sza bá lyok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
3 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 ECDL AM3 mo dul Szö veg szer kesz tés – ha la dó

szint
3 ECDL AM4 mo dul Táb lá zat ke ze lés – ha la dó szint
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû fo gal ma zás írás ban
3 Ide gen nyel vû kéz írás
2 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Pre zen tá ci ós kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1181–06 Gaz dál ko dás, pro jekt ve ze tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Gaz dál ko dá si is me re te ket al kal maz a ter me lés, üze mel -
te tés fo lya ma ta i ban

Részt vesz a gaz dál ko dás, a vál lal ko zás sze mé lyi, pénz -
ügyi, tár gyi, pi a ci fel té te le i nek elem zé sé ben, meg te rem té -
sé ben

Szám la ada to kat ér tel mez, el len õriz, egy sze rû szám lá kat 
ké szít

Alap ve tõ pénz for gal mi fel ada to kat old meg
Egy sze rû költ ség szá mí tá si fel ada to kat vé gez a mun ka -

fo lya ma tok hoz kap cso ló dó an
Részt vesz a hely zet fel mé rés ben, a kö ve tel mé nyek, az

erõ for rás igé nyek meg ha tá ro zá sá ban
Köz re mû kö dik a mun ka terv, a költ ség terv ki dol go zá sá -

ban, a koc ká zat elem zés ben
Köz re mû kö dik a szük sé ges hard ver, szoft ver, ope rá ci ós 

rend szer és kli ens ol da li prog ra mok ki vá lasz tá sá ban, a kör -
nye zet ki ala kí tá sá ban, meg ha tá roz za en nek esz köz szük -
ség le tét

Köz re mû kö dik a pro jekt do ku men tá lá sá ban és ér té ke lé -
sé ben

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ügy vi tel szer ve zés
C Elekt ro ni kus ügy fél ki szol gá ló rend sze rek
C Kor sze rû iro da tech ni ka (má so ló, adat tá ro ló és -fel -

dol go zó gé pek)
C Elekt ro ni kus hír köz lõ és kom mu ni ká ci ós esz kö zök
C Eu ró pai és ha zai mun ka erõ pi ac
C Ál lás ke re sé si tech ni kák (ha gyo má nyos és új mód -

sze rek)
C Tár gya lá sok ter ve zé se, szer ve zé se
C Vi sel ke dés kul tú ra
B Kom mu ni ká ció
C Pro jekt alap is me re tek (erõ for rás-ter ve zés)
B Pro jekt me nedzs ment
B Ter ve zés, elem zés, ér té ke lés mód sze rei
C Ter ve zés, elem zés, ér té ke lés szá mí tó gép pel
B Pro jekt do ku men tá lá si mód sze rek és esz kö zök
B Vál lal ko zás/gaz da ság tan
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Köz nyel vi nyelv hasz ná lat
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Dön tés ké pes ség
Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Rend sze rek ben való gon dol ko dás
Fi gye lem-össz pon to sí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1186–06 Te le kom mu ni ká ci ós elõ ké szí tõ te vé keny ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Mû sza ki raj zot ké szít és ol vas, a rajz esz kö zö ket szak -
sze rû en hasz nál ja

Há ló za to kat ter vez, mé re tez, ki vá laszt ja a meg fe le lõ jel -
át vi te li mó dot és be ren de zé se ket

A cél nak meg fe le lõ al kat ré sze ket ki vá laszt
Meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mányt ké szít, azt pre zen tál ja

ve ze tés nek, meg ren de lõ nek
Meg ha tá roz za az adott fel adat meg va ló sí tá sá hoz szük -

sé ges te le kom mu ni ká ci ós erõ for rá so kat
Ja vas la tot tesz mû sza ki meg ol dá sok ra
Adott konst ruk ci ó ról el dön ti, hogy az op ti má lis meg ol -

dást ad ja-e
Adott fel adat hoz meg ha tá roz za a ká bel pa ra mé te re it
A rend szer adat át vi te li igé nye it fel mé ri
Meg ha tá roz za a lé te sí ten dõ adat át vi te li rend szer tech -

no ló gi á ját
El len õr zi a rend szer he lyes mû kö dé sét
Ke ze li az adat át vi te li rend szer fel ügye le ti funk ci ó it
Elem zé se ket ké szít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mû sza ki rajz alap is me re tek
B A mû sza ki áb rá zo lás alap jai: vo nal vas tag sá gok,

 méretarány, né zet
B Sík ido mok áb rá zo lá sa és szer kesz té se
B Axo no met ri kus áb rá zo lás és szer kesz tés
B A ve tü le ti áb rá zo lás, tes tek át ha tá sa és met sze te
B A spe ci á lis mû sza ki áb rá zo lás
B A gép rajz áb rá zo lá si mód jai és rajz je lei
B A vil la mos rend sze rek rajz je lei
B A vil la mos ipa ri és elekt ro ni kai raj zok tí pu sai és

 dokumentumai

B Szá mí tó gé pes mû sza ki raj zok és do ku men tá ci ós
rend sze rek

B Alap anya gok tu laj don sá gai
B Fé mek tu laj don sá gai
B Szi ge te lõ anya gok (mû anya gok, üve gek, ke rá mi ák)
B Mág ne sez he tõ anya gok
B Hír adás tech ni kai anya gok
B Ká be lek és jel át vi te li ve ze té kek
B Nyom ta tott áram kö ri alap le me zek
B Hul lám ve ze tõk: ko axi á lis és sza lag ká bel, Strip-li ne
B Hír adás tech ni kai al kat ré szek
B Fer ri tek, vas ma gok, te ker csek és transz for má to rok
B El len ál lá sok és kon den zá to rok anya gai és tí pu sai
B Gal ván ele mek és ak ku mu lá to rok
B Diszk rét és in teg rált fél ve ze tõ al kat ré szek
B Elekt ro tech ni ka
B Szá mí tá sok egyen ára mú há ló za tok ban
B Nyug vó és vál to zó vil la mos és mág ne ses erõ tér
B Az elekt ro mág ne ses in duk ció
B A vil la mos ener gia áram lá sa
B Szá mo lás kom plex szá mok kal
B Szá mí tá sok vál tó ára mú há ló za tok ban
B Több fá zi sú há ló za tok
B Vil la mos for gó gé pek
B Hír adás tech ni kai alap is me re tek
B A szi nu szos vál ta ko zó fe szült ség
B A vil la mos jel. A jel szin tek fo gal ma. Szá mo lás de ci -

bel ben
B Nem szi nu szos idõ függ vé nyek le írá sa
B Za jok és tor zí tá sok. In for má ció el mé le ti alap fo gal -

mak
B Az in for má ció át he lye zé se más frek ven cia tar to -

mány ba
B A négy pó lu sok alap fo gal mai, át vi te li függ vé nye.

Spe ci á lis li ne á ris négy pó lu sok
B Li ne á ris négy pó lu sok hul lám pa ra mé te res jellem -

zése
B Az ener gia ter je dé se ve ze té ken
B Elekt ro mág ne ses hul lá mok sza bad té ri ter je dé se
B A sza ba don ter je dõ elekt ro mág ne ses hul lám
B Táp vo na lak és hul lám ve ze tõk
B An ten nák és an ten na rend sze rek
B A hul lám ter je dés alap jai
B Az al kal ma zott mo du lá ci ós rend sze rek
B Elekt ro ni ka
B Ak tív elekt ro ni kai esz kö zök: bi po lá ris, MOS és

egyéb fél ve ze tõk
B Erõ sí tõk mé re te zé se diszk rét ele mek bõl
B In teg rált mû ve le ti erõ sí tõk
B Osz cil lá to rok
B Egyen irá nyí tók, ana lóg és kap cso ló üze mû táp egy -

sé gek
B Ana lóg szor zók, kap cso lók mul ti ple xe rek és PLL

áram kö rök
B A/D–D/A át ala kí tók, min ta ve võ, -tar tó áram kö rök
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se,

meg ér té se
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Képi jel le gû, áb rá zo ló mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel -

me zé se
3 Képi jel le gû, áb rá zo ló mû sza ki rajz ké szí té se
4 Há ló za ti, kap cso lá si jel le gû mû sza ki raj zok olva -

sása, ér tel me zé se
4 Há ló za ti, kap cso lá si jel le gû mû sza ki raj zok készí -

tése
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Kom plex jel zés rend sze rek
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
3 Elekt ro ni kai mû sze rek és hall ga tói mé rõ pa ne lek
3 Hall ga tói pa nel kész let ana lóg áram kö rök mé ré sé re
3 Hall ga tói pa nel kész let di gi tá lis áram kö rök mé ré sé re
3 Be mu ta tó kész le tek elekt ro ni kai anya gok ból és

 alkatrészekbõl
3 Hír adás tech ni kai és nagy frek ven ci ás mé rõ esz kö zök

és anya gok
3 Jel ge ne rá to rok, osz cil lo szkó pok
3 Rá di ó zás adó- és ve võ ol da li esz kö zei
3 Esz kö zök an ten nák és táp vo na lak be mu ta tá sá hoz és

mé ré sé hez

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Fi gye lem meg osz tás
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Hely zet fel is me rés
Lo gi kus gon dol ko dás
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés
Kö vet kez te té si ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1187–06 Te le kom mu ni ká ci ós szak te vé keny ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Táv köz lé si be ren de zé se ket te le pít, sze rel, kar ban tart
Hely szí ni fel mé rést vé gez
Üzem be he lye zé si mé ré se ket, be ál lí tá so kat vé gez
Idõ sza kos el len õr zõ mé ré se ket vé gez

Há ló za to kat va ló sít meg
Meg fo gal maz za a fej lesz té si igé nye ket
Há ló za to kat fel ügyel, táv fel ügyel, me ne dzsel
El lát ja az esz kö zök fel ügye le tét
A fel ada tok el vég zé sé hez mé rõ mû sze re ket hasz nál
Védi az elekt ro ni kus biz ton sá got
Tech no ló gi át és há ló za ti esz kö zö ket ki vá laszt, kom pa ti -

bi li tást el len õriz
Há ló za tot ter vez, mé ré sek kel el len õriz, há ló za ti esz kö -

zö ket te le pít
Kor mány za ti há ló za tot te le pít/üze mel tet
A köz há ló ré sze it (pl. Su li net) üze mel te ti

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Te le fon rend sze rek
B Hang elekt ro ni kus át vi te le
B A hal lás alap ve tõ tu laj don sá gai
B Hang át vi te li mó dok: mo no fon, bi fon, kvad ro fon
B Elekt ro akusz ti kus hang át ala kí tók: mik ro fo nok és

hang szó rók
B Hang rög zí té si el já rá sok
B Ana lóg és di gi tá lis, föld fel szí ni, sza tel lit és in ter ne -

tes rá di ó zás
B Az ana lóg te le fon
B A te le fon alap el ve, a fan tom áram kör mû kö dé se
B Vo na li és re gisz ter jel zé sek. For gó gé pes és Cross bar 

rend sze rek
B A vo nal kap csolt és cso mag kap csolt be széd át vi tel
B A di gi tá lis köz pont
B A tá rolt prog ram ve zér lé sû (TPV) köz pont jel lem zõi
B Mû kö dõ TPV köz pon tok és fel épí té sük. Üze mel te -

tés, fenn tar tás
B Az ISO 7 ré te gû OSI mo dell je
B A kö zös csa tor nás SS7 jel zés rend szer fel épí té se
B A GSM rend szer
B A GSM csa tor na fel osz tás FDM és TDM rend szer e
B Az MSC köz pont, a HLR-VLR re gisz te rek és az

MSS
B A mo bil ké szü lé kek azo no sí tá sa: IMSI és a SIM

 kártya
B Az IP te le fon
B A kó dolt be széd min ták elõ ál lí tá sa KODEK áram kö -

rök kel
B A kés lel te tés és a be széd mi nõ ség össze füg gé se:

MOS
B A te le fon há ló zat és az IP te le fon együtt mû kö dé se
B Te le kom mu ni ká ci ós há ló za tok
B Há ló za tok lé te sí té se
B Há ló za tok fi zi kai hor do zói
B Az al kal ma zott tech no ló gi ák fi zi kai hor do zó kö ze -

gen ként
B Ter ve zés, épí tés, sze re lés, fenn tar tás, nyil ván tar tás
B Há ló za tok funk ci ói
B Ma gán-, hoz zá fé ré si, törzs- és ge rinc há ló za tok
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B Át lé põk a kü lön bö zõ tí pu sú há ló za tok kö zött
B Át lé põk az ügy fe lek és a szol gál ta tók kö zött
B Op ti kai há ló za tok
B Az op ti kai szál alap mó du sai és adat át vi te li sebes -

ségei
B A hul lám hossz-osz tá sú mul tip le xe lés (WDM) elve
B A sûrû hul lám hossz-osz tá sú mul tip le xe lés (DWDM)
B Ge rinc há ló za ti rend sze rek
B A Szink ron Di gi tá lis Hi e rar chia (SDH) és módosí -

tása
B A WDM/DWDM ala pú ge rinc há ló za ti rend sze rek
B ATM és mik ro hul lá mú SDH a ge rinc há ló zat ban
B Há ló zat me ne dzse lés
B A TDM be széd há ló za tok CMIS me ne dzse lé si rend -

szer e
B Az IP ala pú há ló za tok SNMP me ne dzse lé si rend -

szer e
B Elem, há ló zat és szol gál ta tás me ne dzse lé se
B Kö zös sé gi há ló za tok
B A kö zös sé gi há ló zat fo gal ma, ak tu á lis vá lasz té ka
B A kö zös sé gi há ló za tok fel épí té se
B Kap cso la tuk a te le kom mu ni ká ci ós há ló za tok kal
B Te le kom mu ni ká ci ós szol gál ta tá sok
B ISDN
B Az elõ fi ze tõi sza kasz di gi ta li zá lá sa: 2B+D csa tor na
B Hor do zó szol gá lat és táv szol gá lat fo gal ma, lis tá ja
B Az ISDN DSS1 pro to koll és szab vá nyai
B IP ala pú szol gál ta tá sok
B IP plat form a hang/kép/adat tí pu sú szol gál ta tá sok

in teg rá lá sá ra
B A kö vet ke zõ ge ne rá ci ós há ló za tok (NGN) lehet -

séges struk tú rái
B Softs witch, Mé dia át lé põ (Me dia Ga te way) és az

SS7 jel zés rend szer
B Ott ho ni/te lep he lyi há ló za tok
B Az ott ho ni/la kos sá gi át lé põ (Home/Re si den ti al

 Gateway)
B Az ott ho ni/te lep he lyi há ló za tok tech no ló gi ái, esz kö -

zei
B Az ott ho ni há ló za tok szol gál ta tás vá lasz té ka
B Szol gál ta tás-jo gi alap is me re tek
B Táv köz lé si szol gál ta tá sok osz tá lyo zá sa, jel lem zõi
B Ál ta lá nos Szol gál ta tá si Fel té te lek (ÁSZF)
B Szol gál ta tá sok sza bá lyo zá si és jogi fel té te lei

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se,

meg ér té se
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Képi jel le gû, áb rá zo ló mû sza ki rajz ol va sá sa,ér tel -

me zé se
3 Képi jel le gû, áb rá zo ló mû sza ki rajz ké szí té se
4 Há ló za ti, kap cso lá si jel le gû mû sza ki raj zok olva -

sása, ér tel me zé se
4 Há ló za ti, kap cso lá si jel le gû mû sza ki raj zok készí -

tése
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se

4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Kom plex jel zés rend sze rek
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
3 Te le kom mu ni ká ció esz kö zei és mû sze rei
3 Áram kör mó dú és/vagy IP ala pú PBX és ter mi nál jai,

VoIP Ga te way, ISDN esz kö zök
3 Réz és op ti kai há ló za ti esz kö zök, ká be lek, mû sze -

rek, SNMP me ne dzse lés esz kö zei
3 Szé les sá vú há ló za ti és hasz ná lói esz kö zök (ATM

hoz zá fé rés kap cso ló, ká bel mo dem, ADSL, inter -
fészek)

3 Ott ho ni há ló za tok tech no ló gi ái és esz kö zei (Home
PNA, Ho meP lug, EIB)

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Fi gye lem meg osz tás
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Hely zet fel is me rés
Lo gi kus gon dol ko dás
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés
Kö vet kez te té si ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0911–06 Be széd há ló za tok mû köd te té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Be széd há ló za to kat mû köd tet
Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -

ban tart ja, ja vít ja a há ló za ti kap cso ló esz kö zö ket
(TDM/ATM/Gbi tEt her net kap cso ló)

Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -
ban tart ja, ja vít ja a be széd át vi te li há ló za ti be ren de zé se ket
(VoIP/Vo ATM/VoDSL át lé põ)

Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -
ban tart ja, ja vít ja a GSM és UMTS há ló za tok be ren de zé se it

Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -
ban tart ja, ja vít ja a vég fel hasz ná lói be széd ter mi ná lo kat

TDM köz pon tok ban ope rá to ri fel ada to kat lát el
El vég zi az elõ fi ze tõi és há ló za ti ad mi niszt rá ci ót
Fel ügye li az SS7 jel zés há ló zat mû kö dé sét
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Össze köt te tés-ala pú és össze köt te tés-men tes kap -

cso lat
B 2. és 3. ré te gû kap cso lás az OSI mo dell ben
B Áram kör mó dú (TDM) kap cso lók: TPV köz pon tok,

PBX-ek, GSM MSC
B Cso mag mó dú (IP, Gbit Et her net, ATM, UMTS)

kap cso lók
B VoIP/Vo ATM/VoDSL át lé põk fel ada tai
C Az MTP, ISUP (SCCP, TCAP, MAP) egy sé gek

funk ci ói
C Jel zés sza kasz, tár sí tott és nem-tár sí tott jel zés
C Az SS7 há ló zat ve zér lé sét el lá tó egy sé gek

(pl. CCNC) szer ke ze te
B Áram kör mó dú és/vagy IP PBX fel épí té se, egy sé gei
B Ke ze lõi te en dõk a PBX üze mel te té se so rán
B Fel hasz ná lók és há ló za ti lin kek ad mi niszt rá lá sa
B TPV köz pont ban elõ fi ze tõi ad mi niszt rá ció vég zé se
B Be széd- és jel zés há ló za ti ad mi niszt rá ció vég zé se
B TPV köz pont hoz csat la ko zó VoIP át lé põ ke ze lé se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 Te le fo ná lás ide gen nyel ven
3 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se,

meg ér té se
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
3 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Kap cso lá si rajz ké szí té se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Kom plex jel zés rend sze rek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kon szen zus kész ség
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Abszt rakt (el mé le ti) gon dol ko dás
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén va ló al kal ma zá sa
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség
Mód sze res mun ka vég zés

Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0913–06 Hoz zá fé ré si és ma gán há ló za tok mûködte -
tése

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Hoz zá fé ré si és ma gán há ló za to kat mû köd tet
Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -

ban tart ja, ja vít ja a hoz zá fé ré si há ló za tok esz kö ze it
(DSLAM, IAD, ATM hoz zá fé rés-kap cso ló)

Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -
ban tart ja, ja vít ja a ma gán há ló za tok kap cso ló- és hasz ná lói
esz kö ze it (PBX, IP ter mi ná lok, Call Cen ter, IVR)

Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -
ban tart ja, ja vít ja az ott ho ni há ló za tok esz kö ze it, inter -
fészeit

Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -
ban tart ja, ja vít ja a Me dia Ga te way (MGC vagy
MEGACO) link je it

Sze re li, üzem be he lye zi, kon fi gu rál ja, üze mel te ti, kar -
ban tart ja, ja vít ja az op ti kai Cross-Con nect-eket

Ad mi niszt rál ja a hoz zá fé ré si há ló za to kon fel épí tett kap -
cso la to kat a szol gál ta tó nál

Kap cso la tot lé te sít és bont az ott ho ni át lé põ (Home
 Gateway) és a szol gál ta tó kö zött

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B DSL Hoz zá fé ré si Mul ti ple xer (DSLAM) jel lem zõi
B In teg rált Hoz zá fé ré si Esz köz (IAD) jel lem zé se
B ATM hoz zá fé rés-kap cso ló fel épí té se, mû kö dé se
B Ma gán há ló za ti kap cso lók: PBX, Call Cen ter,

IP-PBX
B Ma gán há ló za ti hasz ná lói esz kö zök: IP ter mi ná lok,

DECT, IVR
B Ma gán há ló za ti tech no ló gi ák (EIB, CEBUS, Home -

PNA, Ho meP lug stb.)
B A több szol gál ta tá sú plat form az UMTS-ben és a ma -

gán há ló zat ban
B Az IETF MEGACO és az ITU H248 pro to koll ja az

át lé põ ve zér lé sé re
B Ott ho ni át lé põ, IVR Be mon dás Szer ver és Call Cen -

ter al kal ma zá si le he tõ sé gei
B SIP és H.323 pro to kol lok hasz ná la ti le he tõ sé gei a

VoIP át lé põ ben
B A szol gál ta tó és a ma gán há ló zat kap cso la ta: Ott -

honi/La kos sá gi Át lé põ
B A há ló za ti kap cso la tok ad mi niszt rá ció a szolgálta -

tónál
B Ma gán há ló za ti esz kö zök és a há ló zat fel hasz ná ló-

ba rát ke ze lé si mód jai
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 Te le fo ná lás ide gen nyel ven
3 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se,

meg ér té se
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
3 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Kap cso lá si rajz ké szí té se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Kom plex jel zés rend sze rek
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
3 Kéz ügyes ség
3 Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kon szen zus kész ség
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Abszt rakt (el mé le ti) gon dol ko dás
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás

Az 55 481 03 0000 00 00 azo no sí tó szá mú,
Te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1180–06 Kor sze rû mun ka szer ve zés

1181–06 Gaz dál ko dás, pro jekt ve ze tés

1186–06 Te le kom mu ni ká ci ós elõ ké szí tõ te vé -
keny ség

1187–06 Te le kom mu ni ká ci ós szak te vé keny ség

0911–06 Be széd há ló za tok mû köd te té se

0913–06 Hoz zá fé ré si- és ma gán há ló za tok mû köd -
te té se

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Az utol só szak kép zõ év fo lyam el vég zé sét ta nú sí tó bi zo -
nyít vány

A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl
 szóló iga zo lás

Gaz dál ko dó szer ve zet nél el töl tött 3 hó na pos gya kor lat
tel je sí té se

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1180–06 Kor sze rû mun ka szer ve zés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szá mí tó gép-ke ze lé si, üze mel te té si, há ló za ti és mul ti -

mé di ás is me re tek al kal ma zá sa. In for ma ti kai biz ton sá gi
esz kö zök hasz ná la ta, szak mai an gol szö veg ér té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
El sõ se gély nyúj tás, új ra élesz tés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Mun ka-, kör nye zet- és tûz vé del mi is me re tek. Hul la dé -

kok cso por to sí tá sa, mi nõ sí té se, ke ze lé se és a hul la dé kok
sze lek tív gyûj té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 30%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1181–06 Gaz dál ko dás, pro jekt ve ze tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Pro jekt irá nyí tá si rend sze rek, pro jekt ter ve zés, koc ká zat -

elem zés, erõ for rás-ke ze lés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Meg adott fel té te lek alap ján a vál lal ko zá si for ma ki vá -

lasz tá sa, in dí tá sá nak, mû köd te té sé nek, át szer ve zé sé nek
meg ter ve zé se, mû kö dé sé nek elem zé se. Szám la, nyug ta
 kibocsátása

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1186–06 Te le kom mu ni ká ci ós elõ ké szí tõ te vé keny ség
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Köz pon ti fel adat lis ta alap ján szá mí tá sok egyen- és vál -

tó ára mú há ló za tok ban, négy pó lu sok ka rak te risz ti kái, a
táp vo nal hul lám pa ra mé te res jel lem zõi

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kap cso lá si raj zon az al kat ré szek azo no sí tá sa és spe ci fi -

ká lá sa, majd egy tel jes elekt ro ni kai al kat rész lis ta össze ál -
lí tá sa és fel vi te le szá mí tó gé pes ûr lap ra

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Adott há ló zat meg ter ve zé se és le raj zo lá sa, meg va ló sí tá -

sa a lo gi kai pa ne len lévõ ele mek bõl, a lét re ho zott áram kör
mû kö dé sé nek ma gya rá za ta és be mu ta tá sa mû szer rel vagy
ki jel zõ vel

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Adott funk ci ó jú ana lóg áram kör meg ter ve zé se, le raj zo -

lá sa, majd meg va ló sí tá sa az ana lóg demó pa ne len lévõ ele -
mek bõl, és a lét re ho zott áram kör mû kö dé sé nek el ma gya -
rá zá sa és be mu ta tá sa mû szer rel

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 20%
4. fel adat: 30%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1187–06 Te le kom mu ni ká ci ós szak te vé keny ség
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A be széd át vi tel jel lem zõi, be széd át vi te li el já rá sok. Idõ -

osz tá sos rend sze rek, a PCM kó do lás és át vi tel. Az áram -
kör mó dú és cso mag mó dú kap cso ló rend sze rek és há ló za -
tok. Az ISDN, a GSM és az IP te le fon jel lem zé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Az op ti kai szál mó du szai. A hul lám hossz-osz tá sos át vi -

te li rend sze rek váz la ta, a nagy sû rû sé gû hul lám hossz-osz -
tás elve. A te le kom mu ni ká ci ós há ló za tok me ne dzse lé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
ISDN há ló zat vég zõ dés (NT) vagy ISDN mo dem vagy

ISDN kom fort te le fon ké szü lék te le pí té se és be ál lí tá sa,
majd vissza bon tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 30%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0911–06 Be széd há ló za tok mû köd te té se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A vo nal kap csolt te le fon hí vás fel épí té sé nek és bon tá sá -

nak fo lya ma ta csa tor ná hoz ren delt, és/vagy kö zös csa tor -
nás jel zés rend szer ese tén

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Az SS7-jel zés rend szer leg fon to sabb fo gal mai (fe le let -

vá lasz tá sos teszt)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
PBX üze mel te té se, kez de ti be töl tés, be széd ter mi ná lok

te le pí té se, adat bá zis men té se és vissza töl té se, szol gál ta tá -
sok be ren de zé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Az elõ fi ze tõk ad mi niszt rá lá sá nak le het sé ges fel ada tai a

tá rolt prog ra mú di gi tá lis te le fon köz pon tok ban
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Te le fon há ló zat hoz csat la ko zó IP te le fon át lé põ adat bá -

zi sá nak ad mi niszt rá ci ó ja: új te le fon szám és IP-cím hoz zá -
adá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 15%
3. fel adat: 25%
4. fel adat: 20%
5. fel adat: 20%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0913–06 Hoz zá fé ré si és ma gán há ló za tok mûködte -

tése
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Új PBX (IP-PBX) hasz ná ló adat bá zis ba rög zí té se, szol -

gál ta tá sok be ál lí tá sa, majd ada tok tör lé se. Adat bá zis men -
té se, vissza töl té se, IVR rend szer hasz ná la ta

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
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A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
ATM hoz zá fé rés kap cso lón PVC-k ins tal lá lá sa, irá nyí -

tá si ada tok fel vé te le, majd tör lé se. PVC link „kézi fog lalt -
ság” ál la pot ba he lye zé se/ak ti vá lá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Ott ho ni-, ma gán há ló za ti tech no ló gi ák egyi ké nek ins tal -

lá lá sa, esz kö zök mû köd te té se pa ran csok kal. Ott ho ni Át lé -
põn át táv köz lé si hoz zá fé rés hez kap cso ló dás

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
H.323 pro to kollt hasz ná ló in ter net te le fon-al kal ma zás

te le pí té se Win dows alatt, te le fon hí vás kez de mé nye zé se
be szé lõ kész let tel

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 30%
4. fel adat: 20%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se százalékosan:

Az 55 481 03 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Te le kom mu -
ni ká ci ós asszisz tens meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren -
delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 20
4. vizs ga rész: 20
5. vizs ga rész: 20
6. vizs ga rész: 20

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

Az el ága zá sok hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek 
ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Te le kom mu ni ká ci ós
asszisz tens

Ké zi szer szá mok X

Ana lóg, di gi tá lis mérõ X

Szá mí tó gép X

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Te le kom mu ni ká ci ós
asszisz tens

Szoft ve rek X

Hard-lock (hard wa re-kulcs) X

Nyom ta tók X

Te le fon X

Fax X

In ter net X

Mér leg- és szoft ver do ku men tá ci ók X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ, fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná vagy
meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel kap cso -
lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je dönt a fo -
gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se let vé le mé -
nyé nek is me re té ben.

* * *

WEB-PROGRAMOZÓ
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 55 481 04 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Web-prog ra mo zó

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész-szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3131

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Web-prog ra mo zó 2 –
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II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Web-prog ra mo zó
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: 30–60 kre dit a kép zé si

prog ram figye lembe véte lével be szá mí tan dó
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3131 Szá mí tó gép-há ló zat üze mel te tõ

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Mun ká ja so rán al kal maz za a kor sze rû szá mí tás tech ni -
kai esz kö zö ket

Mun ka szer ve zés sel kap cso la tos te vé keny sé get vé gez
Mun ká ja so rán kör nye zet tu da tos ma ga tar tás for mát ta -

nú sít
Mun ka vég zés bal eset vé del mi elõ írá sa it is me ri, be tart ja, 

al kal maz za
Szak mai ide gen nyel vet hasz nál fel ada ta i nak el vég zé sé hez
Jogi és szab vány-is me re te ket al kal maz
Részt vesz a te vé keny sé gé vel kap cso la tos gaz dál ko dá si

fel ada tok el lá tá sá ban
Pro jekt ter ve zé sé ben részt vesz
Elõ ké szí ti az al kal ma zás fej lesz té sét
Al kal ma zást ter vez
Al kal ma zást fej leszt

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

55 481 01 0000 00 00 Ál ta lá nos rend szer gaz da

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

55 481 02 0000 00 00 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi
ter ve zõ

55 481 03 0000 00 00 Te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens

55 810 01 0000 00 00 Mér nök asszisz tens

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1180–06 Kor sze rû mun ka szer ve zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Szá mí tó gé pet hasz nál (ál ta lá nos cél ra)

Szá mí tó gé pet üzem be he lyez, prog ra mo kat te le pít, ope -
rá ci ós rend szert hasz nál

Ví rus el len õr zést, ví rus ir tást vé gez

Szö veg szer kesz tõ, táb lá zat ke ze lõ és adat bá zis-ke ze lõ
prog ra mo kat hasz nál

Há ló za ti rend szert hasz nál

Szá mí tó gé pes al kal ma zói prog ra mo kat hasz nál

Mû sza ki és ügy vi te li le írá so kat, uta sí tá so kat hasz nál

Mun ka vég zés sel, mun ka szer ve zés sel és irá nyí tás sal
kap cso la tos fel ada tot vé gez

Asszisz ten si fel adat kör ben mér nö ki mun ká ban köz re -
mû kö dik

Mar ke ting, vál lal ko zói, rek lám szer ve zõi és pénz ügyi
ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat vé gez

Mun ka he lyi mi nõ ség irá nyí tá si elõ írá so kat al kal maz za
és be tar tat ja

Mun ka vég zés kör nye zet vé del mi elõ írá sa it be tar tat ja,
al kal maz za

Hul la dé ko kat, ve szé lyes anya go kat szak sze rû en ke zel,
il let ve tá rol

Mun ka vég zés bal eset vé del mi elõ írá sa it is me ri, be tart ja, 
al kal maz za

Biz to sít ja a bal eset men tes mun ka vég zés fel té te le it, al -
kal maz za, meg kö ve te li a szük sé ges és elõ írás sze rû vé dõ -
esz kö zök, vé dõ fel sze re lé sek hasz ná la tát

Be tart ja a bal eset vé del mi és az érin tés vé del mi elõ írá so kat

Fo ko zot tan fel ügyel az áram üté ses bal ese tek megelõ -
zésére

Szak sze rû en részt vesz az áram ütést szen ve dett elsõ -
segélynyújtásában

Szak mai nyel ven kom mu ni kál írás ban és szó ban az ál ta -
lá nos és szak mai szó kincs bir to ká ban ma gyar és ide gen
nyel ven
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Érti, ér tel me zi és el ma gya ráz za az an gol nyel vû mû sza -
ki do ku men tá ció (ka ta ló gus, pub li ká ció, szak szö veg) tar -
tal mát, fon to sabb jel lem zõ it és ada ta it

Szab vá nyo kat hasz nál
Érti és ér tel me zi a fel adat kö ré hez tar to zó te vé keny ség -

gel vagy mi nõ sí tés sel kap cso la tos szab vá nyo kat
Érti és ér tel me zi a fel adat kö ré be tar to zó jogi elõ írá so kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Szö veg szer kesz tõ prog ra mok hasz ná la ta
B Táb lá zat ke ze lõ prog ra mok hasz ná la ta
B Adat bá zis-ke ze lés
C Gra fi kai és pre zen tá ci ós prog ra mok hasz ná la ta
C Ope rá ci ós rend sze rek
C Prog ra mo zá si ala pok
C A szá mí tó gép fel épí té se, mû kö dé si elve
C Szá mí tó gé pek kar ban tar tá sa
C Szoft ve rek te le pí té se
C Szá mí tó gé pek üze mel te té se há ló zat ban
C Há ló za ti alap is me re tek, há ló za ti ope rá ci ós rend sze -

rek
B In ter net-szol gál ta tá sok
C Az ada tok tech ni kai és jogi vé del me
B Üze mel te tés, adat men tés, ar chi vá lás
C Mul ti mé dia alap jai, alap fo gal mak
C Mé dia ele mek (hang, vi deó, moz gó kép, ál ló kép),

mé dia is me ret
C Mul ti mé dia-al kal ma zá sok
C Szak mai ide gen nyel vi is me re tek fej lesz té se
C Szó kincs bõ ví tés, szö veg ér tés és kom mu ni ká ci ós

gya kor lat
C Jog, köz jog és pol gá ri jog
B Hul la dék ke ze lé si el já rá sok
B Biz ton sá gos mun ka fel té te lei
B Kör nye zet vé del mi, tûz vé del mi sza bá lyok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
3 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 ECDL AM3 mo dul Szö veg szer kesz tés – ha la dó

szint
3 ECDL AM4 mo dul Táb lá zat ke ze lés – ha la dó szint
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû fo gal ma zás írás ban
3 Ide gen nyel vû kéz írás
2 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Pre zen tá ci ós kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1181–06 Gaz dál ko dás, pro jekt ve ze tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Gaz dál ko dá si is me re te ket al kal maz a ter me lés, az üze -

mel te tés fo lya ma ta i ban
Részt vesz a gaz dál ko dás, a vál lal ko zás sze mé lyi, pénz -

ügyi, tár gyi, pi a ci fel té te le i nek elem zé sé ben, meg te rem té -
sé ben

Szám la ada to kat ér tel mez, el len õriz, egy sze rû szám lá kat 
ké szít

Alap ve tõ pénz for gal mi fel ada to kat old meg
Egy sze rû költ ség szá mí tá si fel ada to kat vé gez a mun ka -

fo lya ma tok hoz kap cso ló dó an
Részt vesz a hely zet fel mé rés ben, a kö ve tel mé nyek, erõ -

for rás igé nyek meg ha tá ro zá sá ban
Köz re mû kö dik a mun ka terv, költ ség terv ki dol go zá sá -

ban, koc ká zat elem zés ben
Köz re mû kö dik a szük sé ges hard ver-, szoft ver-, operá -

ciós rend szer és kli ens ol da li prog ra mok ki vá lasz tá sá ban,
kör nye zet ki ala kí tá sá ban, meg ha tá roz za en nek esz köz -
szük ség le tét

Köz re mû kö dik a pro jekt do ku men tá lá sá ban és ér té ke lé -
sé ben

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ügy vi tel szer ve zés
C Elekt ro ni kus ügy fél ki szol gá ló rend sze rek
C Kor sze rû iro da tech ni ka (má so ló, adat tá ro ló és -fel -

dol go zó gé pek)
C Elekt ro ni kus hír köz lõ és kom mu ni ká ci ós esz kö zök
C Eu ró pai és ha zai mun ka erõ pi ac
C Ál lás ke re sé si tech ni kák (ha gyo má nyos és új mód -

sze rek)
C Tár gya lá sok ter ve zé se, szer ve zé se
C Vi sel ke dés kul tú ra
B Kom mu ni ká ció
C Pro jekt alap is me re tek (erõ for rás-ter ve zés)
B Pro jekt me nedzs ment
B Ter ve zés, elem zés, ér té ke lés mód sze rei
C Ter ve zés, elem zés, ér té ke lés szá mí tó gép pel
B Pro jekt do ku men tá lá si mód sze rek és esz kö zök
B Vál lal ko zás/gaz da ság tan

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Köz nyel vi nyelv hasz ná lat
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4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Dön tés ké pes ség
Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Rend sze rek ben való gon dol ko dás
Fi gye lem-össz pon to sí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2270–06 Web-al kal ma zás fej lesz tés elõ ké szí té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Tá jé ko zó dik az in fo kom mu ni ká ci ós ter mé kek pi a cán,

pi ac ku ta tást vé gez ha gyo má nyos mód sze rek kel és az in -
ter ne ten

Össze ha son lít ja a pi a con meg ta lál ha tó ter mé ke ket, a
ter ve zett fej lesz tés szem pont já ból fon tos jel lem zõk alap -
ján

Meg ha tá roz za a for rás anya gok elõ ál lí tá sá hoz szük sé ges 
hard ver esz kö zök és mû sza ki be ren de zé sek pa ra mé te re it,
ké pes sé ge it, a vo nat ko zó szab vá nyo kat

Ki vá laszt ja a ter ve zett fej lesz tés hez szük sé ges in ter -
net/int ra net tech no ló gi át az el ter jedt há ló za ti szab vá nyok,
pro to kol lok is me re té ben

Meg ha tá roz za a for rás anya gok (szö veg, hang, moz gó-
és ál ló kép, gra fi ka) elõ ál lí tá sá hoz és szer kesz té sé hez
szük sé ges szoft ver esz kö zök pa ra mé te re it és szolgálta -
tásait

Ki vá laszt ja azo kat az ele me ket, ame lyek kel kap cso lat -
ban szer zõi jogi te en dõk me rül nek fel, ki ke re si és értel -
mezi a szer zõi jog gal kap cso la tos ha tá lyos jog sza bá lyo kat

Meg ha tá roz za az in ter ne tes al kal ma zá sok elõ ál lí tá sá -
hoz szük sé ges kli ens ol da li és szer ver ol da li fej lesz tõ esz kö -
zök, ob jek tum ori en tált rend sze rek pa ra mé te re it és szol gál -
ta tá sa it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Web-al kal ma zá sok for rás anya ga i nak elõ ál lí tá sa
B Szö veg di gi ta li zá ló esz kö zök, OCR-tech ni kák
B Vek tor- és rasz ter gra fi kus kép szer kesz tõ szoft ve rek
B Hang- és vi deó szer kesz tõ szoft ve rek
B Ani má ció szer kesz tés, 3D gra fi ka
B On li ne adat bá zi sok lét re ho zá sa, adat bá zis szer ver-

rend sze rek (MySql, MS SQL Szer ver)
B Imp le men tá ció
B Struk tu rált prog ra mo zá si nyel vek (Pas cal, C)

B Ob jek tum ori en tált prog ram nyel vek (C++, Java),
gra fi kus fej lesz tõ kör nye ze tek

B A We bes pub li ká ció tech no ló gi ái (HTML, XML),
web-szer kesz tõ szoft ver rend sze rek

B Kli ens ol da li prog ram nyel vek (VBScript, Java -
Script)

B Szer ver ol da li prog ram nyel vek (Java, PHP)
B Rend szer in teg rá ció, tesz te lés
B We bes rend sze rek in teg rá ci ó ját tá mo ga tó fej lesz tõ -

kör nye ze tek (NET)
B Nyom kö ve té si, tesz te lé si mód sze rek, tesz te lé si

 támogatás az adott fej lesz tõ kör nye zet ben
B Be épí tett súgó, fel hasz ná lói do ku men tá ció fejlesz -

tése
B Te le pí tõ kész let tá mo ga tá sa az adott fej lesz tõ kör -

nye zet ben
B Szá mí tó gé pes há ló za tok, há ló za ti esz kö zök
B Há ló za ti, át vi te li és al kal ma zá si pro to kol lok
B Há ló za ti ope rá ci ós rend sze rek
B In ter net és int ra net tech no ló gi ák
B Mul ti mé dia rend sze rek alap fo gal mai
B Hang tech ni kai ala pok
B A di gi tá lis hang rög zí tés és le ját szás hard ver esz kö -

zei, el ter jedt szab vá nyok
B A di gi tá lis ál ló- és moz gó ké pek elõ ál lí tá sá nak hard -

ver esz kö zei, el ter jedt szab vá nyok
B Vi deó tech ni ka
B In ter ne tes kom mu ni ká ció
B E-bus si ness rend sze rek
B Tar ta lom me nedzs ment-rend sze rek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Há ló za ti rend szer-hasz ná lat
4 Al kal ma zói prog ra mok hasz ná la ta
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Al kal maz za a ha gyo má nyos és elekt ro ni kus adat -

rög zí tés esz kö ze it (írá sos, áb rás és elekt ro ni kus
adat rög zí tést vé gez)

5 Ér zé ke lés
4 Tér ér zé ke lés
3 Iro dai, in for má ció tech no ló gi ai, kom mu ni ká ci ós és

iro dai esz kö zök, fax gép, te le fon ké szü lé kek (ve ze té -
kes, mo bil, he lyi há ló zat ké szü lé kei) hasz ná la ta

3 Au di o vi zu á lis meg je le ní tõ és rög zí tõ be ren de zé sek,
di gi ta li zá ló esz kö zök hasz ná la ta (vi deó, te le ví zió,
mo ni tor, pro jek tor, fény ké pe zõ gép, szken ner,
 videókamera, CD-DVD-le ját szó és rög zí tõ, di gi ta li -
zá ló kár tya)

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Ki tar tás
Dön tés ké pes ség
Pon tos ság
Pre ci zi tás
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Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyí tá si kész ség
Ha tá ro zott ság
Se gí tõ kész ség
Mo ti vál ha tó ság
Irá nyí tá si kész ség
Ha té kony kér de zés kész sé ge
Komp ro misszum kész ség
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Fo gal ma zó kész ség
Nyelv he lyes ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Kö vet kez te té si ké pes ség
Át te kin tõ ké pes ség
Ered mény ori en tált ság
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Okok fel tá rá sa
Prob lé ma elem zés és -fel tá rás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1188–06
Web-al kal ma zás ter ve zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ki vá laszt ja a ter ve zett fej lesz tés hez szük sé ges in ter -

net/int ra net tech no ló gi át az el ter jedt há ló za ti szab vá nyok,
pro to kol lok is me re té ben

Meg ha tá roz za a for rás anya gok (szö veg, hang, moz gó-
és ál ló kép, gra fi ka) elõ ál lí tá sá hoz és szer kesz té sé hez
szük sé ges szoft ver esz kö zök pa ra mé te re it és szolgálta -
tásait

Ki vá laszt ja azo kat az ele me ket, ame lyek kel kap cso lat -
ban szer zõi jogi te en dõk me rül nek fel, ki ke re si és ér tel -
mez ni a szer zõi jog gal kap cso la tos ha tá lyos jog sza bá lyo -
kat

Meg ha tá roz za az in ter ne tes al kal ma zá sok elõ ál lí tá sá -
hoz szük sé ges kli ens ol da li és szer ver ol da li fej lesz tõ esz kö -
zök, ob jek tum ori en tált rend sze rek pa ra mé te re it és szol gál -
ta tá sa it

Meg ha tá roz za a cél kö zön sé get, elem zi a fel hasz ná lói
kö ve tel mé nye ket, meg fo gal maz za a fej lesz té si cél ki tû zést

Funk ci o ná lis, lo gi kai és fi zi kai rend szer ter vet ké szít
egy el ter jedt mód szer tan, il let ve Ca se-rend szer al kal ma zá -
sá val

A funk ci o ná lis egy sé ge ket va la mely al go rit mus le író-
esz köz zel meg ter ve zi

Adat mo dellt ter vez ha gyo má nyos mó don vagy egy erre
a cél ra al kal mas szoft ver rel

In ter ne tes mul ti mé dia rend szer hez for ga tó köny vet (lát -
vány ter vet, ol dal ter vet, na vi gá ci ós rend szert) ké szít

Rend szer spe ci fi ká ci ót ké szít, meg ha tá roz za a fej lesz -
tés hez és fut ta tás hoz szük sé ges szoft ver és hard ver kör -
nye ze tet a biz ton sá gi szem pon tok figye lembe véte lével

A ter ve zés so rán az al go rit mu sok ki dol go zá sá hoz ma te -
ma ti kai el já rá so kat, mód sze re ket al kal maz, szá mí tá so kat
vé gez

A kö ve tel mé nyek pon to sí tá sá hoz pro to tí pust fej leszt

Tu laj don ság pro fil:
Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Prog ram ter ve zé si mód szer tan
B Adat szer ke ze tek
B Struk tu rált ter ve zé si esz kö zök, al go rit mu sok
B Ob jek tum ori en tált ter ve zé si mód sze rek, TME

( tulajdonság, me tó dus, ese mény) mo del lek
B Adat bá zi sok ter ve zé se
B Rend szer szer ve zés
B Rend szer ter ve zé si mód sze rek
B Lo gi kai és fi zi kai és funk ci o ná lis rend szer terv
B Ca se-rend sze rek al kal ma zá sa, pro to tí pus fej lesz tés
B In ter ne tes al kal ma zá sok ter ve zé se
B On li ne mul ti mé dia rend szer ter ve zé se (lát vány terv,

for ga tó könyv, na vi gá ció)
B Web al kal ma zá sok ter ve zé sé nek er go nó mi ai és esz -

té ti kai szem pont jai
B Web al kal ma zá sok fut ta tá si kör nye ze té nek terve -

zése

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Há ló za ti rend szer-hasz ná lat
4 Al kal ma zói prog ra mok hasz ná la ta
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Al kal maz za a ha gyo má nyos és elekt ro ni kus adat -

rög zí tés esz kö ze it (írá sos, áb rás és elekt ro ni kus
adat rög zí tést vé gez)

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Szer ve zõ kész ség
Szor ga lom, igye ke zet
Pon tos ság
Pre ci zi tás
Tér lá tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Ud va ri as ság
Ha tá ro zott ság
Mo ti vál ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Ál ta lá nos ta nu ló ké pes ség
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Fel fo gó ké pes ség
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1189–06 Web-al kal ma zás fej lesz tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Szö ve get di gi ta li zál, elekt ro ni ku san tá rolt szö ve get

 kiadványszerkesztõvel szer keszt, for máz
Ké pet di gi ta li zál, vek tor- és rasz ter gar fi kus ké pet lét re -

hoz, szer keszt
Hang- és vi deó a nya got digi ta li zál, szer keszt
Sík be li és 3D ani má ci ót ké szít
Adat mo dell alap ján al kal mas szoft ver rel lét re hoz za az

adat bá zist, és fel töl ti ada tok kal
Kor sze rû in teg rált fej lesz tõ kör nye zet ben lét re hoz za, és

egyen ként tesz te li az al kal ma zás mo dul ja it
A for rás anya gok ból kli ensol da li fej lesz tõ esz kö zök kel

(mint pél dá ul a HTML, XML, Ja vaSc ript) sta ti kus we bol -
da la kat fej leszt

Az adat ke ze lés hez szer ver ol da li fej lesz tõ esz köz zel
(mint pél dá ul a PHP, NET, Java) di na mi kus we bol da la kat
fej leszt

Rend szer ré in teg rál ja és op ti ma li zál ja a mo du lo kat és
for rás anya go kat

Fej lesz té si do ku men tá ció ké szít
Ki ala kít ja a mû kö dés hez szük sé ges kör nye ze tet
Te le pí ti és be üze me li az al kal ma zást
Tesz te lé si ter vet ké szít
Ko or di nál ja a teszt üze mel te tést, tesz te lé si dokumen -

tációt ké szít
Ér té ke li a tesz te lés ered mé nyét, ko or di nál ja, végre -

hajtja, do ku men tál ja a mó do sí tá so kat
Szer keszt he tõ for má ban ar chi vál ja a for rás anya go kat,

for rás kó do kat
Fel hasz ná lói do ku men tá ci ót (ké zi köny vet, be épí tett

 súgót) ké szít
Lét re hoz za a te le pí tõ kész le tet
Részt vesz a rend szer be ve ze té sé ben, be ta ní tá sá ban

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Web al kal ma zá sok for rás anya ga i nak elõ ál lí tá sa
B Szö veg di gi ta li zá ló esz kö zök, OCR tech ni kák
B Vek tor- és rasz ter gra fi kus kép szer kesz tõ szoft ve rek
B Hang- és vi deó szer kesz tõ szoft ve rek
B Ani má ci ó szer kesz tés, 3D gra fi ka
B On li ne adat bá zi sok lét re ho zá sa, adat bá zis-szer ver

rend sze rek (MySql, MS SQL Szer ver)
B Imp le men tá ció
B Struk tu rált prog ra mo zá si nyel vek (Pas cal, C)
B Ob jek tum ori en tált prog ram nyel vek (C++, Java),

gra fi kus fej lesz tõ kör nye ze tek
B A We bes pub li ká ció tech no ló gi ái (HTML, XML),

web szer kesz tõ szoft ver rend sze rek

B Kli ens ol da li prog ram nyel vek (VBScript, Java -
Script)

B Szer ver ol da li prog ram nyel vek (Java, PHP)
B Rend szer in teg rá ció, tesz te lés
B We bes rend sze rek in teg rá ci ó ját tá mo ga tó fej lesz tõ -

kör nye ze tek (.NET)
B Nyom kö ve té si, tesz te lé si mód sze rek, tesz te lé si

 támogatás az adott fej lesz tõ kör nye zet ben
B Be épí tett súgó, fel hasz ná lói do ku men tá ció fejlesz -

tése
B Te le pí tõ kész let tá mo ga tás az adott fej lesz tõ kör nye -

zet ben.

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Há ló za ti rend szer hasz ná la ta
4 Al kal ma zói prog ra mok hasz ná la ta
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Al kal maz za a ha gyo má nyos és elekt ro ni kus adat -

rög zí tés esz kö ze it (írá sos, áb rás és elekt ro ni kus
adat rög zí tést vé gez)

5 Ér zé ke lé s
4 Tér ér zé ke lés
3 Iro dai, in for má ció tech no ló gi ai, kom mu ni ká ci ós és

iro dai esz kö zök, fax gép, te le fon ké szü lé kek (ve ze té -
kes, mo bil-, he lyi há ló zat ké szü lé kei) hasz ná la ta

3 Au di o vi zu á lis meg je le ní tõ és rög zí tõ be ren de zé sek,
di gi ta li zá ló esz kö zök hasz ná la ta (vi deó, te le ví zió,
mo ni tor, pro jek tor, fény ké pe zõ gép, szken ner,
 videókamera, CD-DVD le ját szó és rög zí tõ, di gi ta li -
zá ló kár tya)

3 Hang fel vé tel re, di gi ta li zá lás ra, hang szer kesz tés re
 alkalmas szof tve rek hasz ná la ta

4 Rend szer ter ve zés so rán al kal maz ha tó Ca se-esz kö -
zök, raj zo ló és adat mo dell-ter ve zõ és -do ku men tá ló
szoft ve rek hasz ná la ta

3 Rasz ter gra fi kus, vek tor gra fi kus kép szer kesz tõ
szoft ve rek hasz ná la ta

3 Sík be li és 3D ani má ció ké szí té sé re al kal mas szoft -
ver hasz ná la ta

4 Adat bá zis szer ver-szoft ver kli ens- és szer ver ol da li
funk ci ó i nak hasz ná la ta

4 Gra fi kus web szer kesz tõ szoft ver hasz ná la ta
5 We bal kal ma zá sok lét re ho zá sá ra al kal mas in teg rált

fej lesz tõ kör nye zet hasz ná la ta
4 Web szer ver szoft ve rek hasz ná la ta

Tö mö rí tõ, ar chi vá ló rend szer szoft ve rek hasz ná la ta
5 Ob jek tum ori en tált szof tver fej lesz tõ kör nye zet hasz -

ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Ki tar tás
Dön tés ké pes ség
Pon tos ság
Pre ci zi tás
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Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyí tá si kész ség
Ha tá ro zott ság
Se gí tõ kész ség
Mo ti vál ha tó ság
Ha té kony kér de zés kész sé ge
Komp ro misszum kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Fo gal ma zó kész ség
Nyelv he lyes ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Kö vet kez te té si ké pes ség
Át te kin tõ ké pes ség
Ered mény ori en tált ság
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Okok fel tá rá sa
Prob lé ma elem zés és -fel tá rás

Az 55 481 04 0000 00 00 azo no sí tó szá mú
Web-prog ra mo zó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1180–06 Kor sze rû mun ka szer ve zés

1181–06 Gaz dál ko dá si, pro jekt ve ze té si mo dul

2270–06 Web-al kal ma zás fej lesz tés elõ ké szí té se

1188–06 Web-al kal ma zás ter ve zés

1189–06 Web-al kal ma zás fej lesz tés

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam el vég zé sét ta nú sí tó bi zo -

nyít vány
Szak dol go zat ké szí té se
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl

 szóló iga zo lás
Gaz dál ko dó szer ve zet nél el töl tött 3 hó na pos gya kor lat

tel je sí té se

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1180–06 Kor sze rû mun ka szer ve zés

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szá mí tó gép-ke ze lé si, üze mel te té si, há ló za ti és mul ti -

mé di ás is me re tek al kal ma zá sa. In for ma ti kai biz ton sá gi
esz kö zök hasz ná la ta, szak mai an gol szö veg ér té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség:
in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
El sõ se gély nyúj tás, új ra élesz tés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Mun ka-, kör nye zet- és tûz vé del mi is me re tek. Hul la dé -

kok cso por to sí tá sa, mi nõ sí té se, ke ze lé se és a hul la dé kok
sze lek tív gyûj té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 30%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1181–06 Gaz dál ko dás, pro jekt ve ze tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Pro jekt irá nyí tá si rend sze rek, pro jekt ter ve zés, koc ká zat -

elem zés, erõ for rás-ke ze lés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: in ter ak tív
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Meg adott fel té te lek alap ján a vál lal ko zá si for ma ki vá -

lasz tá sa, in dí tá sá nak, mû köd te té sé nek, át szer ve zé sé nek
meg ter ve zé se, mû kö dé sé nek elem zé se.

Szám la, nyug ta ki bo csá tása
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2270–06 Web-al kal ma zás fej lesz tés elõ ké szí té se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szá mí tó gé pes há ló za tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mul ti mé dia-rend sze rek
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
In ter ne tes al kal ma zá sok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 15 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 30%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1188–06 Web-al kal ma zás ter ve zés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Rend szer szer ve zé si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Prog ram ter ve zé si mód szer tan, al go rit mi zá lá si, ob jek -

tum ori en tált ter ve zé si és adat bá zis-ter ve zé si fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1189–06 Web-al kal ma zás fej lesz tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Mul ti mé dia for rás anya gok elõ ál lí tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
On li ne adat bá zi sok kon fi gu rá lá sa, me ne dzse lé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Prog ram szer ke ze tek, ob jek tum ori en tált prog ra mo zás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
We bes pub li ká ció, in ter ak tív we bol da lak szer kesz té se,

kli ens és szer ver ol da li prog ra mo zás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Rend szer in teg rá ció – szak dol go zat vé dé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 15 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 20%

3. fel adat: 15%
4. fel adat: 15%
5. fel adat: 30%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se szá za lé ko san:

Az 55 481 04 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Web-prog ra -
mo zó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek 
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 15
4. vizs ga rész: 30
5. vizs ga rész: 30

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Web-prog ra mo zó

Szá mí tó gép X

Szoft ve rek X

Nyom ta tók X

Te le fon X

Fax X

In ter net X

Vi deó X

Te le ví zió X

Pro jek tor X

Fény ké pe zõ gép X

Szken ner X

Vi deó ka me ra X

DVD le ját szó X

Hang fel vé tel re al kal mas be ren de zés X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ, fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná vagy
meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel kap cso -
lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je dönt a fo -
gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se let vé le mé -
nyé nek is me re té ben.
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POSTAI ÜGYINTÉZÕ
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 52 841 02 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Pos tai ügy in té zõ

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész-szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3612

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Pos tai ügy in té zõ 1 1400

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Pos tai ügy in té zõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –

Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga

Szak mai elõ kép zett ség: –

Elõ írt gya kor lat: –

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%

4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 0,5 év

5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3612 Pos ta for gal mi, hír köz lé si ügy in té zõ

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Pos tai mun ka hely nyi tá sát-zá rá sát vég zi
Pos tai kül de mé nye ket vesz fel, to váb bí tás ra átad
Az ér ke zett kül de mé nye ket át ve szi, kéz be sí tés re ki oszt ja
Le szá mol tat ja a kéz be sí tõ ket
Pos ta he lyi kéz be sí tést vé gez
Pos tai szol gál ta tá so kat ér té ke sít
Biz to sí tá si és be fek te té si ter mé ke ket ke zel
Pos tai pénz for gal mi köz ve tí tõ te vé keny sé ge ket vé gez
Pos tai el len õr zõ te vé keny sé get vé gez
Bank i szol gál ta tá so kat nyújt
Pos ta ve ze tõ ként szám adás-ké szí té si, adat szol gál ta tá si,

el len õr zé si fel ada to kat lát el

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0114–06 Pos tai ügy in té zés
A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

A kül de mé nyek ke ze lé se kor, egyéb pos tai szol gál ta tá -
sok és te vé keny sé gek so rán al kal maz za az azokat támo -
gató  informatikai rend sze re ket és iro da tech ni kai esz kö zö -
ket a kap cso ló dó prog ram és tech no ló gi ai le írá sok is me re -
té ben; hi ba je len sé get azo no sít és be je lent

IPH rend szert al kal maz
Ke ze lõi, mun ka he lyi nyi tást vé gez
El vég zi a szol gá lat meg kez dé sé hez szük sé ges fel ada to kat
Nap köz be ni kész pénz-be szol gál ta tást vé gez, il let ve

szük ség ese tén kész pénz el lát mányt vesz fel
Mun ka he lyet zár
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Az na pi ke ze lé sé rõl le szá mol, el vég zi a szol gá lat be fe je -
zé sé hez elõ írt fel ada to kat

A mun ka vég zés sel kap cso la tos, elõ írt do ku men tá ci ós
fel ada to kat vé gez, hasz ná lat ba ve szi, ve ze ti, le zár ja az
 okiratokat, nap ló kat, nyil ván tar tá so kat

Le szá mol a kül de mé nyek kel és a kész pénz zel
IPH rend szer ben tör té nõ ke ze lés ese tén lis tát (nap ló)

nyom tat
IPH rend szer ben mun ka hely zá rást vé gez
POS-ter mi ná lon ke ze lõi zá rást vé gez
Le ál lít ja a prog ra mo kat, gé pe ket
Le ad ja a bé lyeg zõ ket, POS ke ze lõi kár tyát, a kul cso kat,

a vál tó pénz fe let ti össze get, a bi zony la to kat
Pos tai kül de mé nye ket (le vél kül de mény, cím zett rek -

lám kül de mény, nyom tat vány, pos ta cso mag) vesz fel
Ga ran tált kéz be sí té si ide jû kül de mé nye ket vesz fel
Lo gisz ti kai szol gál ta tá so kat nyújt
Kü lön és kü lön le ges szol gál ta tá so kat nyújt
Át ad ja a pos tai kül de mé nye ket a ro va to ló nak, a to váb -

bí tást vég zõ mun ka társ nak
Elõ ké szí ti a kül de mé nye ket az in dí tás ra, el lát ja az in dí -

tó szol gá la tot
A kül de mé nye ket rög zí ti az IPH rend szer ben
Táv ira tot és Pos ta-Vi lág fa xot vesz fel, to váb bít, il let ve

pos ta he lyen táv ira tot kéz be sít
Az ér ke zett kül de mé nye ket át ve szi
Az ér ke zett kül de mé nye ket ki oszt ja pos ta hely-, il let ve

ház hoz-kéz be sí tés re
Kéz be sí tõk ré szé re a ki fi ze té sek tel je sí té sé hez kész -

pénz el lát mányt oszt ki
Ér te sí tõ ket ál lít ki és hagy hát ra a cím zett nek
Meg ha tal ma zá so kat fo gad el és ke zel
Fi ók bér le ti szol gál ta tást nyújt
Pos ta he lyen kéz be sí ti a pos tai kül de mé nye ket
Nem kéz be sít he tõ kül de ményt a fel adó nak vissza küldi
Tu da koz vá nyo kat ke zel, a kár té rí té si el já rást le foly tat ja
Kéz be sí tõ ket szá mol tat le
Kéz be sí tõk tõl si ker te len ház hoz-kéz be sí té si kí sér le tet

kö ve tõ en ér te sí tett kül de mé nye ket vesz át pos ta he lyi,
 letéti kéz be sí tés re

Ér ték nö ve lõ szol gál ta tást ajánl
To váb bi ter mé ke ket/szol gál ta tá so kat ajánl
Sze ren cse já ték-ter mé ket ér té ke sít
Hír lap áru sí tást vé gez, hír lap el szá mo lást ké szít
Ke res ke del mi árut ér té ke sít
Ér ték pa pírt ér té ke sít, ke zel, vissza vált, vissza vál tás ko ri

el len ér té két kész pénz ben ki fi ze ti, el len ér té két át uta lás sal,
szám la át ve ze tés sel tel je sí ti, egyéb, ér ték pa pí rok kal kap -
cso la tos fel ada to kat lát el

Utal vány-be fi ze tés sel és kész pénz át uta lás sal kap cso la -
tos te vé keny sé get vé gez

El vég zi a be fi ze tés be fo ga dá sa (fel vé tel) elõt ti ál ta lá -
nos, min den konst ruk ci ó ra elõ írt fel ada to kat

Bel föl di, nem zet kö zi pos ta utal ványt és nem zet kö zi
gyors utal ványt vesz fel

Kész pénz át uta lást fo gad el bel föld re és kül föld re
A pos ta utal vány és a kész pénz át uta lás fel adá si dí ját

meg állapítja, fel jegy zi, be sze di

Bank szám la ja vá ra kész pénz-be fi ze té se ket fo gad el
Utal vá nyok és kész pénz át uta lás pos ta he lyen tör té nõ

 kifizetését vég zi
El vég zi a ki fi ze tés tel je sí té se elõt ti ál ta lá nos, min den

konst ruk ci ó ra elõ írt el len õr zé si fel ada to kat
Kész pénz át uta lást tel je sít, nem zet kö zi gyors utal ványt

fi zet ki
Bank szám la ter hé re kész pénz ki fi ze té se ket tel je sít
Egyéb pénz for gal mi te vé keny sé ge ket vé gez
El lát ja a pénz ke ze lés sel kap cso la tos biz ton sá gi fel ada -

to kat
Jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben be je len tést tesz 

a pénz mo sás meg elõ zé se és meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben
Ér mék tö me ges el fo ga dá sa kor el len õr zi a kö te le zõ nyi -

lat ko zat meg lé tét
Vizs gál ja a bank je gyek va ló di sá gát
Azo no sít ja az ügy fe let
Pos tai fo lyó szám la-ke ze lést vé gez
Szám lát nyit, szám lá val kap cso la tos in for má ci ót nyújt
Kü lön bö zõ szám la mû ve le te ket vé gez pos ta tí pus tól füg -

gõ en kézi ad mi niszt rá ci ó val vagy on li ne mó don
Fo lyó szám lá val kap cso la tos egyéb szol gál ta tá sok irán ti

igé nye ket fo gad/tel je sít
Bank kár tyát (fõ- és társ kár tya) rend el, kiad, vissza vesz
Te le Bank szol gál ta tás irán ti igényt fo gad és to váb -

bít/tel je sít
El lát ja a fo lyó szám la hi tel igény lé sé vel kap cso la tos fel -

ada to kat
Be tét köny vet ke zel
Be tét köny vet nyit
Be tét köny vet meg szün tet, kö ve te lést ki fi zet
Egyéb, be té tek kel kap cso la tos fel ada to kat lát el
Pénz vál tást (kész pénz vál tás) vé gez
Ki töl ti a pénz vál tá si jegy zé ket, át ve szi a vál ta ni kí vánt

pénzt, meg ál la pít ja a vál tá si dí jat, azt be sze di és köny ve li
Az ügy fél ké ré sé re a vál tá si díj ról szám lát ál lít ki, ki ad ja 

a kész pénzt
Pénz for gal mat bo nyo lít le bank kár tyá val
El len õr zi a bank kár tya el fo gad ha tó sá gát, vég re hajt ja a

kért tranz ak ci ót
Biz to sí tás- és la kás ta ka rék-ér té ke sí tést vé gez
Pos ta Sze mé lyi Köl csön szol gál ta tást lát el
Jegy zõ könyv fel vé tel ben köz re mû kö dik
Vá rat lan ké zi pénz tár-vizs gá lat ban köz re mû kö dik
Tu da koz vá nyok ke ze lé sé ben köz re mû kö dik
Le szá mol tat ja a ke ze lé si pénz tá ra kat
El ké szí ti a napi el szá mo lást
El vég zi a pénz moz gá sok kal kap cso la tos el len õr zést
Ren de zi a pénz tá ri el té ré se ket, fel ve szi a jegy zõ köny vet
Össze ál lít ja és to váb bít ja a szám adást
Ke ze li az ügy fél pa na szo kat
Szám la- és nyug ta adá si fel ada to kat lát el
El lát ja a ke ze lõk és kéz be sí tõk pos ta he lyi – ok ira ti és

hely szí ni – mun ka fo lya ma ti el len õr zé sét
A ke ze lés biz ton sá gi és üz le ti ti tok vé del mi sza bá lyo kat,

szol gál ta tás-mi nõ sé gi kö ve tel mé nye ket is me ri és al kal -
maz za
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Az IPH rend szer ke ze lõi fe lü le té nek fel épí té se és

mû kö dé se
B Ke ze lõi, mun ka he lyi nyi tás me ne te, sza bá lyai
B Mun ka he lyi zá rás me ne te, sza bá lyai
A Pos tai kül de mé nyek ke ze lé se
B Pos tai kül de mé nyek ro va to ló ré szé re tör té nõ át adá -

sá nak sza bá lyai
B Kül de mé nyek, szol gál ta tá sok rög zí té sé nek mód ja

az IPH rend szer ben
B Nem kéz be sít he tõ kül de mény vissza kül dé sé nek me -

ne te
B Vi lág fax fel vé te lé nek és to váb bí tá sá nak mód ja
B Ér te sí tõk hát ra ha gyá sá nak sza bá lyai
B Meg ha tal ma zá sok el fo ga dá sá nak fel té te le, sza bá -

lyai
B Fi ók bér le ti szer zõ dé sek ke ze lé si sza bá lyai
B Pos tai szol gál ta tá sok ér té ke sí té sé nek me ne te
A Ér ték pa pír-ke ze lés és -ér té ke sí tés sza bá lyai
B Ügy fél azo no sí tás
C A jegy zõ könyv fel vé te lé nek sza bá lyai
C Vá rat lan ké zi pénz tár-vizs gá lat le bo nyo lí tá sá nak

me ne te
B A tu da koz vány-ke ze lés sza bá lyai
A Az utal vány-be fi ze tés be fo ga dá sa elõtt el vég zen dõ

kö te le zõ fel ada tok
A Bel föl di, nem zet kö zi pos ta utal vány és nem zet kö zi

gyors utal vány fel vé te lé nek me ne te
A Kész pénz-át uta lá si meg bí zás és exp ressz kész -

pénz-át uta lá si meg bí zás fel vé te lé nek me ne te
A Pos ta utal vány és kész pénz át uta lás fel adá si dí já nak

meg ál la pí tá sa és be sze dé se
A Bank szám la ja vá ra tör té nõ kész pénz be fi ze té sek el -

fo ga dá sá nak sza bá lyai
A Be fi ze té si tranz ak ci ót le zá ró fel ada tok va la mennyi

konst ruk ció ese tén
A Min den konst ruk ci ó ra elõ írt el len õr zé si fel ada tok

utal vá nyok ki fi ze té se elõtt
A Kész pénz át uta lás tel je sí té se és nem zet kö zi gyors -

utal vány ki fi ze té se
A Bank szám la ter hé re tör té nõ kész pénz ki fi ze té sek tel -

je sí té sé nek sza bá lyai
A Ki fi ze té si tranz ak ci ót le zá ró fel ada tok va la mennyi

konst ruk ció ese tén
B A pénz mo sás meg elõ zé se és meg aka dá lyo zá sa ér de -

ké ben te en dõ be je len tés sza bá lyai
B A kö te le zõ nyi lat ko zat meg lé té nek el len õr zé si fel -

ada tai ér mék tö me ges el fo ga dá sa kor
A Ha mis/gya nús bank je gyek ke ze lé si sza bá lyai
B Pos tai fo lyó szám la-nyi tás me ne te, szám lá val kap -

cso la tos in for má ció szol gál ta tás
A Kézi vagy on li ne szám la mû ve le tek
A Fo lyó szám lá val kap cso la tos egyéb szol gál ta tá si igé -

nyek tel je sí té sé nek mód jai
A Bank kár tya (fõ- és társ kár tya) ren de lé sé nek, ki adá -

sá nak és vissza vé te lé nek me ne te, sza bá lyai

A Te le Bank szol gál ta tás irán ti igény fo ga dá sá nak és
to váb bí tá sá nak/tel je sí té sé nek me ne te

A A fo lyó szám la hi tel igény lé sé vel kap cso la tos fel ada -
tok

A A pos tai be tét könyv nyi tá sá nak me ne te
A Be tét könyv meg szün te té sé nek, kö ve te lés ki fi ze té sé -

nek sza bá lyai
B Egyéb, be té tek kel kap cso la tos fel ada tok
B A kész pénz vál tá si jegy zék ki töl té sé nek, a vál ta ni

 kívánt pénz át vé te lé nek sza bá lyai
B A vál tá si díj meg ál la pí tá sá nak, be sze dé sé nek és

köny ve lé sé nek me ne te
B Az ügy fél ké ré sé re szám la ki ál lí tá sa a vál tá si díj ról
A A bank kár tya el fo gad ha tó sá gá nak el len õr zé se és a

kért tranz ak ció vég re haj tá sá nak me ne te
B Biz to sí tás- és la kás ta ka rék-ér té ke sí té si is me re tek
B Pos ta Sze mé lyi Köl csön szol gál ta tá sok el lá tá sá nak

fo lya ma ta
A Szám la- és nyug ta adá si kö te le zett ség sza bá lyai
A Pos ta he lyi – ok ira ti és hely szí ni – mun ka fo lya ma ti

el len õr zés sza bá lyai
A Ke ze lés biz ton sá gi, üz le ti ti tok vé del mi sza bá lyok,

szol gál ta tás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
5 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
5 Köz nyel vi be széd kész ség
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Hal lás, lá tás, ta pin tás
Tû rõ ké pes ség
Fe le lõs ség tu dat
Meg bíz ha tó ság
Mo no tó nia-tû rés
Ön ál ló ság
Pre ci zi tás
Stressz tû rõ ké pes ség
Ter hel he tõ ség
Tü re lem

Tár sas kom pe ten ci ák:
In ter per szo ná lis ru gal mas ság
Ud va ri as ság
Em pa ti kus kész ség
Se gí tõ kész ség
Irá nyít ha tó ság
To le ran cia
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
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Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Ha té kony kér de zés kész sé ge
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Ügy fél-ori en tá ció

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Fel fo gó ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Mód sze res mun ka vég zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Fi gye lem meg osz tás

Az 52 841 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú
Pos tai ügy in té zõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0114–06 Pos tai ügy in té zés

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam el vég zé sét ta nú sí tó bi zo -

nyít vány
Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:
A kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott mo dul zá ró vizs ga
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl

 szóló iga zo lás

2. A szak mai vizs ga ré szei

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0114–06 Pos tai ügy in té zés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Pos ta for gal mi és pénz for gal mi is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 180 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kül de mény for ga lom mal, pos tai ér té ke sí té si te vé keny -

ség gel, pénz for gal mi és egyéb köz ve tí tõ te vé keny ség gel,
fõ pénz tá ri el szá mo lás sal kap cso la tos is me re tek

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Fel ada tok el lá tá sa az ügy fél szol gá la ti, ro va to ló, ki osz -

tó, le szá mo ló mun ka he lyek va la me lyi ké ben az al kal ma -
zott in for ma ti kai rend sze rek al kal ma zá sá val

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor lat
Idõ tar ta ma: 180 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 40%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se szá za lé ko san

Az 52 841 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Pos tai ügy -
in té zõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizsga -
részek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei: –

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Pos tai ügy in té zõ

Bé lyeg zõk, bé lyeg zõ gép, bér men te sí tõ -
gép, ér vé nye sí tés re, il let ve bér men te sí -
tés re al kal mas esz köz (nyom ta tó), ezek
mû kö dé sé hez szük sé ges ki egé szí tõk

X

Író esz kö zök, pa pír ko sár, tû zõ gép, szá -
mo ló gép

X

Ke ze lé si nyom tat vá nyok X

Biz ton sá gi be ren de zé sek (uv lám pa,
 riasztó, kül de mé nyek és ér té kek õr zé sé re 
szol gá ló esz kö zök stb.)

X

Bank jegy szám lá ló és -kö te ge lõ, ér me -
szám lá ló és -cso ma go ló esz köz

X

Mér le ge lés hez, kül de mény vagy kí sé rõ
ok ira ta ada ta i nak le ol va sá sá hoz szük sé -
ges esz köz

X

Eti kett-nyom ta tó X

Kül de mé nyek moz ga tá sá hoz szük sé ges
esz köz (ké zi ko csi stb.)

X

IPH kon fi gu rá ció X

POS ter mi nál há ló zat ba köt ve X

Te le fon, fény má so ló, fax ké szü lék és
-össze köt te tés

X

Kéz be sí tõ tás ka és tar to zé kai biz ton sá gi
esz kö zök kel együtt

X

Jog sza bá lyi elõ írás nak meg fe le lõ szám -
la- és nyug ta adás ra al kal mas be ren de zés

X

Zár la tok, egy ség ra ko má nyok ké szí té sé -
hez, biz ton sá gá hoz, bon tá sá hoz szük sé -
ges esz kö zök

X

Kül de mény ki osz tás hoz szük sé ges esz -
közök (be osz tó szek rény stb.)

X

Össze adó gé pek X

Szol gál ta tást, ter mé ket kí ná ló esz kö zök,
be ren de zé sek (hír lap áll vány, ké pes lap-
tar tó, DM kí ná ló stb.)

X

Ke ze lé si do ku men tá ci ók (Üz let sza bály -
zat, Ál ta lá nos Szer zõ dé si Fel té te lek,
 hirdetmények, tech no ló gi ai és egyéb sza -
bá lyo zá sok, ke ze lé si se géd köny vek stb.)

X
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
43/2007. (VIII. 31.) IRM

rendelete

a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról
és képzésérõl  szóló

11/1999. (X. 6.) IM rendelet módosításáról

Az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo nyá ról 
 szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 135.  §-a (3) be kez dé sé -
nek c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az igaz ság -
ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának h) pont já ban 
fog lalt fel adat kö röm ben – az Or szá gos Igazságszolgálta -
tási Ta nács egyet ér té sé vel – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A bí ró sá gi fo gal ma zók jog gya kor la tá ról és kép zé sé rõl
 szóló 11/1999. (X. 6.) IM ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a bí ró sá gi fo gal ma -
zók ra (a továb biak ban: fo gal ma zók), a bí ró sá gi ve ze tõk re,
a bí rák ra, a fo gal ma zók kép zé sé ben és fel vé te lé ben részt
vevõ igaz ság ügyi al kal ma zot tak ra, va la mint a fo gal ma zói
ál lás ra pá lyá zók ra (a továb biak ban: pá lyá zók).

(2) E ren de let vo nat ko zá sá ban bí ró ság a fo gal ma zót
fog lal koz ta tó Leg fel sõbb Bí ró ság, íté lõ táb la, va la mint me -
gyei (fõ vá ro si) bí ró ság.”

2.  §

Az R. az 1.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
1/A–1/C.  §-ok kal egé szül ki:

„A fogalmazók felvételi rendje

1/A.  § (1) A fo gal ma zói után pót lás fo lya ma tos biz to sí -
tá sa ér de ké ben a mun kál ta tói jog kört gya kor ló bí ró sá gi el -
nö kök (a továb biak ban az 1/A–1/C.  §-ok al kal ma zá sá ban:
ki ne ve zõ) éven te egy al ka lom mal kö zös, össze sí tett pá lyá -
za tot (a továb biak ban: köz pon ti fel vé te li) ír nak ki, mely -
nek ér de ké ben a tárgy év ja nu ár 15-ig tá jé koz tat ják az Or -
szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács Hi va ta lát (a továb -
biak ban: Hi va tal) az adott év ben be tölt he tõ ál lás he lyek
szá má ról. A bí ró sá gi igé nyek össze sí té sé rõl, va la mint a
pá lyá za tok egy sé ges fel té te lek kel és ha tár idõ vel tör té nõ
köz zé té te lé rõl a Hi va tal a tárgy év már ci us 14. nap já ig gon -
dos ko dik.

(2) Ha az év fo lya mán a köz pon ti fel vé te li ke re té ben ki -
írt pá lyá zat köz zé té te lét köve tõen fo gal ma zói ál lás hely
üre se dik meg vagy új ál lás hely lé te sül, an nak be töl té se ér -
de ké ben a ki ne ve zõ a meg üre se dés tõl szá mí tott 3 hó na pon
be lül nyil vá nos pá lyá za tot ír ki (a továb biak ban: bí ró sá gi
fel vé te li), mely rõl a ki írás sal egy ide jû leg tá jé koz tat ja a Hi -
va talt is.

(3) A pá lyá za to kat a Bí ró sá gi Köz löny ben, a bí ró sá gok
köz pon ti hon lap ján, va la mint – amennyi ben a bí ró ság ren -
del ke zik vele – a bí ró ság sa ját hon lap ján, míg a pá lyá za -
tok ról  szóló köz le ményt két nagy pél dány szá mú or szá gos
köz éle ti na pi lap ban kell köz zé ten ni. A Hi va tal – a hall ga -
tók szá má ra tör té nõ köz zé té tel ér de ké ben – az egye te mek
ál lam- és jog tu do má nyi ka ra i nak dé ká ni hi va ta la it is tá jé -
koz tat ja a pá lyá za ti ki írás ról.

(4) A pá lyá za ti ki írás nak tar tal maz nia kell:

a) a bí ró ság meg ne ve zé sét,

b) a be töl ten dõ mun ka kör meg ne ve zé sét,

c) a fo gal ma zói ál lás be töl té sé hez, il let ve a pá lyá zat el -
nye ré sé hez jog sza bály ban elõ írt és egyéb szük sé ges va la -
mennyi fel té telt,

d) az il let mény re és az egyéb jut ta tás ra vo nat ko zó tá jé -
koz ta tást,

e) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te le it, ha tár ide jét, va -
la mint el bí rá lá sá nak ha tár ide jét,

f) a pá lyá za ti el já rás ra és a pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód -
já ra vo nat ko zó tá jé koz ta tást,

g) az ál lás be töl té sé nek idõ pont ját, va la mint
h) a pá lyá zat hoz csa to lan dó ok ira tok fel so ro lá sát.
1/B.  § (1) A köz pon ti fel vé te li ese té ben a pá lyá za tot

– amennyi ben a pá lyá zó több ál lás hely re is pá lyá zik, a sor -
rend meg je lö lé sé vel – a Hi va tal hoz kell be nyúj ta ni. A Hi -
va tal a be ér ke zett pá lyá za tok ról – ide ért ve a több ál lás -
hely re be adott pá lyá za to kat is – a be nyúj tá si ha tár idõ le jár -
tát kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ja a ki ne ve zõ ket.
Ha a pá lyá zó az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog -
vi szo nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 14.  §-ának
(9) be kez dé se alap ján a fel vé te li ver seny vizs gá ra (a továb -
biak ban: ver seny vizs ga) nem kö te les (a továb biak ban:
ver seny vizs gá ra nem kö te les pá lyá zó), a Hi va tal – a pá lyá -
zó nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada ta i nak meg kül dé sé vel
egy ide jû leg – e tény re uta lás sal tá jé koz tat ja a ki ne ve zõt a
pá lyá zat be nyúj tá sá ról. A pá lyá zat el bí rá lá sa szem pont já -
ból ver seny vizs gá ra nem kö te les pá lyá zó nak kell te kin te ni
azt is, aki a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já ban bí ró sá gi
fo gal ma zói ki ne ve zés sel ren del ke zik.

(2) A bí ró sá gi fel vé te li ese té ben a pá lyá za tot a pá lyá zó -
nak a ki ne ve zõ höz kell be nyúj ta nia, aki a ver seny vizs gá ra
kö te les pá lyá zó pá lyá za tát a be nyúj tá si ha tár idõ le tel tét
kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül to váb bít ja a Hi va tal ré szé re.
Ha ver seny vizs gá ra nem kö te les pá lyá zó nyúj tott be pá lyá -
za tot, a ki ne ve zõ er rõl – a pá lyá zó nyil ván tar tás ban sze -
rep lõ ada ta i nak be ké ré sé vel egy ide jû leg – tá jé koz tat ja a
Hi va talt.

(3) A ver seny vizs gát a Hi va tal a be nyúj tá si ha tár idõ tõl
szá mí tott 45 na pon be lül bo nyo lít ja le. A vizs ga ered mé -
nyé rõl a Hi va tal – a pá lyá zó pá lyá za ti anya gá nak, pont szá -
má nak, va la mint a si ke res vizs gá hoz szük sé ges mi ni mum -
pont szám nak és az el ér he tõ ma xi mum pont szám nak a meg -
kül dé sé vel – a vizs ga le té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül ér te -
sí ti a ki ne ve zõt. Ha a pá lyá zó több ál lás hely re is pá lyá zott,
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a Hi va tal ha la dék ta la nul be szer zi a si ke res vizs gát tett pá -
lyá zó nyi lat ko za tát, hogy kí ván-e vál toz tat ni a ko ráb ban
ál ta la meg je lölt sor ren den, és a vizs ga le té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül er rõl is ér te sí ti a ki ne ve zõt.

(4) A ver seny vizs ga írás be li és szó be li rész bõl áll. Az
írás be li vizs ga cél ja, hogy fel mér je a pá lyá zó nak a jogi
prob lé mák fel is me ré sé re, el dön té sé re, il let ve ál lás pont já -
nak meg fo gal ma zá sá ra vo nat ko zó ké pes sé gét. A szó be li
vizs gán a pá lyá zó nak az ál ta lá nos jogi mû velt sé gé rõl, szó -
be li ki fe je zõ-, dön tés- és konf lik tus ke ze lé si ké pes sé gé rõl
kell szá mot ad nia. Szó be li vizs gá ra az a pá lyá zó bo csát ha -
tó, aki az írás be li vizs gán el ér he tõ pont szám több mint
50%-át meg sze rez te.

(5) A szó be li vizs gát a pá lyá zó nak egy 3 fõ bõl álló vizs -
ga bi zott ság elõtt kell le ten nie. A vizs ga bi zott ság tag ja it a
Hi va tal ve ze tõ je a Fel vé te li Ver seny vizs ga-bi zott ság tag -
ja i ból ese ten ként je lö li ki. A Fel vé te li Versenyvizsga-
 bizottság tag ja it az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács
ne ve zi ki 5 évre. A ki ne ve zés – az érin tett beleegyezésé -
vel – az ere de ti ki ne ve zés idõ tar ta má val meghosszabbít -
ható.

(6) Az ered mé nye sen le tett vizs gá ról a Hi va tal az 1. szá -
mú mel lék let sze rin ti ta nú sít ványt ál lít ki, ame lyet a vizs -
ga bi zott ság el nö ke és tag jai alá ír nak. A ta nú sít ványt a
vizs ga bi zott ság a Hi va tal kör bé lyeg zõ jé vel lát ja el.

(7) Ha a (6) be kez dés sze rin ti ta nú sít vány el ve szett,
meg sem mi sült vagy meg ron gá ló dott, a Hi va tal a ta nú sít -
ványt pó tol ja.

(8) A ver seny vizs ga tar tal má nak, ér té ke lé sé nek és le bo -
nyo lí tá sá nak, va la mint a Fel vé te li Ver seny vizs ga-bi zott -
ság tag jai ki ne ve zé sé nek rész le tes sza bá lya it az OIT ha tá -
roz za meg.

1/C.  § (1) A ki ne ve zõ, amennyi ben

a) va la mely pá lyá zó ver seny vizs gá ra kö te les, a Hi va tal 
1/B.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt ér te sí té sé tõl,

b) ki zá ró lag ver seny vizs gá ra nem kö te les pá lyá zó
nyúj tott be pá lyá za tot, a pá lyá zó nyil ván tar tás ban sze rep lõ 
ada ta i nak meg ér ke zé sé tõl

szá mí tott 30 na pon be lül dönt a pá lyá zat el bí rá lá sá ról.
 Ennek so rán a si ke res ver seny vizs gát tett pá lyá zót meg -
hall gat hat ja.

(2) A ki ne ve zõ a pá lyá zat el bí rá lá sá tól szá mí tott 2 mun -
ka na pon be lül tá jé koz tat ja a Hi va talt a ki ne vez ni kí vánt
pá lyá zó ról. A több ál lás he lyet is meg je lö lõ, si ke res ver -
seny vizs gát tett pá lyá zó ki ne ve zé sé rõl el sõ ként az elsõ he -
lyen meg je lölt bí ró ság el nö ke jo go sult dön te ni, mely rõl a
Hi va talt és a pá lyá zót az el bí rá lás tól szá mí tott 2 mun ka na -
pon be lül ér te sí ti. A dön tés tar tal má ról a Hi va tal a sor rend -
ben meg je lölt to váb bi bí ró ság(ok) el nö ke it az ér te sí tés tõl
szá mí tott 2 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ja.”

3.  §

Az R. 6.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A jog gya kor lat he lye sze rin ti bí ró ság – he lyi bí ró -
ság ese té ben a me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság – el nö ke a fo gal -
ma zó kép zé sé re meg fe le lõ el mé le ti fel ké szült ség gel és
gya kor lat tal ren del ke zõ jog gya kor la tot ve ze tõ bí rót je löl
ki.

(2) A jog gya kor lat he lye sze rin ti bí ró ság el nö ke a jog -
gya kor la tot ve ze tõ és a fo gal ma zó kép zé sé ben részt vevõ
bíró szá má ra kü lön dí ja zást vagy mun ka idõ-ked vez ményt
ál la pít hat meg.”

4.  §

Az R. 12.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A fo gal ma zó jog gya kor la tá val, kép zé sé vel kap cso -
la tos ren del ke zé sek meg tar tá sá ért a mun kál ta tói jog kört
gya kor ló bí ró ság el nö ke és an nak a bí ró ság nak az el nö ke,
ahol a fo gal ma zó a jog gya kor la tát töl ti, együt te sen fe le l.”

5.  §

Az R. e ren de let mel lék le té vel egé szül ki, és ez zel egy -
ide jû leg az R. mel lék le té nek „Mel lék let a 11/1999. (X. 6.)
IM ren de let hez” címe „2. szá mú mel lék let a 11/1999.
(X. 6.) IM ren de let hez” cím re mó do sul.

6.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it a 2007. áp ri lis 20-a után ki írt bí ró sá gi
fel vé te li pá lyá za tok alap ján tör té nõ ki ne ve zé sek re is al kal -
maz ni kell.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 9.  §-a 
(1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „(mel lék let)” szö -
veg rész he lyé be a „(2. szá mú mel lék let)” szö veg rész lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 5.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 8.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben, 9.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 10.  §-ának (3) és
(4) be kez dé sé ben, 11.  §-ának (1) be kez dé sé ben és
12.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si)”,
8.  §-ának (4) be kez dé sé ben pe dig a „me gyei” szö veg rész.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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Melléklet a 43/2007. (VIII. 31.) IRM rendelethez

„1. számú melléklet a 11/1999. (X. 6.) IM rendelethez

Fel vé te li Ver seny vizs ga-bi zott ság
............../200........ szám

Tanúsítvány

A Fel vé te li Ver seny vizs ga-bi zott ság ta nú sít ja, hogy 

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

aki ....................................................................., ................ év ......................... hó .......... nap ján szü le tett, a bí ró sá gi
 fogalmazói ki ne ve zés hez szük sé ges fel vé te li ver seny vizs gát ............... év ........................ hó ......... nap ján le tet te.

........................................., ............. év................................... hó ........... nap.

.................................................
a vizs ga bi zott ság el nö ke

................................................ ....................................................
a vizs ga bi zott ság tag ja a vizs ga bi zott ság tag ja

P. H.”
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A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2007. au gusz tus 31.,

péntek

115. szám

2. kötet

1–2. kö tet ára: 5124,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

2. kö tet:

27/2007. (VIII. 31.) KvVM r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vénynek a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ága za ti irá nyí -
tá sa alá tar to zó szer vek nél tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 11/2005. 
(V. 19.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8868

33/2007. (VIII. 31.) OKM r. Egyes köz ok ta tá si fel ada tok hoz nyúj tott ki egé szí tõ tá mo ga tá sok
igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá -
sá nak rend jé rõl  szóló OKM ren de le tek mó do sí tá sá ról . . . . . . . . 8883

155/2007. (VIII. 31.) KE h. Te ke nye köz ség gé nyil vá ní tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8888

156/2007. (VIII. 31.) KE h. Ki tün te tés ado má nyo zá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8888

157/2007. (VIII. 31.) KE h. Ki tün te tés ado má nyo zá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8890
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
27/2007. (VIII. 31.) KvVM

rendelete

a közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vénynek a környezetvédelmi
és vízügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó

szerveknél történõ végrehajtásáról  szóló
11/2005. (V. 19.) KvVM rendelet módosításáról

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény  85.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a)–c) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter ága za ti irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek nél tör té nõ
vég re haj tá sá ról  szóló 11/2005. (V. 19.) KvVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„1.  § E ren de let ha tá lya a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) ága za ti irá nyí tá sa
alá tar to zó Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
Fej lesz té si Igaz ga tó ság ra (a továb biak ban: FI), a Víz ügyi
és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság ra (a továb -
biak ban: VKKI), a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó -
sá gok ra (a továb biak ban: KÖVIZIG) és e szer vek nél fog -
lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti jog vi szo nyá ra ter jed ki.”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 2/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ al cím -
mel egé szül ki:

„[A Kjt. 20/A. § (1) bekezdéséhez
és a 20/B. § (2) bekezdéséhez]

2/A. § A köz al kal ma zot ti jog vi szony lé te sí té sé hez, il let -
ve ve ze tõi be osz tás sal tör té nõ meg bí zás hoz

a) VKKI ese té ben a 3. szá mú mel lék let 1. pont já ban
meg je lölt mun ka kö rök re,

b) KÖVIZIG ese té ben a 3. szá mú mel lék let 2. pont já -
ban meg je lölt mun ka kö rök re,

c) FI ese té ben az 1. szá mú mel lék let ben meg je lölt – va -
gyon nyi lat ko zat-té tel re nem kö te le zett – köz al kal ma zot ti
mun ka kö rök re
a Kjt. 20/B.  § (2) be kez dé se alap ján nem kö te le zõ a pá lyá -
zat ki írá sa.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 2/B.  §-sal egé szül ki:
„2/B.  § (1) A Kjt. 22.  § (1) és (2) be kez dé sé vel össze füg -

gés ben a mun kál ta tó alap te vé keny sé gé nek el lá tá sá val
össze füg gõ mun ka kör nek mi nõ sül nek az e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te sze rin ti 1. és 2. mun ka kö ri cso por tok.

(2) Nem kell gya kor no ki idõt ki köt ni, ha a köz al kal ma -
zott olyan mun ka kört tölt be, amely ben a be so ro lás alap -

jául figye lembe ve he tõ jogi szak vizs ga, mér leg ké pes
köny ve lõ szak ké pe sí tés vagy ez zel egyen ér té kû ké pe sí tés,
ok le ve les könyv vizs gá lói ké pe sí tés, dok to ri fo ko zat (PhD, 
DLA), a tu do mány(ok) kan di dá tu sa, a tu do mány(ok) dok -
to ra, il let ve kül föl dön szer zett és ho no sí tott vagy el is mert
tu do má nyos fo ko zat, és ez zel a köz al kal ma zott rendel -
kezik.”

4.  §

Az R. az [A Kjt. 23. § (2) és (3) be kez dé sé hez, va la mint
a 61. § (3) be kez dé sé hez és a 70. § (3) be kez dé sé hez] al cí -
met meg elõ zõ en a kö vet ke zõ 2/C.  §-sal egé szül ki:

„2/C.  § (1) A gya kor no ki idõ vel kap cso la tos kö ve tel mé -
nyek két – ál ta lá nos és szak mai – rész bõl áll nak.

(2) Az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek tel je sí té sét min den gya -
kor nok ré szé re elõ kell írni. Az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek -
nek biz to sí ta ni uk kell, hogy a gya kor nok meg is mer je

a) a mun kál ta tó fel ada ta i ra és mû kö dé sé re vo nat ko zó
jog sza bá lyi fel té te le ket,

b) a mun kál ta tó ala pí tó ok ira tát, bel sõ sza bály za ta it,
kol lek tív szer zõ dé sét.

(3) A szak mai kö te le zett sé gek meg ál la pí tá sá nak alap ja
a gya kor nok ki ne ve zé sé ben meg ha tá ro zott mun ka kör.

(4) Az ál ta lá nos és a szak mai kö ve tel mé nyek tar tal mát,
szá mon ké ré sé nek mód ját a mun kál ta tó bel sõ sza bály za tá -
ban ha tá roz za meg.

(5) A gya kor no ki idõ alatt a mun ka kör meg vál to zá sa
ese tén a ko ráb bi mun ka kör höz kap cso ló dó szak mai kö te -
le zett sé gek tel je sí té sé nek (6) be kez dés sze rin ti ér té ke lé sét
el kell vé gez ni, az új mun ka kör höz kap cso ló dó szak mai
kö te le zett sé ge ket meg kell ál la pí ta ni. A gya kor nok tól ez -
zel össze füg gés ben nem le het meg kö ve tel ni a már tel je sí -
tett ál ta lá nos kö ve tel mé nyek el sa já tí tá sá nak megismét -
lését.

(6) A mun kál ta tó szak mai ve ze tõt (se gí tõt) je löl ki, aki
fi gye lem mel kí sé ri a gya kor nok te vé keny sé gét, se gí ti a
gya kor no ki kö ve tel mé nyek tel je sí té sét és ér té ke li a gya -
kor nok tel je sít mé nyét. Az ér té ke lést a gya kor nok mi nõ sí -
té sé hez figye lembe kell ven ni.”

5.  §

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

„(3) A VKKI és a KÖVIZIG te kin te té ben a ma ga sabb
ve ze tõ be osz tás el lá tá sá val tör té nõ meg bí zás ha tá ro zat lan
idõ re, az FI ese té ben ha tá ro zott idõ re, de leg fel jebb 5 évre
szól.”

6.  §

(1) Az R. 1. és 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1. és 2. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az R. e ren de let 3. szá mú mel lék le té vel egé szül ki.

7.  §

Ez a ren de let 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba és
2007. szep tem ber 2-án a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 27/2007. (VIII. 31.) KvVM rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 11/2005. (V. 19.) KvVM ren de let hez]

A közalkalmazottak által betölthetõ munkakörök megnevezése, az azokhoz szükséges képesítési követelmények és a vezetõi pótlékok

a) Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Fej lesz té si Igaz ga tó sá ga

Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tály Több let kö ve tel mény

Pót lék
%A B C D E F G H I J Ké pe sí tés

Szak mai
gya kor la ti idõ,

év

1. mun ka kö ri cso port

Ma ga sabb ve ze tõ

Igaz ga tó * * * * Szak irá nyú vég zett ség 5 300

Ve ze tõ

Gaz da sá gi ve ze tõ/he lyet tes igaz ga tó * * * * Szak irá nyú vég zett ség 5 300

Fõ osz tály ve ze tõ/Iro da ve ze tõ/ * * * * Szak irá nyú vég zett ség 5 200

Fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes * * * * Szak irá nyú vég zett ség 3 150

Osz tály ve ze tõ/Ön ál ló osz tály ve ze tõ * * * * Szak irá nyú vég zett ség 100

Ve ze tõ szak ér tõ/HR, MIR, ve ze tõk stb. * * * * Szak irá nyú vég zett ség 5 100

Be osz tot ti mun ka kör

2. mun ka kö ri cso port

Ko or di ná tor * * * * Szak irá nyú vég zett ség

Mo ni tor ing re fe rens * * * * Szak irá nyú vég zett ség

Pénz ügyi me ne dzser * * * * Szak irá nyú vég zett ség

Pro jekt me ne dzser * * * * Kö zép fo kú nyelv vizs ga 3

Pro jekt me ne dzser-asszisz tens * * * * * Kö zép fo kú nyelv vizs ga 2

Ta nács adó * * * * Kö zép fo kú nyelv vizs ga 3

Ta nács adó pro jekt me ne dzser * * * * Kö zép fo kú nyelv vizs ga 3

3. mun ka kö ri cso port

Ad mi niszt rá tor/ügy in té zõ * * *

Ál ta lá nos tit kár, tit kár nõ * * * Szak irá nyú vég zett ség

Bel sõ ellen õr (re vi zor) * * * * Szak irá nyú vég zett ség

Bér-TB ügy in té zõ * * Szak irá nyú vég zett ség

HR re fe rens * * * * Szak irá nyú vég zett ség

Jo gász * *

Jog ta ná csos * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Köny ve lõ * * Szak irá nyú vég zett ség



Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tály Több let kö ve tel mény

Pót lék
%A B C D E F G H I J Ké pe sí tés

Szak mai
gya kor la ti idõ,

év

Köz be szer zé si re fe rens * * * Szak irá nyú vég zett ség

Mû sza ki ügy in té zõ * * *

Pénz ügyi ügy in té zõ * * * * Szak irá nyú vég zett ség

Rend szer gaz da * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

b) Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság

Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tály Több let kö ve tel mény

A B C D E F G H I J Ké pe sí tés
Szak mai

gya kor la ti idõ,
év

Pót lék 
%

1. mun ka kö ri cso port

Ma ga sabb ve ze tõ

Fõ igaz ga tó * * * Szak irá nyú vég zett ség 5 300

Fõ igaz ga tó-he lyet tes * * Szak irá nyú vég zett ség 5 300

Igaz ga tó * * Szak irá nyú vég zett ség 5 300

Ve ze tõ

Fõ osz tály ve ze tõ/Iro da ve ze tõ * * * * Szak irá nyú vég zett ség 3 200

Fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes * * * * Szak irá nyú vég zett ség 3 150

Osz tály ve ze tõ * * * * Szak irá nyú vég zett ség 1 100

Be osz tot ti mun ka kör

2. mun ka kö ri cso port

Pro jekt-ko or di ná tor * * * * Szak irá nyú vég zett ség

Pro jekt me ne dzser * * * * Kö zép fo kú nyelv vizs ga

Ügy in té zõ * *

Re fe rens * * Szak irá nyú vég zett ség

Szak ér tõ * * Szak irá nyú vég zett ség 1

Szá mí tó gép-üze mel te tõ * * * * * Szak irá nyú vég zett ség

Rend szer gaz da * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

In for ma ti kus * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Szoft ver fej lesz tõ * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Szá mí tó gép há ló zat-üze mel te tõ * * Szak irá nyú kö zép fo kú ké pe sí tés

Adat bá zis-fe le lõs * * * Szak irá nyú ké pe sí tés
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Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tály Több let kö ve tel mény

A B C D E F G H I J Ké pe sí tés
Szak mai

gya kor la ti idõ,
év

Pót lék 
%

Adat rög zí tõ-ke ze lõ * *

Mú ze um i ve ze tõ * * * * * Szak irá nyú vég zett ség 3 150

Fõ mu ze u ló gus * * * * Szak irá nyú vég zett ség 2

Mu ze u ló gus * * * * Szak irá nyú vég zett ség 1

Mú ze um i gyûj te mény ke ze lõ * * *

Mú ze um i ki ál lí tás-ren de zõ * * * * * * Szak irá nyú vég zett ség

Mú ze um pe da gó gus * * * * Szak irá nyú vég zett ség

Mú ze um i könyv tá ros * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Mú ze um i fo tós * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Res ta u rá tor * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Le vél tá ri ve ze tõ * * * * * Szak irá nyú vég zett ség 3 150

Fõ le vél tá ros * * * * Szak irá nyú vég zett ség 2

Le vél tá ros * * * Szak irá nyú vég zett ség

Le vél tá ri ke ze lõ * * * *

Szak könyv tá ri ve ze tõ * * * * * Szak irá nyú vég zett ség 3 150

Könyv tá ros * * * Szak irá nyú vég zett ség

Könyv tár ke ze lõ * * * *

3. mun ka kö ri cso port

Ad mi niszt rá tor * * *

Tit kár nõ * *

Irat ke ze lõ-kéz be sí tõ * * * *

Gond nok * * * *

TB ügy in té zõ/re fe rens * * * * Szak irá nyú vég zett ség 1

Hu mán po li ti kus * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés 2

Jo gász * * Szak irá nyú vég zett ség 2

Köny ve lõ * * * * Szak irá nyú vég zett ség 1

Köz be szer zé si re fe rens/szak ér tõ * * * * Szak irá nyú vég zett ség 2

Pénz ügyi ügy in té zõ/re fe rens * * * * Szak irá nyú vég zett ség 1

Szám vi te li ügy in té zõ/re fe rens * * * * Szak irá nyú vég zett ség 1

Va gyon ke ze lõ * * * * * Szak irá nyú vég zett ség

Nem zet kö zi ügy in té zõ * * * * Kö zép fo kú nyelv vizs ga
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Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tály Több let kö ve tel mény

A B C D E F G H I J Ké pe sí tés
Szak mai

gya kor la ti idõ,
év

Pót lék 
%

Kom mu ni ká ci ós ügy in té zõ * * * * Kö zép fo kú nyelv vizs ga

Köz gaz dász * * * * Szak irá nyú vég zett ség

Gaz da sá gi ügy in té zõ/re fe rens * * * * Szak irá nyú vég zett ség 1

Bel sõ ellen õr * * * * Szak irá nyú vég zett ség

Pénz ügyi elem zõ/ter ve zõ * * * * Szak irá nyú vég zett ség

c) Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó sá gok

Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tály Több let kö ve tel mény

A B C D E F G H I J Ké pe sí tés
Szak mai gya -
kor la ti idõ, év

Pót lék 
%

1. mun ka kö ri cso port

Ma ga sabb ve ze tõ

Igaz ga tó * * * Szak irá nyú egye tem, fõ is ko la 5 300

Ve ze tõ

Mû sza ki igaz ga tó he lyet tes fõ mér nök * * * Szak irá nyú egye tem, fõ is ko la 5 200

Gaz da sá gi igaz ga tó he lyet tes * * * * * Szak irá nyú egye tem, fõ is ko la 5 200

Sza kasz mér nök ség-ve ze tõ * * * * * * Szak irá nyú fel sõ fo kú
szak ké pe sí tés

5 200

Ki ren delt ség ve ze tõ * * * * * Szak irá nyú egye tem, fõ is ko la 5 150

La bor ve ze tõ * * * * * Szak irá nyú egye tem, fõ is ko la 5 150

Mû sza ki biz ton sá gi szol gá lat ve ze tõ * * * * * * Szak irá nyú fel sõ fo kú
szak ké pe sí tés

5 150

Mû sza ki biz ton sá gi szol gá lat ve ze tõ he lyet tes * * * * * Szak irá nyú fel sõ fo kú
szak ké pe sí tés

5 150

Osz tály ve ze tõ * * * * * Szak irá nyú egye tem, fõ is ko la 5 150

Szak szol gá lat ve ze tõ * * * * * Szak irá nyú egye tem, fõ is ko la 5 150

Üdü lõ ve ze tõ * * * * 150

Üzem ve ze tõ * * * * * 5 150

Osz tály ve ze tõ-he lyet tes * * * * Szak irá nyú egye tem, fõ is ko la 3 100

Sza kasz mér nök ség ve ze tõ-he lyet tes * * * * * Szak irá nyú fel sõ fo kú
szak ké pe sí tés

3 100

Bel sõ ellen õr * * * * Szak irá nyú vég zett ség 3
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Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tály Több let kö ve tel mény

A B C D E F G H I J Ké pe sí tés
Szak mai gya -
kor la ti idõ, év

Pót lék 
%

Cso port ve ze tõ * * * * * Szak irá nyú fel sõ fo kú
szak ké pe sí tés

3 100

Be osz tot ti mun ka kör

2. mun ka kö ri cso port

Ár víz vé del mi ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Bel víz vé del mi ügy in té zõ * * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Be ru há zá si ügy in té zõ * * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Csa tor na biz tos * * *

Csa tor na és föld mû fenn tar tó gép-ke ze lõ * * *

Csa tor na õr * * *

Eme lõ gép ügy in té zõ * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Er dé sze ti ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Er dõ mû ve lõ *

Er dõ õr * * * *

Épí tés ve ze tõ * * * * Szak irá nyú egye tem, fõ is ko la 4

EU in teg rá ci ós ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú fel sõfokú
(emelt szin tû) szak ké pe sí tés

Fe dél zet mes ter * *

Fel szín alat ti víz gaz dál ko dás ügy in té zõ * * * Szak irá nyú egye tem, fõ is ko la

Fel szí ni víz gaz dál ko dás ügy in té zõ * * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Fel ügye lõ sé gi tech ni kus * * *

Fenn tar tó gép-ke ze lõ * *

Fenn tar tó mun kás * * *

Fo lyam fel vi gyá zó * * *

Fo lya mi fel mé rõ * * * * * * * *

Fo lyam sza bá lyo zá si ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Gát- és me der fel vi gyá zó * * *

Gát és me der se géd fel vi gyá zó * * *

Gát biz tos * * *

Gát fel ügye lõ * * * * *

Gát õr * * *

Ge o dé ta * * * * * * * *
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Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tály Több let kö ve tel mény

A B C D E F G H I J Ké pe sí tés
Szak mai gya -
kor la ti idõ, év

Pót lék 
%

Ge o ló gus * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Gé pé sze ti ve ze tõ * * * * Szak irá nyú fel sõfokú
(emelt szin tû) szak ké pe sí tés

Gép ke ze lõ * * *

Gép tiszt (ha jós) * *

Gép üzem ve ze tõ (ha jós) * *

Ha jó gép ke ze lõ * * *

Ha jó gép mes ter *

Ha jós ka pi tány * * * * * Szak irá nyú fel sõ fo kú
(emelt szin tû) szak ké pe sí tés

Ha jó ve ze tõ * * * Szak irá nyú fel sõ fo kú
(emelt szin tû) szak ké pe sí tés

Ha jó zá si fe le lõs * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Ha jó zsi lip gé pész * *

Hid ra köz pont-ke ze lõ *

Hid ro bi o ló gus * * * * *

Hid ro ge o ló gus * * * *

Hid ro me te o ro ló gus * * * * * *

Hid ro ló gi ai ész le lõ * * *

Hid ro ló gus * * * * Szak irá nyú egye tem, fõ is ko la

Hid ro me te o ro ló gi ai ész le lõ *

Hír köz lé si ügy in té zõ * *

Hír köz lé si sze re lõ * * * * *

Hul la dék gaz dál ko dó * * *

In for ma ti kai rend szer gaz da * * * * Szak irá nyú fel sõ fo kú
(emelt szin tû) szak ké pe sí tés

In for ma ti kai rend szer-üze mel te tõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

In for ma ti kai ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Ipar i víz el lá tá si és csa tor ná zá si ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Iro da ve ze tõ * * * * Szak irá nyú fel sõ fo kú
(emelt szin tû) szak ké pe sí tés

Irá nyí tó ter ve zõ * *

Kí sér le ti min ta te lep-ve ze tõ * *
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Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tály Több let kö ve tel mény

A B C D E F G H I J Ké pe sí tés
Szak mai gya -
kor la ti idõ, év

Pót lék 
%

Kis ha jó-ve ze tõ * * *

Ki tû zõ mes ter *

Könnyû gép ke ze lõ *

Komp resszor ke ze lõ *

Kör nye zet vé del mi meg bí zott * * * * Szak irá nyú fel sõfokú
(emelt szin tû) szak ké pe sí tés

Kör nye zet vé del mi ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Köz mû fej lesz té si ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Ku ta tó ál lo más-irá nyí tó * *

La bor ve ze tõ-he lyet tes * * * * 4

La bo ráns * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Ma gas épí té si ügy in té zõ * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Mat róz *

MBSZ mun ka társ * * * *

MBSZ rész leg ve ze tõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Me der õr * * *

Me zõ gaz da sá gi ügy in té zõ * * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Mû sza ki raj zo ló *

Mû sza ki szak ta nács adó * * 10

Mo del le zõ *

Mû ve ze tõ * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Ne héz gép ke ze lõ * *

Szak ági ter ve zõ * *

Szer kesz tõ-raj zo ló *

Szi vattyú ke ze lõ * * *

Szi vattyú te lep-ke ze lõ * * *

Szi vattyú te le pi gép kar ban tar tó * * *

Szi vattyú te le pi ve ze tõ gé pész *

Tar gon ca ve ze tõ *

Tá ro zó õr * * *

Tár su la ti ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Tech ni kus * * * *
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Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tály Több let kö ve tel mény

A B C D E F G H I J Ké pe sí tés
Szak mai gya -
kor la ti idõ, év

Pót lék 
%

Te le pü lés víz el lá tá si és csa tor ná zá si ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Te le pü lés víz gaz dál ko dá si ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Tér in for ma ti kus * * *

Te rü le ti fel ügye lõ * * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Te rü le ti ügy in té zõ * * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Te rü let ren de zé si ügy in té zõ * * *

Tó sza bá lyo zá si ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Uszály kor má nyos * * *

Víz gaz dál ko dá si adat tá ros * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Úszó kot ró mes ter * * *

Üdü lõ ve ze tõ-he lyet tes *

Va gyon gaz dál ko dá si ügy in té zõ * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Vad õr, va dász * * * *

Ve gyész tech ni kus * *

Ve ze tõ gép ke ze lõ * * *

Víz épí té si mû tárgy épí tõ *

Víz épí tõ * * * *

Víz föld ta ni adat tá ros * * *

Víz föld ta ni ügy in té zõ * *

Víz gé pé sze ti ügy in té zõ * * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Víz gé pé sze ti sze re lõ * * * * *

Víz hasz no sí tá si ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Víz ho zam mé rõ * * *

Víz köz mû ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Víz kár el há rí tá si szak mun kás * * *

Víz kár el há rí tá si ügy in té zõ * * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Víz kész let-gaz dál ko dá si ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Víz mé rõ-kar ban tar tó * * *

Víz mi nõ ség vé del mi ügy in té zõ * * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Víz min ta ve võ * * *

Víz raj zi adat fel dol go zó * * *

Víz raj zi adat for gal ma zó * *
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Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tály Több let kö ve tel mény

A B C D E F G H I J Ké pe sí tés
Szak mai gya -
kor la ti idõ, év

Pót lék 
%

Víz raj zi mérõ (te rü let fe le lõs tech ni kus) * * * *

Víz raj zi ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Víz ren de zé si ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Vo nal fel vi gyá zó há ló zat sze re lõ * * *

Zsi lip ke ze lõ * * *

Zsi lip õr *

d) A köz al kal ma zott ál tal be tölt he tõ nem ága zat spe ci fi kus mun ka kö rök meg ne ve zé se és be so ro lá sa

Mun ka kör meg ne ve zé se

Köz al kal ma zot ti osz tályok Több let kö ve tel mény

A B C D E F G H I J Ké pe sí tés
Szak mai

gya kor la ti idõ,
 év

Pót lék 
%

3. mun ka kö ri cso port

Adat bá zis-fe le lõs * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Adat gyûj tõ * * *

Adat rög zí tõ * * *

Ad mi niszt rá tor * * *

Anyag be szer zõ * * *

Anyag-fo gyó esz köz-gaz dál ko dó * *

Anyag köny ve lõ * *

Anyag ki adó * * * *

Anyag moz ga tó * * *

Au tó busz ve ze tõ * * *

Ár szak ér tõ * * * Szak irá nyú fel sõ fo kú 
(emelt szin tû) szak ké pe sí tés

Bank i ügy in té zõ * * *

Bel sõ ellen õr * * * * Szak irá nyú fel sõ fo kú 
(emelt szin tû) szak ké pe sí tés

Be ru há zó mér nök * * * * Szak irá nyú egye tem, fõ is ko la

Be ru há zá si ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Be ta ní tott mun kás * *

Bér el szá mo ló * *

Biz ton ság tech ni kai ügy in té zõ * * * Szak irá nyú ké pe sí tés
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Mun ka kör meg ne ve zé se

Köz al kal ma zot ti osz tályok Több let kö ve tel mény

A B C D E F G H I J Ké pe sí tés
Szak mai

gya kor la ti idõ,
 év

Pót lék 
%

Elekt ri kus * * *

Elem zõ köz gaz dász * * Szak irá nyú egye tem, fõ is ko la

Eme lõ gép ügy in té zõ * * * * *

Ener ge ti kus, ener ge ti kai ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Esz ter gá lyos * * *

Éj je li õr, te lep õr *

Épí tés ve ze tõ * * * *

Fo lya mat szer ve zõ-prog ra mo zó * * * *

Fõ e ner ge ti kus * * *

Fûtõ, ka zán fû tõ * * *

Ga rázs mes ter * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Gé pé sze ti ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Gép- és gyors író * *

Gép író * *

Gép jár mû ügy in té zõ * * *

Gép jár mû ve ze tõ * * *

Gép sze re lõ * *

Gond nok * * *

He gesz tõ * * *

Hi va tal se géd *

Igaz ga tá si ügy in té zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Ik ta tó * *

Iro dai sok szo ro sí tó * * *

Irat ke ze lõ * *

Irat tá ros * *

Jo gász * * Szak irá nyú egye tem

Jog ta ná csos * Szak irá nyú egye tem

Kal ku lá tor, ár elem zõ * *

Kar ban tar tó * * *

Kenõ *

Ker tész * * *

8
8

7
8

M
 A

 G
 Y

 A
 R

  K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
 2

0
0

7
/1

1
5

. szám



Mun ka kör meg ne ve zé se

Köz al kal ma zot ti osz tályok Több let kö ve tel mény

A B C D E F G H I J Ké pe sí tés
Szak mai

gya kor la ti idõ,
 év

Pót lék 
%

Kész let nyil ván tar tó * *

Kéz be sí tõ *

Kony hai ki se gí tõ *

Költ ség nyil ván tar tó * *

Kõ mû ves * * *

Köny ve lõ * * * * Szak irá nyú vég zett ség

Költ ség elem zõ * * *

Könyv tá ros * * * Szak irá nyú vég zett ség

Köz be szer zé si ügy in té zõ * * * Szak irá nyú kép zett ség

Köz gaz dász * * * Szak irá nyú vég zett ség

La bo ráns * * * * * *

La ka tos * * *

Lel tá ro zó * * *

Mo tor sze re lõ * * *

Mun ka ügyi és szo ci ál po li ti kai ügy in té zõ * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Mun ka vé del mi ve ze tõ, ügy in té zõ * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Mû sza ki fo tós * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Mû sza ki raj zo ló * * *

Mû szak ve ze tõ * * * * *

Mû ve ze tõ * * * * * *

Ope rá tor * * * *

Pénz tá ros * * *

Pénz ügyi ügy in té zõ, pénz ügyi ellen õr * * * *

Pol gá ri vé del mi mun ka kö rök * * * *

Por tás * * *

Prog ra mo zó * * * * Szak irá nyú egye tem, fõ is ko la

PR mun ka társ (fõ szer kesz tõ, szer kesz tõ, új ság -
író, ma na ger)

* * * * * Szak irá nyú vég zett ség 5

Rak tá ri ki adó * * *

Rak tár ke ze lõ, rak tá ros * *

Rak tá ri köny ve lõ * *
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Mun ka kör meg ne ve zé se

Köz al kal ma zot ti osz tályok Több let kö ve tel mény

A B C D E F G H I J Ké pe sí tés
Szak mai

gya kor la ti idõ,
 év

Pót lék 
%

Rak tár ve ze tõ, rak tár ve ze tõ-he lyet tes * * *

Ren dész * * *

Ren dé szet ve ze tõ * * * *

Rend szer gaz da (szá mí tás tech ni kai) * * * *

Rend szer szer ve zõ, rend szer ter ve zõ * * * * Szak irá nyú egye tem, fõ is ko la

Se géd mun kás *

Szak mun kás * * *

Szál lí tá si ügy in té zõ * *

Szám lá zá si ügy in té zõ * * *

Szám vi te li ügy in té zõ * * * *

Szám vi te li el szá mo ló * * *

Sze mély ügyi és ok ta tá si ügy in té zõ * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Szer ve zõ, prog ra mo zó, ope rá tor (szá mí tás-
tech ni kai)

* * * * * *

Sta tisz ti kus * * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Ta ka rí tó (ab lak tisz tí tó) *

Tár gyi esz köz-nyil ván tar tó * *

Tár sa da lom biz to sí tá si ügy in té zõ * * * * *

Tech ni kus * *

Te le fon ke ze lõ * * *

Tit kár nõ * * *

Tit kár ság ve ze tõ * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Tûz ren dész * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Tûz vé del mi ve ze tõ, ügy in té zõ * * * *

Utó kal ku lá tor * * * *

Üdü lõ gond nok * *

Ügy in té zõ * * * * * *

Ügy vi tel szer ve zõ * * * * * Szak irá nyú ké pe sí tés

Üzem gaz dász * * * Szak irá nyú fel sõ fo kú
szak ké pe sí tés

Vil lany sze re lõ * * *
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2. számú melléklet

a 27/2007. (VIII. 31.) KvVM rendelethez

[2. számú melléklet
a 11/2005. (V. 19.) KvVM rendelethez]

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett közalkalmazotti
munkakörök:

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Fej lesz té si
Igaz ga tó sá ga

Igaz ga tó

Gaz da sá gi ve ze tõ/he lyet tes igaz ga tó

Fõ osz tály ve ze tõ/Fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes

Ön ál ló osz tály ve ze tõ/Osz tály ve ze tõ

Mi nõ ség irá nyí tá si ve ze tõ

Hu mán po li ti kai ve ze tõ

Bel sõ ellen õr

Jog ta ná csos

Jogi re fe rens

Ko or di ná tor

Köz be szer zé si szak ér tõ/Ta nács adó/Re fe rens

Pro jekt me ne dzser/Ta nács adó/Asszisz tens

Pénz ügyi me ne dzser/Ta nács adó/Asszisz tens

Mo ni tor ing re fe rens

Köny ve lõ

Rend szer gaz da

Ve ze tõ szak ér tõ

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó sá gok

Igaz ga tó

Mû sza ki igaz ga tó he lyet tes fõ mér nök

Gaz da sá gi igaz ga tó he lyet tes

Sza kasz mér nök ség-ve ze tõ

Osz tály ve ze tõ

Mû sza ki biz ton sá gi szak szol gá lat vezetõ

Bel sõ ellen õr

Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság

Fõ igaz ga tó

Fõ igaz ga tó-he lyet tes

Igaz ga tó

Fõ osz tály ve ze tõ/Iro da ve ze tõ

Fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes

Osz tály ve ze tõ

Jo gász

Köz be szer zé si re fe rens/szak ér tõ

Va gyon ke ze lõ

Pro jekt-ko or di ná tor

Pro jekt me ne dzser

Mú ze um i ve ze tõ

Le vél tá ri ve ze tõ

Szak könyv tá ri ve ze tõ

3.  számú melléklet

a 27/2007. (VIII. 31.)KvVM rendelethez

[3. számú melléklet
a 11/2005. (V. 19.) KvVM rendelethez]

Pályázat nélkül betölthetõ munkakörök

1. Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság:

a) 2. mun ka kö ri cso port ban:

Ügy in té zõ

Adat rög zí tõ-ke ze lõ

Mú ze um i gyûj te mény-ke ze lõ

Le vél tá ri ke ze lõ

Könyv tár ke ze lõ

b) 3. mun ka kö ri cso port ban:

Ad mi niszt rá tor

Tit kár nõ

Irat ke ze lõ-kéz be sí tõ

Gond nok

2. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó sá gok:

a) Ága zat spe ci fi kus mun ka kö rök:

Csa tor na biz tos

Csa tor na és föld mû fenn tar tó gép-ke ze lõ

Csa tor na õr

Eme lõ gép ügy in té zõ

Fe dél zet mes ter

Fenn tar tó gép ke ze lõ

Fenn tar tó mun kás

Gát- és me der fel vi gyá zó

Gát és me der se géd fel vi gyá zó

Gát biz tos

Gát õr

Gép ke ze lõ

Ha jó gép ke ze lõ

Ha jó zsi lip gé pész

Hid ro ló gi ai ész le lõ

Kis ha jó ve ze tõ
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Ki tû zõ mes ter

Könnyû gép ke ze lõ

Komp resszor ke ze lõ

Mat róz

Me der õr

Mû sza ki raj zo ló

Mo del le zõ

Ne héz gép ke ze lõ

Szi vattyú ke ze lõ

Szi vattyú te lep-ke ze lõ

Szi vattyú te le pi gép kar ban tar tó

Szi vattyú te le pi ve ze tõ gé pész

Tar gon ca ve ze tõ

Tá ro zó õr

Tech ni kus

Uszály kor má nyos

Úszó kot ró mes ter

Ve ze tõ gép ke ze lõ

Víz épí té si mû tárgy épí tõ

Víz épí tõ

Víz ho zam mé rõ

Víz kár el há rí tá si szak mun kás

Víz min ta ve võ

Víz raj zi adat fel dol go zó

Víz raj zi mérõ

Vo nal fel vi gyá zó há ló zat sze re lõ

Zsi lip ke ze lõ

Zsi lip õr

b) Nem ága zat spe ci fi kus mun ka kö rök:

Adat gyûj tõ

Adat rög zí tõ

Ad mi niszt rá tor

Anyag be szer zõ

Anyag- fo gyó esz köz-gaz dál ko dó

Anyag köny ve lõ

Anyag ki adó

Anyag moz ga tó

Be ta ní tott mun kás

Bér el szá mo ló

Esz ter gá lyos

Éj je li õr, te lep õr

Fûtõ, ka zán fû tõ

Gép- és gyors író

Gép író

Gép jár mû ve ze tõ

Gép sze re lõ

Gond nok

He gesz tõ

Hi va tal se géd

Ik ta tó

Iro dai sok szo ro sí tó

Irat ke ze lõ

Irat tá ros

Kar ban tar tó

Kenõ

Ker tész

Kész let nyil ván tar tó

Kéz be sí tõ

Kony hai ki se gí tõ

Költ ség nyil ván tar tó

Kõ mû ves

La ka tos

Lel tá ro zó

Mo tor sze re lõ

Mû sza ki fo tós

Mû sza ki raj zo ló

Pénz tá ros

Por tás

Rak tá ri ki adó

Rak tár ke ze lõ, rak tá ros

Rak tá ri köny ve lõ

Se géd mun kás

Szak mun kás

Szám lá zá si ügy in té zõ

Szám vi te li ügy in té zõ

Szám vi te li el szá mo ló

Ta ka rí tó

Te le fon ke ze lõ

Tit kár nõ

Ügy in té zõ

Vil lany sze re lõ
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Az oktatási és kulturális miniszter
33/2007. (VIII. 31.) OKM

rendelete

egyes közoktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítõ
támogatások igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának rendjérõl  szóló

OKM rendeletek módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si 
tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 6. és a 18. a) pont ja i ban,
to váb bá a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
94.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, va la mint a Ma gyar
Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi XXXI. tör vény 
7.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján,
fi gye lem mel a költ ség ve té si tör vény 13.  § (1) be kez dé sé re, 
va la mint a 31.  § (1) be kez dés a)–d) pont já ra, az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és hatás -
körérõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben,
az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont ja
sze rin ti fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket rende -
lem el:

A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott
kiegészítõ támogatás igénylésének,

 döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának
rendjérõl  szóló 8/2007. (II. 15.) OKM rendelet

módosítása

1.  §

A nem ze ti sé gi ne ve lé si, ok ta tá si fel ada tok hoz nyúj tott
ki egé szí tõ tá mo ga tás igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek,
fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rend jé rõl  szóló 8/2007.
(II. 15.) OKM ren de let (a továb biak ban: R1.) 2.  §-a a kö -
vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A 2007. jú ni us 30-áig tan könyv vé nyil vá ní tott ki -
sebb sé gi nyelv és iro da lom, nép is me ret, va la mint a ki -
sebb sé gi nyel vû köz is me re ti tan köny vek be szer zé sé nek
té rí té sé re fel hasz nál ha tó tá mo ga tást az e ren de let
6/A.  §-ában meg ha tá ro zott el já rá si rend alap ján a fenn tar -
tók pót ló la go san jo go sul tak igé nyel ni. E tan köny vek be -
szer zé si és fo gyasz tói árát a mi nisz ter köz le mény ben ál la -
pít ja meg.”

2.  §

Az R1. 4.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A szom szé dos or szá gok kal kö tött ki sebb ség vé del -
mi meg ál la po dá sok alap ján mû kö dõ ki sebb sé gi ve gyes
 bizottságok te vé keny sé gé rõl és aján lá sa i ról  szóló
2175/2005. (VIII. 26.) Korm. ha tá ro zat nak ma gyar–hor vát 
vi szony lat ban az 1., va la mint ma gyar–ro mán vi szony lat -
ban a 6. pont já ban meg fo gal ma zott fel ada tok meg va ló sí tá -
sá hoz a fenn tar tók újabb tá mo ga tá si igényt is be nyújt hat -
nak.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti igény lé sek ese té ben a tá mo -
ga tás mér té ke leg fel jebb 100 mil lió fo rint.”

3.  §

Az R1. a kö vet ke zõ 6/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ cím -
mel egé szül ki:

„A pótlólagos igénylések benyújtásának
és folyósításának szabályai

6/A.  § (1) A fenn tar tó pót ló la gos tá mo ga tá si igényt
nyújt hat be a 2.  § (5) be kez dé se sze rin ti ki sebb sé gi nyelv
és iro da lom, nép is me ret, va la mint a ki sebb sé gi nyel vû
köz is me re ti tan köny vek be szer zé sé nek té rí té sé re, va la -
mint a 4.  § (4) be kez dé se sze rin ti ki sebb sé gi ve gyes bi zott -
sá gok aján lá sa i ban sze rep lõ köz ok ta tá si fel ada tok meg va -
ló sí tá sá hoz.

(2) A tan könyv tá mo ga tá sok igény lé se e ren de let 2. szá -
mú mel lék le té nek ki töl té sé vel tör té nik. A ki töl tött adat lap -
hoz csa tol ni kell:

a) az érin tett is ko la anya nyelv és iro da lom, nép is me ret
és ki sebb sé gi nyel vû köz is me re ti tan köny vei, mun ka fü ze -
tei ren de lé sé nek a fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát,

b) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó nak nincs ese dé -
kes sé vált meg nem fi ze tett köz tar to zá sa, és ren de zett
mun ka ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik,

c) a le bo nyo lí tá si díj át uta lá sát iga zo ló bi zony lat má so -
la tát, vagy a men tes ség rõl, il let ve a ko ráb bi meg fi ze tés té -
nyé rõl  szóló nyi lat ko za tot.

(3) A ki sebb sé gi ve gyes bi zott sá gok aján lá sa i ban sze -
rep lõ köz ok ta tá si fel ada tok meg va ló sí tá sá hoz nyúj tott pót -
ló la gos tá mo ga tás igény lé se e ren de let 4. szá mú mel lék le -
té nek ki töl té sé vel tör té nik. A ki töl tött adat lap hoz csa tol ni
kell:

a) a fel adat le írá sát,

b) rész le tes költ ség ve tést, mely té te le sen tar tal maz za a
pénz fel hasz ná lás üte me zé sét,

c) a tu laj do ni lap má so la tát a jel zett in gat lan ról,

d) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó nak nincs ese dé -
kes sé vált meg nem fi ze tett köz tar to zá sa, és ren de zett
mun ka ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik,

e) az át vett, sa ját for rás ról, amennyi ben van ilyen, a
 finanszírozási kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko za to kat,

f) amennyi ben a fel adat el lát ás 2008-ra át hú zó dik, en -
nek rész le tes in do ko lá sát,
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g) a le bo nyo lí tá si díj át uta lá sát iga zo ló bi zony lat má so -
la tát, vagy a men tes ség rõl, il let ve a ko ráb bi meg fi ze tés té -
nyé rõl  szóló nyi lat ko za tot.

(4) Az igény lé sért he lyi ön kor mány zat ese té ben fenn -
tar tón ként, köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nyek, il let ve köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó 
nem ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz mé nyek fenn tar tói
ese té ben te le pü lé sen ként 5000 fo rint le bo nyo lí tá si dí jat
csak an nak a fenn tar tó nak kell meg fi zet nie és az át uta lá si
bi zony lat má so la tát csa tol nia, amely e ren de let alap ján ko -
ráb ban az el já rá si díj meg fi ze té sé vel tá mo ga tást nem igé -
nyelt. Men te sül nek a le bo nyo lí tá si díj meg fi ze té se alól a
te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i nek jegy zé ké rõl 
 szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let sze rin ti leg hát rá -
nyo sabb, il let ve hát rá nyo sabb hely zet ben lévõ kis tér ség -
bõl pá lyá zó ön kor mány za tok és több cé lú kis tér sé gi tár su -
lá sok, va la mint a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis
szem pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá gos át la got je len -
tõ sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek
jegy zé ké rõl  szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let mel -
lék le te sze rin ti ön kor mány za tok.

(5) A tá mo ga tás igény lé sét az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
64/B.  § (3) be kez dé se alap ján a he lyi ön kor mány za tok az
Igaz ga tó ság hoz, a nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a
köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ höz nyújt hat ják be
egy ere de ti és két má so la ti pél dány ban. A bo rí té kon fel
kell tün tet ni a „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada -
tok hoz” szö ve get. A tá mo ga tá si igé nyek be nyúj tá sá nak
ha tár ide je: 2007. szep tem ber 15. A ha tár idõ el mu lasz tá sa
jog vesz tõ.

(6) A be nyúj tás ha tár ide jé ig min den fenn tar tó nak elekt -
ro ni ku san is ki kell töl te nie az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
hon lap ján ta lál ha tó elekt ro ni kus adat la pot/adat la po kat is
az zal, hogy a tá mo ga tá sok oda íté lé sé re a pa pír ala pon be -
nyúj tott igény lés alap ján ke rül sor.

(7) Az Igaz ga tó ság a jog sza bály nak meg fe le lõ tá mo ga -
tá si igé nyek egy ere de ti és egy má so la ti pél dá nyát 2007.
ok tó ber 1-jé ig meg kül di az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ nek.

(8) A tá mo ga tás ról a mi nisz té ri um, az Ön kor mány za ti
és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um, a Pénzügyminiszté -
rium és a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szak ér tõ i bõl álló 5 tagú
bí rá ló bi zott ság 2007. ok tó ber 15-éig tesz ja vas la tot a mi -
nisz ter nek. A bí rá ló bi zott ság ba két ta got a mi nisz té ri um,
egy-egy ta got a töb bi tár ca je löl.

(9) A mi nisz ter 2007. ok tó ber 30-áig dönt a tá mo ga tá -
sok oda íté lé sé rõl. A dön tés ered mé nyé rõl min den igény lõt
le vél ben ér te sí te ni kell, és a dön tést a mi nisz té ri um hon -
lap ján köz zé kell ten ni.

(10) A tá mo ga tás ra jo go sult ön kor mány za ti fenn tar tók
kö ré rõl és a tá mo ga tás össze gé rõl a mi nisz té ri um 2007.
no vem ber 5-éig ér te sí ti az Ön kor mány za ti és Te rü let fej -
lesz té si Mi nisz té ri u mot, amely a no vem ber havi net tó fi -
nan szí ro zás ke re té ben a Ma gyar Ál lam kincs tá ron ke resz -
tül – a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék le te 6. pont ja

sze rin ti for rás ter hé re – a 2007. no vem ber havi net tó fi nan -
szí ro zás ke re té ben no vem ber 25-éig in téz ke dik.

(11) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a nem ál la mi in téz mé nyek
fenn tar tói ese tén a mi nisz té ri um fe je ze ti ke re te ter hé re, a
Ma gyar Ál lam kincs tá ron ke resz tül tör té nik. A miniszté -
rium a 6.  § (17) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint in -
téz ke dik a tá mo ga tás egy összeg ben tör té nõ ki fi ze té sé rõl.”

A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
támogatása igénylésének, döntési rendszerének,

folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének
részletes szabályairól  szóló

16/2007. (III. 14.) OKM rendelet módosítása

4.  §

A szak mai és in for ma ti kai fej lesz té si fel ada tok tá mo ga -
tá sa igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak,
el szá mo lá sá nak és el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 16/2007. (III. 14.) OKM ren de let (a továb biak ban:
R2.) a kö vet ke zõ 7/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ cím mel
egé szül ki:

„A pótlólagos igénylések benyújtásának 
és folyósításának szabályai

7/A.  § (1) A fenn tar tó pót ló la gos tá mo ga tá si igényt
nyújt hat be az e ren de let 4. szá mú mel lék le té ben meg ha tá -
ro zott esz kö zök re, ha az ál ta la fenn tar tott köz ok ta tá si in -
téz mény tes ti, ér zék szer vi, hal mo zot tan vagy sú lyo san,
hal mo zot tan fo gya té kos gyer mek, ta nu lók ne ve lé sét, ok ta -
tá sát lát ja el.

(2) A tá mo ga tá si igé nyek el bí rá lá sa a kö vet ke zõ szem -
pon tok alap ján tör té nik:

a) az in téz mény gyógy pe da gó gi ai mód szer ta ni in téz -
mény ként lát ja el a tes ti, ér zék szer vi fo gya té kos ság  miatt
sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek ne ve lé sét, ta nu lók nap -
pa li rend sze rû ok ta tá sát,

b) az in téz mény több cé lú in téz mény ként hosszabb tá -
von biz to sít ja a tes ti, ér zék szer vi fo gya té kos ság  miatt sa já -
tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek ne ve lé sét, ta nu lók nap pa li
rend sze rû ok ta tá sát,

c) az in téz mény a tes ti, ér zék szer vi fo gya té kos gyer me -
ket, ta nu lót a töb bi gyer mek kel, ta nu ló val együtt, azo nos
óvo dai cso port ban, óvo dai ta go za ton, il let ve is ko lai osz -
tály ban ne ve li, ok tat ja és az in téz mény szék he lye 3000 fõ
vagy az alat ti la kos ság szá mú te le pü lé sen mû kö dik,

d) az in téz mény a sú lyo san, hal mo zot tan fo gya té kos
gyer mek, ta nu ló ne ve lé sét, ok ta tá sát fej lesz tõ is ko lai ok ta -
tás ke re té ben biz to sít ja,

e) az in téz mény szá má ra ki vá lasz tott esz kö zö ket a
gyer mek, ta nu ló hasz nál ja a ne ve lõ, ok ta tó mun ka so rán,

f) az in téz mény szá má ra ki vá lasz tott – nem köz vet le nül 
a gyer mek, ta nu ló ál tal hasz nált – esz kö zök igény lé se ese -
tén a sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek, ta nu lók lét szá ma
az in téz mény össz lét szá má nak egy har ma dát el éri.

8884 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/115. szám



(3) A tá mo ga tá si igé nyét az 1.  § a) pont ja sze rin ti fenn -
tar tó a 3. szá mú mel lék let ben sze rep lõ tar ta lom mal az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ hon lap ján köz zé tett adat lap pal,
va la mennyi mel lék let tel együtt egy ere de ti és két má so la ti
pél dány ban pos tai úton 2007. szep tem ber 15-éig nyújt ja
be az Igaz ga tó ság hoz. A fenn tar tó az igény lés sel egy ide jû -
leg az adat la pot az erre ki ala kí tott elekt ro ni kus rend sze ren
ke resz tül meg kül di az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re is.
Az Igaz ga tó ság a ren del ke zé sé re álló ira tok, sa ját nyil ván -
tar tá sa alap ján, valamint az e ren de let nek való meg fe le lés
szem pont já ból meg vizs gál ja a tá mo ga tá si igényt, és szük -
ség ese tén a be ér ke zés tõl szá mí tott öt na pon be lül, nyolc -
na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra, mó do sí tás ra hív ja fel az
1.  § a) pont ja sze rin ti fenn tar tót. Amennyi ben a fenn tar tó a 
fel hí vás nak nem tesz ele get, vagy nem meg fele lõen tel je sí -
ti azt, az Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si igényt nem to váb bít ja.
Az Igaz ga tó ság a jog sza bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ tá -
mo ga tá si igé nye ket 2007. ok tó ber 5-éig egy ere de ti és egy
má so la ti pél dány ban kül di meg az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ 
ré szé re, egy ide jû leg az el uta sí tott tá mo ga tá si igé nyek rõl
ér te sí ti a fenn tar tót és a Mi nisz té ri u mot is.

(4) A tá mo ga tá si igényt az 1.  § b) és c) pont ja sze rin ti
fenn tar tó a ren de let 3. szá mú mel lék let ben sze rep lõ tar ta -
lom mal az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ hon lap ján köz zé tett
adat lap pal, va la mennyi mel lék let tel együtt egy ere de ti és
két má so la ti pél dány ban pos tai úton 2007. szep tem ber
15-éig nyújt ja be az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ höz, valamint
a be nyúj tás sal egy ide jû leg az adat la pot az erre ki ala kí tott
elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül is meg kül di.

(5) A tá mo ga tás igény lé se kor az 1.  § a) pont ja sze rin ti
fenn tar tó nak fenn tar tón ként, az 1.  § b) és c) pont ja sze rin ti
fenn tar tó nak te le pü lé sen ként le bo nyo lí tá si dí jat kell fi zet -
ni, mely nek össze ge öt ezer fo rint. A dí jat át uta lás sal az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ 10032000-00285128-00000000
szám la szá má ra kell be fi zet ni, a „szak mai és in for ma ti kai
esz kö zök tá mo ga tá sa” jog cím fel tün te té sé vel. A be fi ze tés -
rõl  szóló szám lát az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ pos tán el jut -
tat ja az igény lõ höz. Az igény lés hez csa tol ni kell az át uta -
lás ról  szóló bi zony lat má so la tát. Men te sül nek a le bo nyo lí -
tá si díj meg fi ze té se alól a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye -
zett tér sé ge i nek jegy zé ké rõl  szóló 64/2004. (IV. 15.)
Korm. ren de let sze rin ti leg hát rá nyo sabb, illetve hát rá nyo -
sabb hely zet ben lévõ kis tér ség bõl pá lyá zó ön kor mány za -
tok és több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok, valamint a tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott,
illetve az or szá gos át la got je len tõ sen meg ha la dó mun ka -
nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek jegy zé ké rõl  szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let mel lék le te sze rin ti ön -
kor mány za tok.

(6) Az adat lap hoz csa tol ni kell:

a) az in téz mény ala pí tó ok ira tát,

b) az in téz mény ne ve lé si, pe da gó gi ai prog ram já nak a
sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer mek re, ta nu ló ra vo nat ko zó ré -
sze it,

c) az in téz mény ve ze tõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy az in -
téz mény ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kal rendel -
kezik,

d) az át uta lá si bi zony lat má so la tát,

e) a nem he lyi ön kor mány zat ál tal fenn tar tott in téz -
mény nek a jog erõs zá ra dék kal el lá tott va la mennyi ha tá -
lyos mû kö dé si en ge dé lyét,

f) a nem ál lam i fenn tar tó – ha a fenn tar tó te vé keny sé gét 
nem jog sza bály fel ha tal ma zá sa alap ján lát ja el – a köz ok -
ta tá si szol gál ta tó te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sí tó,
30 nap nál nem ko ráb bi ok ira tát, to váb bá a fenn tar tó kép vi -
se lõ jé nek alá írá si cím pél dá nyát, azon na li be sze dé si meg -
bí zás ra  szóló fel ha tal ma zást, a fenn tar tó nyi lat ko za tát ar -
ról, hogy sem neki, sem az ál ta la fenn tar tott in téz mény nek
nincs ese dé kes, meg nem fi ze tett köz tar to zá sa.

(7) Az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ az e ren de let nek való
meg fe le lés szem pont já ból meg vizs gál ja a tá mo ga tá si igé -
nye ket, és szük ség ese tén a be ér ke zés tõl szá mí tott öt na -
pon be lül, nyolc na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra, mó do sí -
tás ra hív ja fel az 1.  § b) és a c) pont ja sze rin ti fenn tar tót.
Amennyi ben a fenn tar tó a fel hí vás nak nem tesz ele get,
vagy nem meg fele lõen tel je sít, az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
a tá mo ga tá si igényt nem to váb bít ja, és er rõl 2007. ok tó ber
5-éig ér te sí ti a fenn tar tót és a Mi nisz té ri u mot.

(8) Az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ – az e ren de let ben fog -
lalt fel té te lek nek való meg fe le lé sét köve tõen – a be nyúj -
tott tá mo ga tá si igé nyek nek leg alább két szak ér tõ ál ta li
vizs gá la tá ról gon dos ko dik. A tá mo ga tá si igé nyek bí rá la ta
köz ok ta tá si in téz mé nyen ként tör té nik. Az OKM Tá mo ga -
tás ke ze lõ a fel dol go zott igény be je len té sek és a szak ér tõi
bí rá lat ered mé nye alap ján el ké szí tett össze sí tõ je len té sét
az 1.  § sze rin ti fenn tar tói bon tás ban, in téz mény so ro san
össze sít ve pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban 2007.
ok tó ber 19-éig meg kül di a Mi nisz té rium ré szé re.

(9) A tá mo ga tás meg íté lé sé rõl a Mi nisz té rium, az ÖTM, 
a Pénz ügy mi nisz té rium és a Szo ciá lis és Mun ka ügyi
 Minisztérium szak ér tõ i bõl álló öt ta gú bí rá ló bi zott ság a
(2) be kez dé sé ben fog lal tak figye lembe véte lével 2007. ok -
tó ber 31-éig tesz ja vas la tot a mi nisz ter nek. A bí rá ló bi zott -
ság ba két ta got a Mi nisz té rium, egy-egy ta got az ÖTM, a
Pénz ügy mi nisz té rium és a Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi -
nisz té rium je löl.

(10) A mi nisz ter nyolc na pon be lül dönt a tá mo ga tá sok
oda íté lé sé rõl. A dön tés ered mé nyé rõl min den igény lõt le -
vél ben ér te sí te ni kell, illetve azt a Mi nisz té rium hon lap ján
köz zé kell ten ni.

(11) A Mi nisz té rium a dön tést köve tõen a tá mo ga tás ra
jo go sult 1.  § a) pont ja sze rin ti fenn tar tók adat lap ja it a
2. szá mú mel lék let alap ján össze sí ti, és utal vá nyo zás cél já -
ból pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban is 2007. no vem -
ber 15-éig meg kül di az ÖTM ré szé re. Az ÖTM a tá mo ga -
tást a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék let 18. a) pont -
ja sze rin ti for rás ter hé re biz to sít ja. A Ma gyar Ál lam kincs -
tár a tá mo ga tást az ÖTM utal vá nyo zá sa alap ján 2007. no -
vem ber 30-áig fo lyó sít ja.

(12) Az 1.  § b) pont ja sze rin ti fenn tar tó ese tén a tá mo ga -
tást – a Mi nisz té rium utal vá nyo zá sa alap ján – az Igaz ga tó -
ság a költ ség ve té si tör vény XX. fe je zet, 11. cím, 2. al cím,
3. jog cím cso port „Köz ok ta tá si célú hu mán szol gál ta tás és
ki egé szí tõ tá mo ga tás” címû elõ irány zat ter hé re 2007. no -
vem be ri nor ma tí va át uta lá sá val együtt fo lyó sít ja.

(13) Az 1.  § c) pont ja sze rin ti fenn tar tó ré szé re a Mi nisz -
té rium 2007. no vem be rig in téz ke dik a költ ség ve té si tör -
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vény XX. fe je zet, 11. cím, 2. al cím, 17. jog cím cso port
„Gya kor ló is ko lák nor ma tív tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter -
hé re tör té nõ elõ irány za tok át cso por to sí tá sá ról és fo lyó sí tá -
sá ról.”

5.  §

Az R2. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mellék -
lete lép.

Hatályba léptetõ rendelkezések

6.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba.

(2) E ren de let hatályba lépésének nap ján az R2.
a) 7.  § (9) be kez dé sé ben a „2007. au gusz tus 25-ig” szö -

veg he lyé be a „2007. no vem ber 25-ig” szö veg,
b) 7.  § (10) be kez dé sé ben a „2007. au gusz tu si” szö veg

he lyé be a „2007. no vem be ri” szö veg,
c) 7.  § (11) be kez dé sé ben a „2007. szep tem be rig” szö -

veg he lyé be a „2007. no vem be rig” szö veg 
lép.

(3) E ren de let hatályba lépésének nap ján a köz ok ta tás
mi nõ ség biz to sí tá sá ról és mi nõ ség fej lesz té sé rõl  szóló
3/2002. (II. 15.) OM ren de let 15/A.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben az „Éven te leg fel jebb tíz ki tün te tõ cím adományoz -
ható.” szö veg ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let 2007. ok tó ber 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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Melléklet a 33/2007. (VIII. 31.) OKM rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 16/2007. (III. 14.) OKM ren de let hez]

FENNTARTÓI IGÉNYLÉS
a 3.  § alapján

sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók ellátását végzõ intézmények részére
szakmai és informatikai eszközök, berendezések támogatásához

1. Fenn tar tói ada tok:

In téz mény fenn tar tó neve:
Szék he lye:
Kép vi se lõ neve:
Me gye meg ne ve zé se:
Szám la ve ze tõ bank neve:
Bank szám la szá ma:
Adó szá ma:
KSH kód ja:
A gyógy pe da gó gi ai ne ve lés ben,
 ok ta tás ban részt vevõ in téz mé nyek szá ma:
Kap cso lat tar tó neve:
El ér he tõ sé gei:

te le fon (mo bil is):
e-ma il:
fax:

2.

Sor -
szám1

A gyógy pe da gó gi ai ne ve lés ben, ok ta tás ban részt vevõ
 in téz mény Gyer me kek

 össz lét szá ma2

Eb bõl sa já tos
ne ve lé si igé nyû
gyer mek szá ma2

Ta nu lók
 össz lét szá ma2

Eb bõl sa já tos
 ne ve lé si igé nyû ta -

nu lók szá ma2
OM azo no sí tó ja neve szék he lye

1 A so rok szá ma nö vel he tõ.
2 A lét szá mot a he lyi ön kor mány zat a jú li u si le mon dást köve tõen kor ri gál tan, a nem he lyi ön kor mány zat feb ru ár 1-jei, illetve lét szám csök ke nés ese tén a

csök ken tett va lós lét szá mot adja meg.

A http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les c. hon la pon ki tölt -
he tõ adat la pot kell meg kül de ni az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ szá má -
ra. A hon la pon ki nyom ta tott adat la pot egy ere de ti és két má so la ti
pél dány ban pos tai úton kül di meg az 1. § a) pont ja sze rin ti fenn -
tar tó az Igaz ga tó ság, az 1. § b)–c) pont ja sze rin ti fenn tar tó az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ Köz ok ta tá si és In teg rá ci ós Pá lyá za ti
Osz tá lya (1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5.) ré szé re.
Bo rí ték ra ír ják rá: Szak mai és in for ma ti kai esz kö zök tá mo ga tá sa.
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3. A sa já tos ne ve lé si igé nyû (SNI) gyer me kek, ta nu lók lét szá ma és fo gya té kos sá gi tí pu sa:

Sa já tos ne ve lé si igé nyû (SNI) 
gyer me kek, ta nu lók szá ma/ 

a fo gya té kos ság tí pu sa

Az
in téz mény

OM
azo no sí tó ja

Óvo dás
1–4.

év fo lyam
5–8.

év fo lyam
9–13. 

év fo lyam

Fej lesz tõ
is ko lai

 ok ta tás ban 
részt ve võk 

szá ma

Össze sen bõl

in teg rált
kü lön 
ne velt, 
ok ta tott

SNI ma -
gán ta nu ló

Moz gás sé rült

Hal lás sé rült

Lá tás sé rült

Hal mo zot tan fo gya té kos

Sú lyo san, hal mo zot tan
fo gya té kos

4. A tá mo ga tás össze gé bõl be sze rez ni kí vánt esz kö zök:3

Az in téz mény 
OM azo no sí tó ja

Meg ne ve zés4 Fo gyasz tói ár/db Be szer zé si mennyi ség Összes rá for dí tás Igé nyelt tá mo ga tás

Mind össze sen:

3 Csak a 4. szá mú mel lék let ben sze rep lõ esz kö zök be szer zé sé nek tá mo ga tá sá ra ke rül het sor.
4 Egy sor ba csak egy esz köz ke rül het, a so rok szá ma nö vel he tõ.

Kelt: ............................, 2007. ...............................

P. H.

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

Mel lék let:

a) Az in téz mény ala pí tó ok ira ta,
b) az in téz mény ne ve lé si, pe da gó gi ai prog ram já nak a sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer mek re, ta nu lók ra vo nat ko zó ré sze,
c) az in téz mény ve ze tõ nyi lat ko za ta ar ról, hogy az in téz mény ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik,
d) az át uta lá si bi zony lat má so la ta,
e) a nem he lyi ön kor mány zat ál tal fenn tar tott in téz mény nek a jog erõs zá ra dék kal el lá tott va la mennyi ha tá lyos mû kö -

dé si en ge dé lye,
f) a nem ál la mi fenn tar tó – ha a fenn tar tó te vé keny sé gét nem jog sza bály fel ha tal ma zá sa alap ján lát ja el – a köz ok ta tá si 

szol gál ta tó te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sí tó – 30 nap nál nem ko ráb bi ok ira ta, to váb bá a fenn tar tó kép vi se lõ jé nek alá -
írá si cím pél dá nya, azon na li be sze dé si meg bí zás ra  szóló fel ha tal ma zás, a fenn tar tó nyi lat ko za ta ar ról, hogy sem neki,
sem az ál ta la fenn tar tott in téz mény nek nincs ese dé kes, meg nem fi ze tett köz tar to zá sa.

Az adat lap hoz csa tol ni kell az 1.  § a) pont ja sze rin ti fenn tar tó nak az a)–d) pon tok ban fel so rol ta kat, az 1.  § b) pont ja
sze rin ti fenn tar tó nak az a)–f) pon tok ban, az 1.  § c) pont ja sze rin ti fenn tar tó nak az a)–d) és e) pon tok ban meg ha tá ro zott
mel lék le te ket.



 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
155/2007. (VIII. 31.) KE

határozata

Tekenye községgé nyilvánításáról

A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör -
vény 94.  § b) pont ja alap ján, az ön kor mány za ti és te rü let -
fej lesz té si mi nisz ter elõ ter jesz tésére Za la szentg rót vá ros
Te ke nye te le pü lés ré szét a ko ráb bi egye sí tés meg szün te té -
sé vel Te ke nye né ven köz ség gé nyil vá ní tom. Te ke nye köz -
ség gé nyil vá ní tá sa nem érin ti Za la szentg rót vá ros vá ro si
cí mét.

A te rü let szer ve zé si el já rás ról  szóló 1999. évi XLI. tör -
vény 4.  § (3) be kez dé se alap ján ez a ha tá ro zat a ki hir de té -
sét kö ve tõ ön kor mány za ti ál ta lá nos vá lasz tás nap ján lép
ha tály ba.

Bu da pest, 2007. jú li us 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú li us 30.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

KEH ügy szám: VI-1/2626/2007.

A Köztársasági Elnök
156/2007. (VIII. 31.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

a hit élet ma gyar ság meg tar tó ere jé nek ápo lá sa, a ma gyar 
ki sebb ség jo gai mel let ti kö vet ke ze tes ki ál lás, va la mint

a ma gyar ság ha tá rok fe let ti össze tar to zá sá nak erõ sí té se
 érdekében vég zett te vé keny sé ge, élet út ja el is me ré se ként

Tempf li Jó zsef nek, a Nagy vá ra di Ró mai Ka to li kus
 Egyházmegye me gyés püs pö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE
(polgári tagozata);

a ma gyar–né met- és bran den bur gi kap cso la tok fej lesz -
té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Matt hi as Plat zeck-nek, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
( Potsdam), Bran den burg né met szö vet sé gi tar to mány
 miniszterelnökének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

(polgári tagozata);

Ma gyar or szág NA TO-csat la ko zá sá nak ak tív tá mo ga tá -
sá ért, a ma gyar–ame ri kai két ol da lú ka to nai kap cso la tok
fej lesz té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Pe ter Pace tá bor nok nak, ve zér ez re des nek, a Pen ta gon
(Was hing ton) ve zér ka ri fõ nö kök egye sí tett bi zott sá ga
 elnökének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

(katonai tagozata);

a ma gyar és az oszt rák igaz ság szol gál ta tá si együtt mû -
kö dés ki ala kí tá sa és fej lesz té se ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Jo hann Rze szut-nak, az Oszt rák Köz tár sa ság Leg fel -
sõbb Bí ró sá ga ny. el nö ké nek,

a ma gyar–iz ra e li kap cso la tok el mé lyí té sé ben, az igaz -
ság ügyi együtt mû kö dés bõ ví té sé ben, a ho lo ka uszt-ál do za -
tok em lé ké nek ápo lá sá ban vég zett te vé keny sé ge el is me ré -
se ként

Jo sef (Tomi) La pid új ság író nak, a Jad Va sem In té zet
Ta ná csa el nö ké nek,

a vaj da sá gi ma gyar kö zös ség iden ti tá sá nak meg õr zé se,
ér de ke i nek vé del mé ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Jó zsa Lász ló nak, a Ma gyar Nem ze ti Ta nács el nö ké nek,

a ma gyar–ame ri kai kap cso la tok szo ro sab bá fû zé se
 érdekében vég zett te vé keny sé gé ért, 1956 em lé ké nek az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban tör té nõ ápo lá sá ért

Pa u la Jon Dob ri ans ky-nak, az U.S. De part ment of Sta te 
kül ügyi ál lam tit ká rá nak a
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MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata);

a ma gyar–né met kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben
vég zett mun ká ja el is me ré se ként

dr. An ge li ca Schwall-Dü ren-nek, a Né met Par la ment
SPD frak ció ve ze tõ-he lyet te sé nek,

a ma gyar iden ti tás és anya nyelv meg õr zé se ér de ké ben
vég zett több év ti ze des te vé keny sé ge el is me ré se ként

Bal la Lász ló volt nagy kö vet nek,

a ma gyar–ame ri kai kap cso la tok szo ro sab bá fû zé se
 érdekében vég zett te vé keny sé gé ért, 1956 em lé ké nek az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban tör té nõ ápo lá sá ért

Da vid A. Lo ven he im volt kong resszu si tiszt vi se lõ nek,
Ed ward Jo seph Der wins ki volt ve te rán ügyi minisz -

ternek,
Phi lip Matt hew Han nan-nak, volt wa shing to ni se géd -

püs pök és New Or le ans-i ér sek nek,

a ma gyar nyel vû rá di ó zás te rü le tén vég zett több év ti ze -
des te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ekecs Géza új ság író nak,

a vaj da sá gi ma gyar ság iden ti tá sá nak meg õr zé se ér de ké -
ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Huzs vár Lász ló nak, a Nagy becs ke re ki Egy ház me gye
püs pö ké nek,

több év ti ze des szín há zi és te le ví zi ós te vé keny sé gé ért,
va la mint a Ma gyar or szág és a ka na dai ma gyar ság kö zöt ti
kul tu rá lis kap cso la tok erõ sí té sé ért

Ko sa ras Vil mos nak, a Ro gers Cab le Te le vi si on pro du -
ce ré nek,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc em lé ké nek az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban tör té nõ ápo lá sá ért

Per Bang-Jen sen-nek, koc ká za ti tõ ke- és in gat lan be fek -
te té si mun ka társ nak,

a ma gyar és né met igaz ság ügyi kap cso la tok fej lesz té se
ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Pe ter Ig née-nek, a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság
Szász or szá gi Tar to mány, Chem nit zi Tar to má nyi Bí ró ság
el nö ké nek, 

élet út ja el is me ré se ként

dr. Szöl lös sy Pál nak, a Sváj ci Ma gyar nyel vû Pro tes táns
Gyü le ke ze tek Szö vet sé ge volt el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozata);

a ma gyar or szá gi szál lo da ipa ri tõ ke be fek te té sek elõ se gí -
té se, va la mint az ál ta la ala pí tott St. And rews Egye tem és
ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kö zöt ti kö zös ku ta tá si
együtt mû kö dés el in dí tá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge 
el is me ré se ként

Ag rá dy Zsolt Ti bor nak, a Fi duc Ma gán be fek te tõi és
Koc ká za ti Tõke Tár sa ság el nö ké nek,

a szlo vé ni ai ma gyar ság ér de ké ben vég zett sok ol da lú
mun ká ja el is me ré se ként

An ton Ba lañek-nak, Lend va pol gár mes te ré nek,

a Be reg szá szi Illyés Gyu la Ma gyar Szín ház ki ma gas ló
kul tu rá lis tel je sít mé nye biz to sí tá sa ér de ké ben vég zett
mun ká ja el is me ré se ként

Ba lá zsi Jó zsef nek, a Be reg szá szi Illyés Gyu la Ma gyar
Szín ház igaz ga tó já nak,

a ma gyar–oszt rák gaz da sá gi együtt mû kö dés elmélyí -
tése te rén vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Gab ri e le Füh rer-nek, a Bé csi Gaz da sá gi Ka ma ra
kül gaz da sá gi szek ció ve ze tõ jé nek,

a mu ra vi dé ki ma gyar kö zös ség kö ré ben vég zett mû ve -
lõ désszer ve zõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Göncz Lász ló nak, a Ma gyar Nem ze ti sé gi Mû ve lõ dé si
In té zet (Lend va) igaz ga tó já nak,

a je ru zsá le mi Jad Va sem In té zet és Ma gyar or szág
 közötti együtt mû kö dés ki ala kí tá sa és el mé lyí té se ér de ké -
ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ire na Ste in feldt-nek, a Jad Va sem In té zet „Vi lág Iga zai” 
Osz tá lya osz tály ve ze tõ jé nek,

sok ol da lú iro dal mi mun kás sá ga, élet pá lyá ja elismeré -
seként

Já nos há zy György író nak, iro da lom tör té nész nek, mû -
for dí tó nak,

a Ja pán-Ma gyar Se bész Tár sa ság lét re ho zá sá ban és a
 japán–ma gyar tu do má nyos kap cso la tok el mé lyí té sé ben
vég zett mun kás sá gá ért

Ki ta ji ma Ma sa ki-nak, a Keio Egye tem tan szék ve ze tõ
egye te mi ta ná rá nak,

a ma gyar–oszt rák köz le ke dé si együtt mû kö dés el mé lyí -
té se te rén vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként
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dr. Ma ria-Eli sa beth Pö sel-nek, az Oszt rák Köz tár sa ság
Köz le ke dé si, In no vá ci ós és Tech no ló gi ai Mi nisz té rium
szek ció fõ nök-he lyet te sé nek,

a ma gyar–finn kap cso la tok fej lesz té se, va la mint kul tú -
rá ink köl csö nös meg is mer te té se ér de ké ben vég zett mun -
ká ja, ok ta tói, mû for dí tói és az egész Kár pát-me den cé re
 kiterjedõ szer ve zõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Outi Ka ran ko-Pap mû for dí tó nak, a Ka le va la Ba rá ti Kör 
el nö ké nek,

a mo dern és kor társ ma gyar mû vé szet és ku ta tás ügyé -
nek szol gá la tá ért

dr. Mül ler Mik lós aka dé mi kus nak, or vos nak, pa ra zi to -
ló gus nak, bio ké mi kus nak, a Roc ke fel ler Uni ver sity eme ri -
tus pro fesszo rá nak,

a ma gyar kul tú ra és kö zös sé gi élet szer ve zé sé ben, ápo -
lá sá ban és fej lesz té sé ben, az ar gen tí nai ma gyar szer ve ze -
tek te vé keny sé gé nek ko or di ná lá sá ban vég zett te vé keny sé -
ge el is me ré se ként

Paál Mag dol ná nak, az Or vo si Szol gál ta tó Vál la lat ügy -
ve ze tõ jé nek,

a ma gyar–oszt rák gaz da sá gi együtt mû kö dés elmélyí -
tése te rén vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Wal ter Ko ren-nek, az Oszt rák Gaz da sá gi Ka ma ra
kül gaz da sá gi szek ció ve ze tõ jé nek,

dr. Wal ter Resl-nek, az Oszt rák Gaz da sá gi Ka ma ra kül -
gaz da sá gi szek ció re gi o ná lis igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 3.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. au gusz tus 8.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/3151/2007.

A Köztársasági Elnök
157/2007. (VIII. 31.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

szín há zi és film sze re pek ma ra dan dó ér té kû meg for má -
lá sá ért, több mint fél év szá za dos sok ol da lú mû vé szi élet -
pá lyá ja el is me ré se ként

Avar Ist ván nak, a Nem zet Szí né szé nek, a Ma gyar Szín -
ház Kos suth-dí jas szín mû vé szé nek, Ki vá ló Mû vész nek,

a ma gyar al kot má nyos rend vé del me ér de ké ben vég zett
te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Bagi Ist ván volt al kot mány bí ró nak,
dr. Er dei Ár pád volt al kot mány bí ró nak,
dr. Har mat hy At ti la volt al kot mány bí ró nak,

pél da ér té kû sport pá lya fu tá sa el is me ré se ként

Por tisch La jos nak, a Nem zet Spor to ló já nak, olim pi ai
baj nok sak ko zó nak, mes ter edzõ nek,

az igaz ság szol gál ta tás ban vég zett négy év ti ze des te vé -
keny sé ge, élet pá lyá ja el is me ré se ként

dr. Solt Pál bí ró nak, a Leg fel sõbb Bí ró ság ta nács el nö -
ké nek, a Ma gyar Bí ró kép zõ Aka dé mia ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

(polgári tagozata);

a gyár nak az el múlt más fél év ti zed ben a kelet-közép-
 európai tér ség ki emel ke dõ, a ku ta tá si-fej lesz té si te vé keny -
ség te rén is ver seny ké pes gyógy szer cé gé vé vá lá sa ér de ké -
ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Bogsch Erik nek, a Rich ter Ge de on Ve gyé sze ti Gyár
Nyrt. ve zér igaz ga tó já nak, Szé che nyi-dí jas nak,

nem zet kö zi vissz han got ki vál tó tu do má nyos ered mé -
nyei, hosszú év ti ze dek óta vég zett ok ta tá si te vé keny sé ge,
is ko la te rem tõ mun kás sá ga, va la mint je len tõs szak mai
köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Hat va ni Lász ló aka dé mi kus nak, a Sze ge di Tu do -
mány egye tem Bo lyai In té zet egye te mi ta ná rá nak,

több év ti ze des igaz ság ügyi mun ká ja el is me ré se ként

dr. Ho recz ky Ká roly nak, a Leg fel sõbb Bí ró ság tanács -
elnökének,
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az igaz ság szol gál ta tás ban vég zett több év ti ze des mun -
kás sá ga el is me ré se ként

dr. Kán tor And rás Ri chárd né nak, a Ko má rom-Esz ter -
gom Me gyei Bí ró ság el nö ké nek,

a rák el le nes ak ció prog ra mok ki dol go zá sá ban és meg va -
ló sí tá sá ban, az on ko ló gi ai el lá tás kor sze rû sí té sé ben, va la -
mint a ha zai on ko ló gia ok ta tás te rén vég zett mun kás sá ga
el is me ré se ként

prof. dr. Kás ler Mik lós nak, az or vos tu do mány kan di dá -
tu sá nak, az Or szá gos On ko ló gi ai In té zet fõigazgató-fõ -
orvosának, tan szék ve ze tõ egye te mi ta nár nak,

az élet mód-, egész ség szo ci o ló gia te rü le tén vég zett ku -
ta tá sai, a tu do má nyos kép zés ben, után pót lás ban való ak tív
rész vé te le, a ha zai szak mai tu do má nyos köz éle ti te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Lo son czi Ág nes nek, a szo ci o ló gi ai tu do mány dok to -
rá nak, az MTA Szo ci o ló gi ai Ku ta tó in té zet ala pí tó tag já -
nak, pro fes sor eme ri tus nak,

több év ti ze des, ha tá ra in kon túl is nagy ra be csült mû vé -
szi pá lyá ja el is me ré se ként

Mar kó Iván ba lett mû vész nek, ko re og rá fus nak,

az igaz ság szol gál ta tás ban vég zett öt év ti ze des mun kás -
sá ga el is me ré se ként

dr. Olasz Nán dor nak, a Leg fel sõbb Bí ró ság nyu gal ma -
zott ta nács el nö ké nek,

több év ti ze des szak mai, ok ta tói, va la mint in téz mény ve -
ze tõi mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Roóz Jó zsef nek, a köz gaz da ság tu do mány kan di dá tu -
sá nak, a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la rek to rá nak, tan -
szék ve ze tõ fõ is ko lai ta nár nak,

több év ti ze des sok ol da lú mû vé szi pá lyá ja el is me ré se -
ként

Sza bó Gyu lá nak, a szé kes fe hér vá ri Vö rös marty Szín ház 
Kos suth-dí jas szín mû vé szé nek, Ki vá ló Mû vész nek,

nem zet kö zi leg is el is mert tu do má nyos mun kás sá ga,
 oktatói és szak mai köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Sza bó Mik lós nak, az MTA ren des tag já nak, az
 Eötvös Lo ránd Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi
Kar Ré gé szet tu do má nyi In té zet egye te mi ta ná rá nak,

pél da ér té kû spor to lói és edzõi élet pá lyá ja el is me ré se -
ként

Szé kely Évá nak, a Nem zet Spor to ló já nak, olim pi ai és
vi lág baj nok úszó nak, mes ter edzõ nek,

a re form kor és az 1848/49-es for ra da lom és sza bad ság -
harc esz me tör té ne ti vo nat ko zá sa i nak ku ta tá sa, valamint
a ma gyar ag rár né pes ség tár sa dal mi ta go ló dá sa és jog -
viszonyai vizs gá la ta té ma kör ben pub li kált tu do má nyos
ered mé nyei, élet mû ve el is me ré se ként

Var ga Já nos nak, a tör té ne lem tu do mány dok to rá nak, az
MTA ren des tag já nak, a Ma gyar Or szá gos Le vél tár nyu -
gal ma zott fõ igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata);

ma gas szín vo na lú mû vé szi pá lyá ja el is me ré se ként

Al föl di Ró bert Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek, a Bár -
ka Szín ház igaz ga tó já nak,

a ma gyar sta tisz ti kai rend szer szer ve ze ti és tar tal mi
meg újí tá sá nak irá nyí tá sá ban vég zett te vé keny sé ge el is me -
ré se ként

dr. Ba logh Mik lós nak, a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
el nök he lyet te sé nek,

több év ti ze des, nem zet kö zi leg el is mert volf rám- és ke -
rá mia ku ta tá si te vé keny sé ge, va la mint az ered mé nyek ipa ri 
al kal ma zá sa te rén és a jog elõd in té zet igaz ga tá sá ban el ért
tel je sít mé nye el is me ré se ként

dr. Bart ha Lász ló nak, a ké mi ai tu do mány dok to rá nak,
az MTA Mû sza ki Fi zi kai és Anyag tu do má nyi Ku ta tó in té -
zet nyu gal ma zott igaz ga tó já nak, pro fes sor eme ri tus nak,

az igaz ság szol gál ta tás ban vég zett több év ti ze des mun -
kás sá ga el is me ré se ként

dr. Bes se nyõ Zsolt nak, a Fõ vá ro si Íté lõ táb la bí rá já nak,
dr. Bu já ki Ist ván nak, a Nagy ká tai Vá ro si Bí ró ság el nö -

ké nek,
dr. Cson ká né dr. Var ga Mar git nak, a Nóg rád Me gyei

Bí ró ság el nök he lyet te sé nek,
dr. Fab ri ci us Lász ló nak, a Fõ vá ro si Bí ró ság ta nács el nö -

ké nek,
dr. Hegy vá ri Sán dor nak, a Jász-Nagy kun-Szol nok

 Megyei Bí ró ság ta nács el nö ké nek,
dr. Ju hász Lász ló nak, a Pé csi Íté lõ táb la kol lé gi um ve ze -

tõ jé nek,
dr. Mi szo ri Lász ló nak, a Pest Me gyei Bí ró ság kollé -

giumvezetõjének,
dr. Paál Sán dor né nak, a Gyõ ri Mun ka ügyi Bí ró ság

 elnökének,
Rácz né dr. Ba logh Ka ta lin nak, a Bé kés Me gyei Bí ró ság 

ta nács el nö ké nek,
dr. Rupa Me lin dá nak, a Za la eger sze gi Vá ro si Bí ró ság

el nö ké nek,
dr. Vaj da Lász ló nak, a Bács-Kis kun Me gyei Bí ró ság

 tanácselnökének,
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több év ti ze des gyó gyí tó, ok ta tó, egye tem ve ze tõi mun -
kás sá ga, tu do má nyos köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

prof. dr. Bo do si Mi hály nak, a Sze ge di Tu do mány egye -
tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar Ideg se bé sze ti Kli ni ka
egye te mi ta ná rá nak,

tu do má nyos ku ta tói, ok ta tó-ne ve lõ mun ká ja, ve ze tõi
 tevékenysége el is me ré se ként

dr. Csá nyi Sán dor vad bi o ló gus nak, ag rár mér nök nek, a
me zõ gaz da sá gi tu do mány kan di dá tu sá nak, a Szent Ist ván
Egye tem MKK Vad bi o ló gi ai és Vad gaz dál ko dá si Tan szék 
tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

csak nem fél év szá za dos pél da ér té kû ügyé szi helytál lása,
ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Dá vid Be ne dek nek, a Bács-Kis kun Me gyei Fõ ügyész -
ség ügyé szé nek, nyu gal ma zott fõ ügyész-he lyet tes nek,

a pénz ügyi-gaz da sá gi el len õr zés ben vég zett mun ká ja
el is me ré se ként

Elek Já nos nak, az Ál la mi Szám ve võ szék ál ta lá nos
 fõigazgató-helyettesének, fõ cso port fõ nök nek,

ki emel ke dõ szín vo na lú mun ká ja el is me ré se ként

Elek Osz kár né nak, a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei
Bí ró ság ta nács el nö ké nek,

sok ol da lú mû vé szi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Esze nyi Eni kõ nek, a Víg szín ház Kos suth-dí jas szín mû -
vé szé nek, ren de zõ nek, Ér de mes Mû vész nek,

ki emel ke dõ ítél ke zé si és igaz ga tá si te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

dr. Fa ze kas Sán dor nak, a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró -
ság el nö ké nek,

a film szak má ban vég zett kö zel öt év ti ze des mun kás sá ga 
el is me ré se ként

dr. Gomb ár Jó zsef nek, a MOKÉP nyu gal ma zott igaz ga -
tó já nak,

kö zel négy év ti ze des ki ma gas ló köz mû ve lõ dé si te vé -
keny sé gé ért, mû vé szi mun ká ja el is me ré se ként

dr. Hal mos Bé lá nak, a ze ne tu do mány kan di dá tu sá nak,
elõ adó mû vész nek, nép ze ne ku ta tó nak, nép ze ne ta nár nak,
épí tész mér nök nek, a Ha gyo má nyok Háza Tánc ház ar chí -
vu ma ve ze tõ jé nek,

sok ol da lú, egyé ni hang vé te lû mû vé szi te vé keny sé ge
 elismeréseként

Her ná di Ju dit Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek, Ér de -
mes Mû vész nek,

az adó rend szer át ala kí tá sá ban, a gaz da ság fe hé rí té se
 érdekében, az adó el len õr zés ha té kony sá gá nak ja ví tá sá ban
és az eh hez kap cso ló dó szer ve ze ti rend szer át ala kí tá sá ban
vég zett szak mai mun ká ja, há rom év ti ze des köz szol gá la ta
el is me ré se ként

Ka rá csony Im ré né nek, a Pénz ügy mi nisz té ri um szak -
államtitkárának,

a könnyû mû faj kö zel hat év ti ze des nagy nép sze rû ség -
nek ör ven dõ mû ve lé sé ért

Ko vács Er zsi elõ adó mû vész nek,

több év ti ze des ügy vé di mun ká ja, jogi ér dek kép vi se le ti
és fel vi lá go sí tó, va la mint szak mai köz éle ti te vé keny sé ge
el is me ré se ként

dr. Ko vács Káz mér ügy véd nek,

több mint há rom év ti ze des ügyé szi és ve ze tõi te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

dr. La jo sy Il di kó nak, a Pé csi Vá ro si Ügyész ség ve ze tõ-
he lyet tes ügyé szé nek,

a ci gány ze ne alap jai – a folk, a jazz, a tan gó, a ke rin gõ, a 
klasszi kus zene – fú zi ó já val meg te rem tett új faj ta zene lét -
re ho zá sá ért és va rázs la tos tol má cso lá sá ért

Roby La ka tos he ge dû mû vész nek,

hat és fél év ti ze des nagy kö zön ség si ker nek ör ven dõ
mû vé szi pá lyá ja el is me ré se ként

Lo rán Len ké nek, a Mik ro szkóp Szín pad Já szai Mari-
 díjas szín mû vé szé nek,

pél da ér té kû, sok ol da lú ok ta tói te vé keny sé ge, tu do má -
nyos mun kás sá ga, fá rad ha tat lan szer ve zõ mun ká ja el is me -
ré se ként

Lõ rincz Ala jos né dr. Ist vánf fy Haj ná nak, a köz gaz da -
ság tu do mány dok to rá nak, a Pan non Egye tem Gazdaság -
tudományi Kar Nem zet kö zi Gaz da ság tan Tan szék tan -
szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

az igaz ság szol gál ta tás ban vég zett több év ti ze des mun -
kás sá ga, va la mint a ha zai és a nem zet kö zi igaz ság ügyi
együtt mû kö dés te rén vég zett mun ká ja el is me ré se ként

dr. Ma gyar Ká roly nak, a Zala Me gyei Bí ró ság el nö ké -
nek,

több év ti ze des, a kul tú ra te rü le tén vég zett sok ol da lú
 pályája el is me ré se ként

Marx Jó zsef Ba lázs Bé la-dí jas dra ma turg nak, esz té tá -
nak,
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a ha zai gyógy szer el lá tás biz to sí tá sa ér de ké ben vég zett
pél da ér té kû te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ma tej ka Zsu zsan ná nak, az Egész ség ügyi Miniszté -
rium ka bi net fõ nö ké nek,

há rom és fél év ti ze des te le ví zi ós te vé keny sé ge, szak mai 
élet út ja el is me ré se ként

né hai Már vá nyi György új ság író nak,

a ma gyar or szá gi pénz ügyi köz ve tí tõ rend szer fejlesz -
tése ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Pa tai Mi hály nak, az UniC re dit Bank Hun ga ry Zrt.
 vezérigazgatójának,

több év ti ze des, a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos és
szak mai élet ben vég zett ve ze tõi, ku ta tói, ok ta tói és ku ta -
tás szer ve zõ te vé keny sé ge, a ha zai köz gaz da ság tu do mány
kor sze rû sí té sé ben, a nem zet kö zi köz gaz da ság tu do mány -
hoz tör té nõ fel zár kóz ta tás ban, valamint a ma gyar nyug díj -
re form és az új nyug díj rend szer ki ala kí tá sá ban tör té nõ
szak ér tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Si mo no vits And rás nak, a köz gaz da ság tu do mány
dok to rá nak, az MTA Köz gaz da ság tu do má nyi In té zet
 kutatási igaz ga tó já nak,

a ma gyar szám vi te li és könyv vizs gá la ti szak te rü let
 modernizációja ér de ké ben vég zett több év ti ze des mun kás -
sá ga el is me ré se ként

dr. Su gár De zsõ nek, a Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma ra
el nö ké nek,

több mint öt év ti ze des új ság írói, fo tó ri por te ri te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

Sza lay Zol tán fo tó ri por ter nek,

nem zet kö zi leg is szá mon tar tott sok ol da lú tevékeny -
sége el is me ré se ként

Szász Já nos Ba lázs Bé la-dí jas szín ház- és film ren de zõ -
nek, dra ma turg nak, Ér de mes Mû vész nek,

az egész ség ügyi re form ki dol go zá sá ban és vég re haj tá -
sá ban vég zett mun ká ja el is me ré se ként

dr. Szé kely Ta más nak, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár fõ igaz ga tó-he lyet te sé nek,

több év ti ze des gaz da sá gi ve ze tõi mun kás sá ga, köz éle ti
te vé keny sé ge, élet út ja el is me ré se ként

Ta ká csy Gyu la mér nök-köz gaz dász nak,

több év ti ze des ügyész sé gi szak mai és ve ze tõi élet út ja
el is me ré se ként, va la mint a Gyõ ri Fel lebb vi te li Fõ ügyész -
ség ered mé nyes mû köd te té sé ért

dr. Vin cze Ist ván nak, a Gyõ ri Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség 
fõ ügyé szé nek,

a jog tu do má nyok te rén vég zett több év ti ze des ok ta tói és 
tu do má nyos te vé keny sé ge el is me ré se ként, az igaz ság szol -
gál ta tá si re form to vább fej lesz té sé re irá nyuló ko di fi ká ci ós
tö rek vé sek tu do má nyos meg ala po zá sá ért

dr. Vi seg rá dy An tal nak, az MTA dok to rá nak, a Pé csi
Tu do mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar Jo gi és
Ál lam böl cse le ti Tan szék tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá -
nak,

nem zet kö zi leg is el is mert is ko la te rem tõ, ok ta tásszer ve -
zõi, ku ta tói mun kás sá gá ért, a ma gyar fel sõ ok ta tás ban vég -
zett sok ré tû te vé keny sé gé ért

dr. Wacht ler Ist ván nak, a me zõ gaz da sá gi tu do mány
kan di dá tu sá nak, a gyön gyö si Ká roly Ró bert Fõ is ko la tan -
szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak, ál ta lá nos rek tor he lyet tes -
nek, kari fõ igaz ga tó nak,

fe le lõs be osz tá sá ban hu za mos idõn ke resz tül vég zett
ered mé nyes mun ká ja el is me ré se ként

Wapp ler né dr. Ba logh Ág nes nek, a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um szak ál lam tit ká rá nak,

a fo gya ték kal élõ em be rek élet mi nõ sé gé nek ja ví tá sa
 érdekében vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Wi sin ger Já nos nak, az Or szá gos Fo gya té kos ügyi
 Tanács tag já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozata);

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett ki emel ke dõ
mun ká ja el is me ré se ként

dr. Haj dú Ist ván ez re des nek, a Zrí nyi Mik lós Nem zet -
vé del mi Egye tem Kos suth La jos Had tu do má nyi Kar
 dékánjának, a Szá raz föl di Mû ve le ti Tan szék egye te mi do -
cen sé nek,

Ha zu ga Ká roly ve zér õr nagy nak, az MH Összhaderõ -
nemi Pa rancs nok ság pa rancs nok he lyet te sé nek,

dr. Pi ó szeg hy Já nos nyu gal ma zott ve zér õr nagy nak,
a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem fõ tit ká rá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

TISZTIKERESZTJE

(katonai tagozata);

az Or szág gyû lé si Könyv tár fej lesz té se, szol gál ta tá sa i -
nak bõ ví té se, a Kép vi se lõi Ku ta tó szol gá lat lét re ho zá sa
 érdekében vég zett mun ká ja, ve ze tõi te vé keny sé ge el is me -
ré se ként

Amb rus Já nos nak, az Or szág gyû lé si Könyv tár fõ igaz -
ga tó já nak, fõ osz tály ve ze tõ nek,
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ki emel ke dõ iro da lom tör té né szi, kri ti ku si mun kás sá ga
el is me ré se ként

dr. An gya lo si Ger gely nek, az iro da lom tu do mány kan di -
dá tu sá nak, iro da lom tör té nész nek, kri ti kus nak,

a szel le mi tu laj don vé del me ér de ké ben vég zett ki emel -
ke dõ mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Ba cher Vil mos nak, az S.B.G. and K. Sza ba dal mi és
Ügy vé di Iro da ügy véd jé nek, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va -
tal mel lett mû kö dõ Ipar jog vé del mi Szak ér tõi Tes tü let
 elnökhelyettesének, a Szer zõi Jogi Szak ér tõi Tes tü let tag -
já nak,

a ta nár kép zés tar tal má nak és szer ve ze ti ke re te i nek fej -
lesz té se ér de ké ben vég zett sok ol da lú mun kás sá ga, ok ta tó-
ne ve lõ te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Bal lér End ré nek, a ne ve lés tu do mány dok to rá nak,
a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem pro fes sor eme ri tu sá nak,

a hon vé de lem ér de ké ben vég zett mun ká ja el is me ré se -
ként

Ba ra nyi Jó zsef nek, a HM Ar ze nál Elekt ro me cha ni kai
Zrt. el nök-ve zér igaz ga tó já nak,

a film mû vé szet te rü le tén vég zett ki emel ke dõ film kri ti -
ku si és pe da gó gi ai te vé keny sé ge el is me ré se ként

Bá ron György Ba lázs Bé la-dí jas film esz té tá nak, a
 Magyar Rá dió ve ze tõ szer kesz tõ jé nek,

a föld ügyi szak igaz ga tás te rü le tén vég zett több mint
négy év ti ze des mun kás sá ga el is me ré se ként

Bar tos Ist ván nak, a Nóg rád Me gyei Föld hi va tal nyu gal -
ma zott hi va tal ve ze tõ jé nek,

több mint öt év ti ze des köz szol gá la ti te vé keny sé ge, va -
la mint az ön kor mány za ti ér dek vé de lem ér de ké ben vég zett 
mun ká ja el is me ré se ként

Be cze La jos nak, Tar köz ség nyu gal ma zott pol gár mes te -
ré nek, a Ma gyar Fa lu szö vet ség nyu gal ma zott el nö ké nek,

a já ró be teg-el lá tás te rü le tén or vos-igaz ga tó ként vég zett
szak mai és ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Be rek Évá nak, a Szi get vá ri Vá ro si Kór ház-Ren de lõ -
in té zet Rönt gen Osz tály osz tály ve ze tõ-fõ or vo sá nak,
 orvos-igazgatónak,

a sé rült em be rek ér de ké ben vég zett öt év ti ze des sok -
oldalú mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Ber no lák Bé lá né nak, az ELTE Bár czi Gusz táv
Gyógy pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar Szo ma to pe da gó gi ai Tan -
szék ad junk tu sá nak,

a pénz ügyi-gaz da sá gi el len õr zés ben vég zett mun ká ja,
köz el négy év ti ze des köz szol gá la ta el is me ré se ként

dr. Béhm Im ré nek, az Ál la mi Szám ve võ szék osz tály ve -
ze tõ jé nek,

a ma gyar gyógy sze ré szet meg úju lá sá ért, a gyógy szer tá -
rak zök ke nõ men tes ma gá no sí tá sá ért, a Ma gyar Gyógy sze -
rész Ka ma rá ban ki fej tett ön zet len és ál do za tos mun ká já ért

dr. Blum Fe renc nek, a Csa nád Phar ma Kft. igaz ga tó já -
nak,

a ha zai bo rá sza ti és bor kul tú ra fej lesz té sé ért, a ma gyar
bo rok nem zet kö zi el is mer te té sé ben be töl tött sze re pé ért

Bock Jó zsef bo rász nak, a Bock Pin ce Kft. ügyvezetõ -
jének,

Tak ler Fe renc bo rász nak, a Tak ler Pin ce Kft. ügy ve ze -
tõ jé nek,

az igaz ság szol gál ta tás ban vég zett több év ti ze des mun -
kás sá ga el is me ré se ként

Bo zó ki né dr. Ád ler Ka ta lin nak, a Szent end rei Vá ro si
Bí ró ság el nö ké nek,

dr. Dux né dr. Vel csov Ka ta lin nak, a Csong rád Me gyei
Bí ró ság cso port ve ze tõ bí ró já nak,

Me ze y né dr. Ripsz ky Ju dit nak, a He ves Me gyei Bí ró ság
kol lé gi um ve ze tõ-he lyet te sé nek,

dr. Sza bó Jó zsef nek, a Deb re ce ni Íté lõ táb la bí ró já nak,
Szûts Ká roly né nak, a Sze ge di Íté lõ táb la bí ró já nak,

több mint négy év ti ze des mun ká ja, ha tá ra in kon túl is
nagy ra be csült szak mai-köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Dall ’As ta Ar nold De zsõ kõ fa ra gó és kõ szob rász mes ter -
nek, a Kõ fa ra gók és Mû kõ ké szí tõ Vál lal ko zók Or szá gos
Ipar tes tü le te el nö ké nek,

sok ol da lú, nagy nép sze rû ség nek ör ven dõ mû sor ve ze tõi
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Dé vé nyi Ti bor mû sor ve ze tõ nek, le mez lo vas nak,

a „Göm böc” fan tá zi a ne vû test meg al ko tá sá ért

dr. Do mo kos Gá bor nak, az MTA dok to rá nak, a Bu da -
pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Épí tész -
mér nö ki Kar tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

mû vé szi te vé keny sé ge, va la mint a ma gyar or szá gi kó -
rus kul tú ra ápo lá sá ban és fej lesz té sé ben vég zett te võ le ges
köz re mû kö dé se el is me ré se ként

Ella Ist ván or go na mû vész nek, kar mes ter nek,

ki emel ke dõ új ság írói te vé keny sé ge el is me ré se ként

Fa lus Gá bor új ság író nak, a Nép sza bad ság Zrt. rovat -
vezetõjének,
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a ma gyar nép tánc ku ta tá sá ban, gyûj té sé ben ha zai és
nem zet kö zi szin ten el ért ered mé nye i ért, a struk tu rá lis-mo -
ti vi kus tánc elem zés to vább vi te lé ért, a moz gás vizs gá la tok
ma gyar ha gyo má nya i nak meg újí tá sá ért, ok ta tá si és tu do -
mány szer ve zõ te vé keny sé gé ért, valamint a ma gyar nép -
zene és nép tánc nem zet kö zi el is mer te té se ér de ké ben vég -
zett te vé keny sé gé ért

dr. Fel föl di Lász ló nak, az MTA Ze ne tu do má nyi In té zet
tu do má nyos igaz ga tó he lyet te sé nek,

a csa lád jog és a szo ci ál po li ti ka te rén vég zett több mint
há rom év ti ze des tu do má nyos, ok ta tói és pub li ká ci ós te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Filó Eri ká nak, az ál lam- és jog tu do mány kan di dá tu -
sá nak, a Pé csi Tu do mány egye tem, Ál lam- és Jogtudo -
mányi Kar, Csa lád jo gi és Szo ci á lis Jogi Cso port egye te mi
do cen sé nek,

több év ti ze des ered mé nyes mun kás sá ga el is me ré se ként

Fürcht Klá rá nak, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz -
té ri um ve ze tõ fõ ta ná cso sá nak, a Sza bad ság har co so kért
Köz ala pít vány ku ra tó ri u mi tit ká rá nak,

pél da ér té kû, ered mé nyes pol gár mes te ri te vé keny sé ge
el is me ré se ként

Ge i ger Fe renc nek, Bu da pest Fõ vá ros XXIII. ke rü let
So rok sár Ön kor mány zat pol gár mes te ré nek,

sok ol da lú, ki vé te les ér zé keny ség gel meg for mált szín -
pa di ala kí tá sa i ért

Gyab ron ka Jó zsef nek, a Kré ta kör Szín ház Já szai Ma ri-
dí jas szín mû vé szé nek,

több mint fél év szá za dos báb mû vé szi te vé keny sé ge,
mû vé szi élet pá lyá ja el is me ré se ként

Gyur kó Hen rik Lász ló nak, a Bu da pes ti Báb szín ház
 Jászai Ma ri-dí jas szín mû vé szé nek, báb mû vész nek, Ér de -
mes Mû vész nek,

a fod rász szak ma ha tá ra in kon túl is el is mert, kre a tív
mû ve lé sé ért, szak mai-köz éle ti, ok ta tói te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

Ha jas Lász ló mes ter fod rász nak, a Ha jas Kft. ügy ve ze -
tõ jé nek, tu laj do nos nak,

az élel mi szer gaz da sá gi ok ta tás, ku ta tás te rén vég zett
 tudományos és ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Haj dú Ist ván né nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
Élel mi szer tu do má nyi Kar Élel mi szer ipa ri Gaz da ság tan
Tan szék tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

ki emel ke dõ köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

Hor váth György nek, a Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet
Nyu gat-Du nán tú li Ré gió Kul tu rá lis Iro dá ja irodavezetõ -
jének,

a par la men ti ren dez vé nyek meg szer ve zé sé ben, a Hi va -
tal ci vil szer ve ze tek kel való együtt mû kö dé se ér de ké ben
vég zett sok ol da lú, kö zel két év ti ze des köz szol gá la ti te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Im ré né Ho ro vitz Krisz ti ná nak, az Or szág gyû lés
 Hivatala Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság Köz szol gá la ti és Igaz -
ga tá si Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

sok ol da lú új ság írói mun ká ja, az if jú ság ér de ké ben vég -
zett pél da ér té kû te vé keny sé ge el is me ré se ként

In cze Zsu zsá nak, a Duna Te le ví zió „Csel len gõk” címû
mû so ra szer kesz tõ jé nek, ri por ter nek,

a víz ügyi, a kör nye zet vé del mi és a ter mé szet vé del mi
szak ága zat ban, kü lö nö sen a dél-du nán tú li ré gió ter mé sze ti 
ér té ke i nek meg õr zé se ér de ké ben vég zett több év ti ze des
mun kás sá ga, igaz ga tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ivá nyi Il di kó nak, a Du na–Drá va Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság igaz ga tó já nak,

a roma ki sebb ség ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

Joka Da ró czi Já nos nak, a Ma gyar Te le ví zió Zrt. Roma
Ma ga zin fe le lõs szer kesz tõ jé nek,

ered mé nyes in téz mény ve ze tõi te vé keny sé ge, a me gye -
ha tá ro kon túl mu ta tó móri és kis bé ri kór há zak kis tér sé gi
együtt mû kö dé sé nek ki dol go zá sa ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ju hász Ti va dar nak, a Mór Vá ro si Kór ház-Ren de lõ -
in té zet fõ igaz ga tó já nak,

négy év ti ze des szak or vo si és ve ze tõi mun kás sá ga el is -
me ré se ként

dr. Ka lász György nek, az IRM Köz pon ti Kór ház és
 Intézményei osz tály ve ze tõ fõ or vo sá nak,

a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ben vég zett több év ti -
ze des mun kás sá ga el is me ré se ként

Ka to ná né dr. Bor ka Ka ta lin nyu gal ma zott bv. dandár -
tábornoknak, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um
osz tály ve ze tõ jé nek,

több mint négy év ti ze des ügyész sé gi szak mai élet út ja
el is me ré se ként

dr. Kál mán Má ri á nak, a Ka pos vá ri Vá ro si Ügyész ség
cso port ve ze tõ ügyé szé nek,
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tár sa dal mi-köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ken de Já nos nak, 

a ha zai geo mor fo ló gi ai, kör nye zet- és kör nye zet mi nõ sí -
tõ tér ké pe zés, va la mint a te ma ti kus  atlasz-kartográfia
mód szer ta ná nak to vább fej lesz té sé ért, a szá mí tó gé pes tér -
kép szer kesz tés szak tu do má nyi alap ja i nak ki dol go zá sá ért

dr. Ke reszt esi Zol tán nak, az MTA Föld rajz tu do má nyi
Ku ta tó in té zet kar tog rá fu sá nak,

több év ti ze des ku ta tói, ok ta tó-ne ve lõ és egye tem ve ze tõi 
te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Keszt he lyi Ta más nak, a fi zi kai tu do mány kan di dá tu -
sá nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye -
tem Ter mé szet tu do má nyi Kar Fi zi kai In té zet Kí sér le ti
 Fizika Tan szék egye te mi do cen sé nek, dé kán nak,

sok ol da lú jogi mun kás sá ga, ok ta tói, va la mint szak -
mai-köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Kiss Da i sy ügy véd nek, a Ma gyar Ügy vé di Ka ma ra
tit ká rá nak,

kö zel négy év ti ze des, a kí sér le tes da ga nat ku ta tás te rén
vég zett tu do má nyos mun kás sá ga, ok ta tói és szak mai-köz -
éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Kop per Lász ló nak, az or vos tu do mány dok to rá nak,
a Sem mel we is Egye tem ÁOK I. szá mú Pa to ló gi ai és Kí -
sér le ti Rák ku ta tó In té zet egye te mi ta ná rá nak, igaz ga tó nak,

négy év ti ze des, az épí tés ügy te rü le tén vég zett te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

Kor da Já nos nak, a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra alelnö -
kének,

elõ adó mû vé szi pá lyá ja el is me ré se ként

Ku kely Jú li á nak, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház Liszt
 Ferenc-díjas ma gán éne ke sé nek,

több mint há rom és fél év ti ze des ok ta tó-ne ve lõ mun ká -
ja, a Vi rá gos Ma gyar or szá gért moz ga lom ér de ké ben, a
Spe ci á lis Olim pia Szö vet ség el nök sé gi tag ja ként vég zett
mun ká ja el is me ré se ként

Kun czé né Fel le gi Ka ta lin nak, a szi get szent mik ló si
Cson ka Já nos Mû sza ki Szak kö zép is ko la és Szak is ko la
 tanárának,

az ag rá ri um te rü le tén vég zett több év ti ze des munkás -
sága, va la mint a Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei Agrár -
kamara el nö ke ként vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

La ka tos And rás nak, a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei
Ag rár ka ma ra el nö ké nek,

sok ol da lú szak mai te vé keny sé ge el is me ré se ként

Lé vai Ba lázs nak, a Ma gyar Te le ví zió szer kesz tõ jé nek,
pro du cer nek,

az if jú ság egész sé ges élet mód ját ala kí tó prog ra mok
 kidolgozásában, to váb bá a fel nõt tek egész ség tu da tos ma -
ga tar tá sá nak ala kí tá sá ban vég zett több év ti ze des mun kás -
sá ga el is me ré se ként

Lu káts Ág nes nek, az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti -
or vo si Szol gá lat Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Inté -
zete osz tály ve ze tõ jé nek, fõ ta ná csos nak,

ha tá ra in kon túl is el is mert elõ adó mû vé sze ti tevékeny -
sége el is me ré se ként

Mága Zol tán elõ adó mû vész nek, a Mo u lin Ro u ge mû vé -
sze ti ve ze tõ jé nek,

a ma gyar kép zõ mû vé szet nép sze rû sí té se és meg be csü -
lé se ér de ké ben vég zett több mint öt év ti ze des tevékeny -
sége el is me ré se ként

Mol nár Éva mû vé szet tör té nész nek, a Fé szek Mû vész -
klub ki ál lí tás szer ve zõ jé nek,

szín há zi és film sze re pek ka rak te res és em lé ke ze tes
meg for má lá sá ért

Mu csi Zol tán nak, a Kré ta kör Szín ház Já szai Ma ri-dí jas
szín mû vé szé nek,

a szám vi te li sza bá lyo zás te rü le tén vég zett kö zel két év -
ti ze des mun ká ja el is me ré se ként

Nagy Ka ta lin nak, a Pénz ügy mi nisz té ri um fõ osz tály ve -
ze tõ-he lyet te sé nek,

több év ti ze des si ke res és ered mé nyes ve ze tõi mun ká ja,
szak mai-köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

Nagy né Hor váth Ka ta lin nak, a Me zõ tú ri SILUETT
 Ruhaipari Zrt. ve zér igaz ga tó já nak,

a nö vény ter mesz tés és ál lat te nyész tés te rü le tén vég zett
több év ti ze des mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Nesz mé lyi Ká roly nak, a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal Köz pont Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Minõ -
sítõ In té zet fõ igaz ga tó já nak,

nem zet kö zi szin tû tu do má nyos mun kás sá gá ért, az
anyag cse re-sza bá lyo zás te rü le tén – a ko ráb bi né ze te ket
meg vál toz ta tó – új mo le ku lá ris sza bá lyo zó me cha niz mus
lé té nek bi zo nyí tá sá ért, valamint a Par kin son-kór és más
 synucleinopátiák ki ala ku lá sá ban sze re pet ját szó, egy új
spe ci á lis szer ke zet tel bíró agy-spe ci fi kus fe hér je izolá -
lásáért és egy po ten ci á lis rák el le nes mo le ku la kifejlesz -
téséért

dr. Ová di Ju dit Mag dol ná nak, a bi o ló gi ai tu do mány
dok to rá nak, az MTA Sze ge di Bi o ló gi ai Köz pont, En zi mo -
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ló gi ai In té zet tu do má nyos ta nács adó já nak, ha bi li tált egye -
te mi ma gán ta nár nak,

a ha zai és nem zet kö zi jár vány ügy te rén vég zett mun kás -
sá ga el is me ré se ként

dr. Ócsai La jos nak, az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Jár vány ügyi Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

ki ma gas ló elõ adó mû vé szi pá lyá ja el is me ré se ként

Pa lya Bea elõ adó mû vész nek,

több év ti ze des gaz da ság ve ze tõi, va la mint a kor ró zió vé -
de lem te rü le tén vég zett mun ká ja, sok ol da lú szak mai-köz -
éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

Pál mai An tal nak, a MEDIKÉMIA Ipa ri és Kereske -
delmi Zrt. el nök-ve zér igaz ga tó já nak,

ki e mel ke dõ en si ke res, in no va tív in téz mény ve ze tõi
mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Papp Lász ló nak, a Fõ vá ro si Ön kor mány zat Baj csy-
Zsi linsz ky Kór ház fõ igaz ga tó já nak,

több év ti ze des ügyé szi és ve ze tõi te vé keny sé ge el is me -
ré se ként

dr. Pa ral Lász ló né nak, az Oros há zi Vá ro si Ügyész ség
ve ze tõ ügyé szé nek,

az igaz ság szol gál ta tás ban – kü lö nö sen a büntetés-
 végrehajtási szer ve zet ál lo má nyá ban – vég zett mun ká ja
el is me ré se ként

dr. Pin tér Fe renc né nek, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

a me zõ gaz da ság és élel mi szer ipar te rü le tén vég zett több 
év ti ze des ki emel ke dõ te vé keny sé ge el is me ré se ként

Pi ros Lász ló nak, az Élel mi szer-fel dol go zók Or szá gos
Szö vet sé ge nyu gal ma zott fõ tit ká rá nak, el nö ki ta nács adó -
nak,

sok ol da lú iro dal mi mun kás sá ga el is me ré se ként

Pol gár Ernõ író nak, dra ma turg nak,

az art-mo zi há ló zat meg õr zé se és bõ ví té se, az eu ró pai
fil mek ter jesz té sé ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Port Fe renc nek, a Bu da pest Film Zrt. vezérigazgató -
jának,

So mogy me gye ci vil szer ve ze te i ben vég zett szé les körû
mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Rát kai Fe renc ügy véd nek, a So mogy Me gyei Tu do -
má nyos Is me ret ter jesz tõ Tár su lat al el nö ké nek,

a ma gyar fog sza bá lyo zás te rü le tén vég zett iskola -
teremtõ mun ká já ért, valamint a szak or vos kép zés ben el ért
ki emel ke dõ ve ze tõi te vé keny sé gé ért

dr. Re hák Gi zel lá nak, a fog or vos tu do mány kan di dá tu -
sá nak, a Heim Pál Gyer mek kór ház Fog sza bá lyo zó Osz tály 
nyu gal ma zott osz tály ve ze tõ fõ or vo sá nak,

a ta kar mány- és ga bo na mi nõ sí tés ben, az EU ga bo na
 intervenciós rend sze ré nek ma gyar or szá gi be ve ze té sé ben,
az Or szá gos Búza Mi nõ sé gi Tér kép, va la mint a Ma gyar
Ta kar mány kó dex lét re ho zá sa ér de ké ben vég zett mun kás -
sá ga el is me ré se ként

Rét her At ti lá nak, a CONCORDIA KÖZRAKTÁR
 Kereskedelmi Rt. Ga bo na Cont rol üz let ág igaz ga tó já nak,

a pénz ügyi-gaz da sá gi el len õr zés ben vég zett mun ká ja
el is me ré se ként

Ré vész Já nos nak, az Ál la mi Szám ve võ szék fõ cso port -
fõ nök-he lyet te sé nek, osz tály ve ze tõ nek,

a mun ka ügy te rü le tén vég zett öt év ti ze des te vé keny sé ge 
el is me ré se ként

dr. Ró zsa Jó zsef nek, a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis
 Hivatal ta nács adó já nak,

a nö vény vé del mi szol gá lat nál el töl tött há rom és fél év -
tizedes mun ká ja, va la mint a nem zet kö zi szer ve ze tek ben
vég zett ne gyed szá za dos te vé keny sé ge el is me ré se ként

Rüll Gusz táv nak, a He ves Me gyei Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal Nö vény- és Ta laj vé del mi Igaz ga -
tó sá ga igaz ga tó já nak,

a hír köz lé si tör vény mó do sí tá sa, a di gi tá lis át ál lás jogi
ke re te i nek meg te rem té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge
el is me ré se ként

dr. Sar ka dy Il di kó ügy véd nek, a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
tal po li ti kai fõ ta nács adó já nak,

a ha zai sta tisz ti kai mun ka mo der ni zá ci ó já ban vég zett
ki emel ke dõ te vé keny sé ge el is me ré se ként

Sán dor Ist ván nak, a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal Deb -
re ce ni Igaz ga tó sá ga igaz ga tó já nak,

nagy te het ség gel meg for mált szín pa di és film sze re pe i ért

Schell Ju dit nak, a Nem ze ti Szín ház Já szai Ma ri-dí jas
szín mû vé szé nek,

szín há zi és film sze re pek ka rak te res és em lé ke ze tes
meg for má lá sá ért

Sche rer Pé ter nek, a Kré ta kör Szín ház szín mû vé szé nek,
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a Du nai Vas mû pri va ti zá ci ó ja ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Schmidt Ti bor nak, a Du na ferr Zrt. nyu gal ma zott
igaz ga tó he lyet te sé nek,

az elekt ro ni kus adó igaz ga tás ki ala kí tá sa és az adó- és
já ru lék be val lás be ve ze té se ér de ké ben vég zett tevékeny -
sége el is me ré se ként

Schrenk Lász ló nak, a Pénz ügy mi nisz té ri um osztály -
vezetõjének,

a ké zi lab da sport ban vég zett ered mé nyes spor to lói, csa -
pat ve ze tõi és fõ tit ká ri te vé keny sé ge el is me ré se ként

Sin ka Lász ló nak, a Ma gyar Ké zi lab da Szö vet ség fõ tit -
ká rá nak,

Ba bits Mi hály és Ta má si Áron élet mû vé nek fel tá rá sá ért
és be mu ta tá sá ért, kö zel öt év ti ze des ta ná ri pá lyá já ért, az
iro da lom ta ní tás ku ta tá sá ért, va la mint tu do mány szer ve zõi
mun kás sá gá ért

prof. dr. Si pos La jos nak, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar Mo dern Ma gyar Iro da -
lom tör té ne ti Tan szék egye te mi ta ná rá nak,

a köz le ke dés te rü le tén vég zett több év ti ze des szak mai
mun ká ja el is me ré se ként

So hár Ist ván nak, a VOLÁNBUSZ Zrt. Ve zér igaz ga tó -
sá ga szak ta nács adó já nak,

az MTA csil le bér ci te lep he lyén mû kö dõ aka dé mi ai ku -
ta tó in té ze tek üze mel te té si, fenn tar tá si fel ada ta i nak ma ra -
dék ta lan el lá tá sa, va la mint a KFKI in té ze tek jog utód szer -
ve ze té nek ve ze tõ je ként a sport, szo ci á lis és egyéb lé te sít -
mé nyek, in gat la nok zök ke nõ men tes mun ká já nak biz to sí -
tá sa te rü le tén vég zett te vé keny sé gé ért

Stra usz Ta más nak, az MTA KFKI Te lep hely ke ze lõ volt 
te lep hely igaz ga tó já nak,

a Köz pon ti Hon véd Kór ház re konst ruk ci ó já nak ki vi te -
le zé sé ben és le bo nyo lí tá sá ban vég zett mun ká ja el is me ré -
se ként

dr. Sza bó Fe renc nek, az OVIBER Kft. MH KHK Pro -
jekt iro da ve zér igaz ga tó já nak,

az ag rár ága zat fej lesz té se ér de ké ben vég zett szak mai és
tár sa dal mi mun ká ja el is me ré se ként

Szá raz Ist ván nak, a Pak si Du na men ti Zrt. Igaz ga tó sá ga
el nö ké nek,

élet te vé keny sé ge el is me ré se ként, a hon vé de lem ér de ké -
ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Sze me rei Lász ló nak, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
 Államtitkári Tit kár ság tit kár ság ve ze tõ jé nek,

több mint két év ti ze des pénz ügy mi nisz té ri u mi köz szol -
gá la ti mun ká já ért, az egész ség ügyi re form költ ség ve té si-
pénz ügyi meg ala po zá sá ért

Szik sza i né dr. Bér ces An ná nak, a Pénz ügy mi nisz té ri um
fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

a gye rek sze gény ség el le ni ha zai prog ra mok, a „Le gyen
jobb a gye re kek nek! 2007–2023” Nem ze ti Stra té gia szak -
ér tõi köz re mû kö dõ je ként vég zett ál do za tos mun ká já ért

Szo mor Éva gyógy pe da gó gus nak, az MTA Gye rek -
prog ram Ku ta tó cso port tag já nak,

több év ti ze des ok ta tói, ok ta tás igaz ga tá si te rü le ten vég -
zett ki emel ke dõ szak mai és ve ze tõi te vé keny sé ge el is me -
ré se ként

dr. Szûts Ist ván nak, a köz gaz da ság tu do mány kan di dá tu -
sá nak, a Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la fõ is ko lai ta ná rá nak,
dé kán nak, a Ke le ti Ká roly Gaz da sá gi Kar, Vállalkozás -
menedzsment In té zet in té zet igaz ga tó já nak,

nem zet kö zi leg is nagy ra be csült, le gen dás mû vé szi pá -
lyá ja el is me ré se ként

Ta bá nyi Mi hály har mo ni ka mû vész nek, a Ta bá nyi Har -
mo ni ka Is ko la ala pí tó ve ze tõ jé nek,

több mint két év ti ze des köz szol gá la tá ért, a Ma gyar
 Államkincstár mû kö dé se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga
el is me ré se ként

Ta ri né Mol nár Mar git nak, a Ma gyar Ál lam kincs tár
igaz ga tó já nak,

a tu do mány in téz mény rend sze ré nek ala kí tá sa, a ku ta tá si 
ered mé nyek ér té ke lé se, a ku ta tás-fej lesz tés in for má ci ós
rend sze re i nek ku ta tá sa, fej lesz té se te rü le tén vég zett te vé -
keny sé gé ért, va la mint a VAHAVA pro jekt ku ta tás szer ve -
zé si szem pon tú elem zé sé ben való ak tív és ered mé nyes
rész vé te lé ért

dr. Tol nai Már ton nak, a köz gaz da ság tu do mány kan di -
dá tu sá nak, az MTA Ku ta tás szer ve zé si In té zet igaz ga tó já -
nak,

a Csi ky Ger gely Szín ház ban – an nak ala pí tó tag ja ként –
vég zett öt év ti ze des mû vé szi pá lya fu tá sa el is me ré se ként

Tóth Béla nyu gal ma zott szín mû vész nek,

kö zel négy év ti ze des ered mé nyes ku ta tó mun ká já ért,
bio ké mi ai-sejt bi o ló gi ai té má jú tu do má nyos pub li ká ci ói
nem zet kö zi szin tû el is me ré sé ért, ma gas szín vo na lú ok ta tó
te vé keny sé gé ért, a si ke res fi a tal ku ta tók ne ve lé sé ben való
ak tív rész vé te lé ért

dr. Ud var dy An dor nak, a bi o ló gi ai tu do mány dok to rá -
nak, az MTA Sze ge di Bi o ló gi ai Köz pont Bio ké mi ai In té -
zet tu do má nyos ta nács adó já nak,
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az 1848–49-es for ra da lom és sza bad ság harc kutatá -
sáért, a Szá za dok c. fo lyó irat öt év ti ze des szer kesz té sé ért,
ok ta tói és pub li ká ci ós te vé keny sé gé ért

dr. Ur bán Ala dár nak, a tör té ne lem tu do mány dok to rá -
nak, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem, Bölcsészet -
tudományi Kar pro fes sor eme ri tu sá nak,

az er dõ ke ze lés nép sze rû sí té se, az er dõk ter mé sze tes
élet kö zös sé gét tá mo ga tó gaz dál ko dás meg va ló sí tá sa ér de -
ké ben hosszú idõn át vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Var ga Bé lá nak, a Mát ra Bük ki Er dõ gaz da ság nyu gal -
ma zott er dõ mér nö ké nek, a Pro Sil va Hun gá ria Egye sü let
ve ze tõ jé nek,

a dél-du nán tú li kul tu rá lis, mû vé sze ti köz élet ben vég zett 
több év ti ze des új ság írói, mé dia ve ze tõi, ok ta tói te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

Var ga Ist ván nak, a Ka pos vá ri Egye tem Mû vé sze ti Kar
Kom mu ni ká ci ós Tan szék meg bí zott tan szék ve ze tõ jé nek,
fõ is ko lai ad junk tus nak, a So mogy Mé dia Kft. ügy ve ze tõ
igaz ga tó já nak, a So mogy c. fo lyó irat fõ szer kesz tõ jé nek,

a tár sa da lom szé les ré te gei ér de ké ben vég zett sok ol da lú 
mun ká ja, lel ki pász to ri te vé keny sé ge el is me ré se ként

Var ga Lász ló nak, a Du na mel lé ki Re for má tus Egy ház -
ke rü let püs pök he lyet te sé nek,

a „Göm böc” fan tá zi a ne vû test meg al ko tá sá ért

dr. Vár ko nyi Pé ter Lász ló nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és
Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Épí tész mér nö ki Kar egye -
te mi ad junk tu sá nak,

ered mé nyes lab da rú gó edzõi te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Ve re bes Jó zsef nek, az Új bu da Lágy má nyo si TC szak -
mai igaz ga tó já nak,

szak mai, tu do má nyos te vé keny sé ge, a vas úti köz le ke -
dés fej lesz té se ér de ké ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Vö rös Jó zsef nek, a MÁV Zrt. Pá lya vas úti Üz let ág
 Pálya- és Mér nö ki Lé te sít mé nyek Igaz ga tó sá ga osz tály ve -
ze tõ jé nek,

a ré gé sze ti mû em lé kek meg õr zé se ér de ké ben vég zett
hi va ta li, ok ta tói és szer ve zõ mun ká ja el is me ré se ként

Wol lák Ka ta lin nak, a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va -
tal ré gé sze ti és mû tárgy fõ fel ügye lõ jé nek,

az ap ró fal vas és zsák te le pü lés szer ke zet ben szín vo na las 
me net rend sze rin ti au tó busz-köz le ke dést meg va ló sí tó vál -
la lat irá nyí tói te vé keny sé ge, valamint az au tó busz park
 rekonstrukciójában el ért ered mé nyei el is me ré se ként

Za lat nay Lász ló nak, a Zala Vo lán Zrt. vezérigazgató -
jának,

a ma gyar di vat ter ve zés nem zet kö zi hír ne vé nek öreg bí -
té sé ért, sok ol da lú ter ve zé si te vé keny sé ge el is me ré se ként

Zoób Ka ta lin di vat ter ve zõ nek,

a fod rász szak ma ha tá ra in kon túl is el is mert kre a tív mû -
ve lé sé ért, ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

Zsid ró Ta más mes ter fod rász nak, a Zsid ró Kft. ügy ve ze -
tõ jé nek, tu laj do nos nak,

a ma gyar jazz mû fa já nak te rü le tén vég zett elõ adó-mû -
vé szi, ze ne szer zõi és ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

Zsol dos Béla ütõ hang sze res mû vész nek, a Liszt Fe renc
Ze ne mû vé sze ti Egye tem Jazz Tan szék egye te mi docen -
sének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata);

a Köz pon ti Hon véd Kór ház re konst ruk ci ó já nak ki vi te -
le zé sé ben és le bo nyo lí tá sá ban vég zett mun ká ja el is me ré -
se ként

Csák Gá bor mér nök dan dár tá bor nok nak, a HM Inf ra -
struk tu rá lis Ügy nök ség ve zér igaz ga tó já nak,

dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok nak, az MH
Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont meg bí -
zott pa rancs no ká nak,

a rend õrség ál lo má nyá ban vég zett sok ol da lú mun ká ja,
a rend õrutánpótlás ne ve lé sé ben, a ren dé sze ti tu do mány
 terén vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Dá nos Va lér rend õr dan dár tá bor nok nak, az ál lam- és 
jog tu do mány dok to rá nak, az IRM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság
Ren dé sze ti és Bûn meg elõ zé si In té zet igaz ga tó já nak,

több mint há rom év ti ze des, a tûz ol tó ság és a ka taszt ró -
fa vé de lem ál lo má nyá ban vég zett szak mai te vé keny sé ge
el is me ré se ként

dr. Gáti Zol tán tûz ol tó ez re des nek, a Bé kés Me gyei
 Katasztrófavédelmi Igaz ga tó ság igaz ga tó já nak,

a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ál lo má nyá ban vég zett
há rom év ti ze des mun ká ja el is me ré se ként

dr. He yl mann Ka ta lin bv. or vos ez re des nek, bv. fõ ta ná -
csos nak, a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga 
fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

a rend õrség ál lo má nyá ban vég zett kö zel há rom év ti ze -
des mun ká ja el is me ré se ként

dr. Ko vács Sán dor rend õr ez re des nek, rend õrségi fõ ta -
ná csos nak, a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Rendõr-
 fõkapitányság bûn ügyi igaz ga tó já nak, fõ ka pi tány-he lyet -
tes nek,
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a szol gá lat te rén vég zett szak mai mun ká ja el is me ré se -
ként

Lõ rincz Ist ván La jos al ez re des nek, az MK Nem zet biz -
ton sá gi Szak szol gá lat osz tály ve ze tõ jé nek,

Ma kay Ala dár ez re des nek, az MK Nem zet biz ton sá gi
Szak szol gá lat fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Ve réb Jó zsef fõ had nagy nak, az MK Nem zet biz ton sá gi
Szak szol gá lat ki emelt szak re fe ren sé nek,

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett ki emel ke dõ
mun ká ja el is me ré se ként

My szog lád Ró bert ez re des nek, a HM HVK Ve zér ka ri
Iro da iro da ve ze tõ jé nek,

Sveh lik Já nos ok le ve les mér nök ez re des nek, az MH
 Légijármû Ja ví tó üzem pa rancs no ká nak,

Turi Já nos mér nök dan dár tá bor nok nak, az MH Össz -
haderõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa -
rancs nok he lyet te sé nek, MH Ha di tech ni kai fõ nök nek,

a rend õrség ál lo má nyá ban vég zett köz el há rom év ti ze -
des mun ká ja el is me ré se ként

dr. Ne mes Fe renc rend õr ez re des nek, a Komárom-
 Esztergom Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság fõkapitány-
 helyettesének, a Köz biz ton sá gi Szer vek igaz ga tó já nak,

ki ma gas ló szol gá la ti ér de mei el is me ré se ként

Ta li gás An tal ez re des nek, a HM Kom mu ni ká ci ós és
 Toborzó Fõ osz tály Mé dia Osz tály osz tály ve ze tõ jé nek, fõ -
osz tály ve ze tõ-he lyet tes nek,

a rend õrség ál lo má nyá ban vég zett köz el há rom év ti ze -
des mun ká ja el is me ré se ként

dr. Orosz Gyu la rend õr ez re des nek, a He ves Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság bûn ügyi igaz ga tó já nak, fõ ka pi -
tány-he lyet tes nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(katonai tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 3.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. au gusz tus 8.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/3152/2007.

A Köztársasági Elnök
158/2007. (VIII. 31.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

a ha tá ra in kon túl is el is mert, a köz gaz da ság tu do mány
te rén vég zett sok ol da lú mun kás sá gá ért

Kor nai Já nos Szé che nyi-dí jas köz gaz dász nak,

az eu ró pai és gaz da sá gi jogi kép zés kor sze rû sí té sé ben,
a tár sa sá gi és cégtör vények ki dol go zá sá ban vég zett mun -
kás sá ga, a gaz da ság irá nyí tá si jog te rén vég zett ku ta tói,
 valamint szé les körû szak mai-köz éle ti te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

dr. Sár kö zy Ta más nak, az ál lam- és jog tu do mány dok -
torának, Ál la mi-dí jas nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
Gaz da sá gi Jogi In té ze te egye te mi ta ná rá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

(polgári tagozata);

nem zet kö zi leg is nagy ra be csült iro dal mi mun kás sá ga
el is me ré se ként

Es ter há zy Pé ter Kos suth-dí jas író nak,

nem zet kö zi leg is nagy ra be csült mû vé szi és ok ta tói
 tevékenysége el is me ré se ként

Jo vá no vics György Kos suth-dí jas szob rász mû vész nek,

a ma gyar és a nem zet kö zi film mû vé szet ben el ért ered -
mé nye i ért

Ken de Já nos Kos suth-dí jas film ope ra tõr nek, a Szín ház- 
és Film mû vé sze ti Egye tem rek to ri meg bí zott já nak, a
 Magyar Ope ra tõ rök Tár sa sá ga el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata);

vi lág szer te el is mert sport pá lya fu tá sá ért, a ma gyar sport
nem zet kö zi hír ne vé nek öreg bí té sé ért

Er dei Zsolt ököl ví vó nak,

nem zet kö zi leg is nagy ra be csült film ren de zõi te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

For gács Pé ter Ba lázs Bé la-dí jas film ren de zõ nek,
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ki emel ke dõ tu do má nyos ku ta tói és ok ta tói tevékeny -
sége el is me ré se ként

dr. Ta más Pál nak, a szo ci o ló gi ai tu do mány kandidá -
tusának, az MTA Szo ci o ló gi ai Ku ta tó in té zet igazgató -
jának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozata);

több év ti ze des, sok ol da lú iro dal mi mun kás sá ga, új ság -
írói te vé keny sé ge el is me ré se ként

Csá ki Ju dit új ság író nak, kri ti kus nak,

két év ti ze des kri ti ku si mun kás sá ga el is me ré se ként

Fáy Mik lós új ság író nak,

a ha zai bo rá sza ti és bor kul tú ra fej lesz té sé ért, a ma gyar
bo rok nem zet kö zi el is mer te té sé ben be töl tött sze re pé ért

György ko vács Imre som ló vá sár he lyi bo rász nak,

Lõ rincz György a St. And rea Pin cé szet (Eger sza lók)
 borászának,

We nin ger Franz a We nin ger Pin cé szet (Balf) bo rá szá -
nak,

a ma gyar gaszt ro nó mia meg is mer te té sé ért, a Gun del
 Étterem új bó li vi lág hír név re eme lé sé ért

Kal la Kál mán nak, a Gun del Ét te rem konyhaigazgató -
jának,

az Ul pi us-ház Könyv ki adó lét re ho zá sá ért, a ní vós szép -
iro dal mi mû vek és iro dal mi al ko tá sok ki adá sá ért

Ke pets And rás nak, az Ul pi us-ház Könyv ki adó könyv -
kiadó ve ze tõ jé nek,

több év ti ze des szí ni kri ti ku si és lap szer kesz tõi te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Kol tai Ta más Já szai Ma ri-dí jas szí ni kri ti kus nak, a Szín -
ház c. fo lyó irat fõ szer kesz tõ jé nek,

a ma gyar di vat ter ve zés nem zet kö zi el is mer te té se ér de -
ké ben vég zett te vé keny sé gé ért

Ná ray Ta más di vat ter ve zõ nek,

sok ol da lú mû vé szi és ok ta tói te vé keny sé gé ért

Pé ter Vla di mír Mun ká csy Mi hály-dí jas szob rász mû -
vész nek, öt vös mû vész nek, Ér de mes Mû vész nek, a Mo -
holy Nagy Lász ló Ipar mû vé sze ti Egye tem egye te mi ta ná -
rá nak,

szín ház ve ze tõi, ren de zõi és szín mû vé szi te vé keny sé ge
el is me ré se ként

Pin tér Béla szín mû vész nek, ren de zõ nek,

egye di, a Luan by Lu cia már ka ne vet vi se lõ ruhater -
veiért és nagy si ker rel ren de zett szak mai di vat be mu ta tói
el is me ré se ként

S. He gyi Lu cia di vat ter ve zõ nek, ipar mû vész nek,

sok ol da lú mû vé sze ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

Wa horn And rás Mun ká csy Mi hály-dí jas kép zõ mû vész -
nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 3.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. au gusz tus 8.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/3220/2007.

A Köztársasági Elnök
159/2007. (VIII. 31.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

nem zet kö zi leg is nagy ra be csült iro dal mi mun kás sá ga
el is me ré se ként
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Ná das Pé ter Kos suth-dí jas író nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 9.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

A mi nisz ter el nök he lyett:

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/3330/2007.

A Köztársasági Elnök
160/2007. (VIII. 31.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Alkot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, valamint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

új ság írói te vé keny sé gé ért, kü lö nö sen a Kul túr ház c.
mû sor szer kesz té sé ért

Er dõs Gá bor új ság író nak, a Ma gyar Te le ví zió Kul túr -
ház c. mû sor fõ szer kesz tõ-mû sor ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 13.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

A mi nisz ter el nök he lyett:

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/3368/2007.

A Köztársasági Elnök
161/2007. (VIII. 31.) KE

határozata

kitüntetés viselésének engedélyezésérõl

A kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tésére, a Ma gyar Köz tár sa -
ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi XXXI. tör vény 2.  §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, en ge dé -
lye zem a Gö rög Köz tár sa ság el nö ke ál tal az aláb bi ak ban
fel so rolt sze mé lyek ré szé re ado má nyo zott ki tün te té sek
 viselését:

1. Só lyom Er zsé bet – The Grand Cross of the Or der of
Be ne fi cen ce

2. Sze ke res Imre – The Grand Cross of the Or der of the
Pho e nix

3. Tari Sán dor – The Grand Cross of the Or der of the
Pho e nix

4. Szõ ke Lász ló – The Grand Com man der of the Or der
of Ho no ur

5. Tóth Jó zsef – The Grand Com man der of the Or der of
Ho no ur

6. Gu lyás And rás – The Grand Com man der of the
 Order of the Pho e nix

7. Bo kor Ba lázs – The Grand Com man der of the Or der
of the Pho e nix

8. Sza bó György – The Grand Com man der of the Or der 
of the Pho e nix

9. Ké ke si Fe renc – The Com man der of the Or der of
Ho no ur

10. Bits key Bo tond – The Com man der of the Or der of
Ho no ur

11. Ku min Fe renc – The Com man der of the Or der of
the Pho e nix

12. Son ne vend Pál – The Com man der of the Or der of
the Pho e nix

13. Mo hay And rás – The Of fi cer of the Gold Cross of
the Or der of the Pho e nix

14. Ij gyár tó Ist ván – The Of fi cer of the Gold Cross of
the Or der of the Pho e nix

15. Amb rus Jenõ – The Of fi cer of the Gold Cross of
the Or der of the Pho e nix

16. Kosz tasz Ri zo jan nisz – The Of fi cer of the Gold
Cross of the Or der of the Pho e nix

17. Ma ro sán At ti la – The Knight of the Sil ver Cross of
the Or der of the Pho e nix
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18. Lan di Ba lázs – The Knight of the Sil ver Cross of
the Or der of the Pho e nix

19. Fo dor La jos – The Knight of the Sil ver Cross of
the Or der of the Pho e nix

20. Ber csé nyi Mik lós – The Knight of the Sil ver Cross
of the Or der of the Pho e nix

Bu da pest, 2007. jú li us 10.

Só lyom Lász ló s. k.,

köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú li us 17.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,

kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-5/2758/2007.

A Köztársasági Elnök
162/2007. (VIII. 31.) KE

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
tésére dr. Ru zsás Sán dor Ró bert had bí ró ez re dest 2007.
au gusz tus 20-ai ha tállyal dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. jú li us 24.

Só lyom Lász ló s. k.,

köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Sze ke res Imre s. k.,

hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2995/2007.

A Köztársasági Elnök
163/2007. (VIII. 31.) KE

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
tésére dr. Grósz An dor or vos ez re dest 2007. au gusz tus
20-ai ha tállyal dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. jú li us 24.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2996/2007.

A Köztársasági Elnök
164/2007. (VIII. 31.) KE

határozata

pénzügyõr altábornagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban fog lalt
jog kö röm ben, a pénz ügy mi nisz ter elõ ter jesz tésére
dr. Nagy Já nos pénz ügy õr ve zér õr na gyot 2007. au gusz tus
20-ai ha tállyal pénz ügy õr al tá bor naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. jú ni us 11.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 19.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2402/2007.
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A Köztársasági Elnök
165/2007. (VIII. 31.) KE

határozata

nyugállományú polgári védelmi dandártábornok
kinevezésérõl

Az Alkot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont ja alap ján, az 
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter elõ ter jesz -
tésére Is te nes Sán dor György nyug ál lo má nyú pol gá ri
 védelmi ez re dest 2007. au gusz tus 20-ai ha tállyal nyug ál -
lo má nyú pol gá ri vé del mi dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 13.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/3367/2007.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Tájékoztató
a közigazgatási szakvizsga 2007. szeptember 1-jétõl

hatályos követelményrendszerérõl

Az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság El nök sé ge
a köz igaz ga tá si szak vizs gá ról  szóló 35/1998. (II. 27.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 3.  §-a alap ján – 2007.
szep tem ber 1-jei ha tállyal – a köz igaz ga tá si szak vizs ga
kö te le zõ és vá laszt ha tó vizs ga tár gya i nak

kö ve tel mény rend sze rét

az aláb bi ak ban ál la pít ja meg:

Az új kö ve tel mény rend szer köz zé té te lé vel a köz igaz ga -
tá si szak vizs ga kö te le zõ tár gyak nak a Ma gyar Köz löny
2002. évi 64. szá má ban köz zé tett, valamint a vá lasz tott
köz igaz ga tá si szak vizs ga tár gyak nak a Ma gyar Köz löny
2002. évi 88. szá má ban köz zé tett kö ve tel mény rend sze re
ha tá lyát vesz ti.

Általános követelmények a közigazgatási szakvizsga
írásbeli és szóbeli vizsgájának teljesítéséhez

A köz igaz ga tá si szak vizs ga a kö te le zõ vizs ga tárgy (Ál -
ta lá nos köz igaz ga tá si is me re tek) és egy vá laszt ha tó vizs -

ga tárgy írás be li és szó be li tel je sí té sé bõl áll. A köz tiszt vi -
se lõ egy vizs ga na pon tesz írás be li és szó be li vizs gát egy
szak vizs ga tárgy ból.

A vá laszt ha tó tár gyak jegy zé két az R. 3. szá mú mel lék -
le te tar tal maz za.

A szak vizs ga kö te le zõ és vá laszt ha tó vizs ga tár gya i ból
tett vizs gák kö zött leg alább 15 nap nak kell el tel nie. A köz -
igaz ga tá si szak vizs gá hoz vizs ga tár gyan ként kü lön-kü lön
írás be li és szó be li szá mon ké rés tar to zik. A vizs ga tan anya -
ga a köz zé tett kö ve tel mény rend szer bõl és a jegy zet bõl áll.
A szá mon ké rés alap ját ké pe zik to váb bá a jegy zet le zá rá sát
köve tõen be kö vet ke zett és a jegy zet szö ve gét érin tõ jog -
sza bá lyi vál to zá sok. Ezek re a vál to zá sok ra a fel ké szí tõk
al kal má val az ok ta tók ki fe je zet ten fel hív ják a hall ga tók fi -
gyel mét. A vizs ga tan anya gai le tölt he tõ ek a Kor mány za ti
Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz -
pont hon lap já ról (http://omi.mki.gov.hu ol dal bal szé lén
ta lál ha tó Tan anyag tár map pá ból).

Írás be li vizs ga
A vizs gá zó az írás be li vizs ga tel je sí té se so rán szá mot

ad ar ról, hogy a kö te le zõ és a vá lasz tott tárgy tan anya gát 
a kö ve tel mény rend szer nek meg fe le lõ, ma gas szín vo na -
lon is me ri, és ké pes azo kat al kal maz ni a gya kor lat ban.

A vizs gá zó ar ról ad ta nú bi zony sá got, hogy a kö te le zõ
és a vá lasz tott tár gyon be lül mennyi re ké pes egy köz -
igaz ga tá si prob lé ma kom plex gya kor la ti elem zé sé re,
meg ol dá sok hoz szük sé ges in téz ke dé sek, el já rá sok
 kiválasztására, a vég re haj tás me ne té nek ter ve zé sé re.
Emel lett a vizs ga tár gyak hoz kap cso ló dó konk rét fel ada -
tok meg ol dá sa is rész e a tan tárgy írás be li vizs ga ré szé -
nek.

Mind a kö te le zõ, mind a vá lasz tott tár gyi írás be li vizs ga
a vizs ga tárgy hoz kap cso ló dó fel adat sor ból áll, mely re ma -
xi má li san 100 pont ad ha tó.

A vizs ga bi zott ság az írás be li vizs gát – vizs ga tár gyan -
ként kü lön-kü lön – öt fo ko zat tal ér té ke li.

a) je les (5): 91–100 pont,

b) jó (4): 81–90 pont,

c) kö ze pes (3): 71–80 pont,

d) elég sé ges (2): 61–70 pont,

e) elég te len (1): 0–60 pont.

A vizs gá zó nak mind a kö te le zõ, mind a vá lasz tott szak -
vizs ga tárgy ból leg alább elég sé ges ér dem je gyû vizs gát
kell ten nie, hogy az el fo gad ha tó le gyen. Amennyi ben va -
la mely tárgy ból elég te len ér dem je gyû írás be li vizs gát tesz, 
azt meg kell is mé tel ni. A vizs gá zó elég te len ér dem je gyû
írás be li vizs ga ese tén is te het szó be li vizs gát.

Az írás be li vizs ga idõ tar ta ma vizs ga tár gyan ként:
120 perc.

A si ke res írás be li dol go zat fel té te le, hogy a vizs gá zó
köz érthetõen, gör dü lé ke nyen és nyelv ta ni lag is he lye sen
fo gal maz zon, át te kint he tõ, el fo gad ha tó vá la szo kat ad jon a
kér dé sek re.
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Szó be li vizs ga
A szó be li vizs ga ke re té ben a je lölt bi zo nyít ja szak mai,

köz igaz ga tá si tá jé ko zott sá gát, fel ké szült sé gét.

A vizs gá zó a kö te le zõ tár gyi szó be li vizs gán egy té telt
húz, amely a) és b) kér dés rész bõl áll. Az egyes kér dés ré -
szek kü lön bö zõ tan anyag ré szek hez kap cso lód nak. A vá -
lasz tott tár gyi szó be li vizs gán a je lölt egy té telt húz.

A szó be li vizs gák ra tör té nõ fel ké szü lés re, ki hú zott té te -
lek ki dol go zá sá ra leg alább 20 per cet kell biz to sí ta ni a
vizs gá zó szá má ra.

A vizs ga bi zott ság a té tel hez nem tar to zó, de a vizs ga tár -
gyon be lü li to váb bi kér dé sek fel te vé sé vel is tá jé ko zód hat
a je lölt fel ké szült sé gé rõl.

A szó be li vizs ga ér té ke lé se az írás be li vizs ga ér té ke lé -
sé rõl ír tak kal egye zõ.

A vizs gá zó a ki hú zott té tel re vo nat ko zó an szá mot ad
ar ról, hogy a kö te le zõ és a vá lasz tott tárgy konk rét kér -
dés kö re it ma gas szín vo na lon is me ri, azok ról jó be széd-,
fo gal ma zá si kész sé get mu tat va egy-egy vizs ga tárgy ból
olyan idõ tar tam ban fe le l, amely alap ján fel ké szült sé ge
meg ítél he tõ.

Közigazgatási szakvizsga követelményrendszere
vizsgatárgyanként

ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK
KÖTELEZÕ VIZSGATÁRGYBÓL

I. rész

A KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK RENDSZERE

A tan tárgy ren del te té se, hogy a köz igaz ga tá si szak vizs -
ga ala po zó tan tár gya ként olyan át fo gó, de ugyan ak kor cél -
ra ori en tált al kot mány jo gi, il le tõ leg köz igaz ga tá si is me re -
tek kel lás sa el a vizs gá zó kat, ame lyek re az után rá épül het a
töb bi kö te le zõ, il le tõ leg vá laszt ha tó tan tárgy.

Ren del te té sé nek meg fele lõen a tan tárgy el mé le ti, de
nem ön cé lú an tu do má nyos ko dó: a vizs gá zók ál tal el sa já tí -
tott fo gal mak nak, cso por to sí tá sok nak meg van a gya kor la ti 
je len tõ sé ge, amely a töb bi tan tárgy kö ré ben is hasz no sul.

A tan anyag a kö zép pont ba a ma gyar sza bá lyo zást ál lít ja 
ugyan, de azt be ágyaz za a nem zet kö zi jog fej lõ dés ten den -
ci á i ba, s ek ként ér zé kel te ti a meg lé võ fo gya té kos sá go kat,
il le tõ leg az elõ re lé pés kí vá na tos irá nya it.

Követelmények

1. A Ma gyar Köz tár sa ság al kot má nyos be ren dez ke dé se

A vizs gá zó le gyen ké pes ér tel mez ni az alkot mány fo -
gal mát, is mer je azok tí pu sa it, sza bá lyo zá si tárgy kö re it és a 
ma gyar al kot mány fej lõ dés leg fon to sabb ál lo má sa it.

A vizs gá zó is mer je meg a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot -
má nyá ban meg ha tá ro zott alap ve tõ jo go kat és kö te le zett sé -
ge ket, tud ja azo kat cso por to sí ta ni, le gyen ké pes azok tar -
tal mát a tan anyag ban ki fej tet tek sze rint ér tel mez ni, és is -
mer je meg az alap jo gok ér vény re jut ta tá sá ra, kor lá ta i ra és
vé del mé re vo nat ko zó, az Al kot mány ban meg ha tá ro zott
fõbb ren del ke zé se ket, il le tõ leg az azok hoz kap cso ló dó al -
kot mány bí ró sá gi gya kor lat leg fon to sabb ele me it. A köz -
tiszt vi se lõ is mer je az ál lam szer ve zet fel épí té sé nek al kot -
má nyos el ve it.

2. Az ál lam i szer vek rend szer e, jel le gük és egy más hoz
való vi szo nyuk

A köz tiszt vi se lõ e tan anyag rész el sa já tí tá sá val is mer je
meg az ál lam i szer vek tí pu sa it, azok fõ fel ada ta it és kap -
cso lat rend sze rét; le gyen ké pes fel is mer ni az ál lam i szer -
vek irá nyí tá si vi szo nya it. A vizs gá zó e tárgy kör ke re té ben
is mer je meg a he lyi ön kor mány za tok ra vo nat ko zó, az Al -
kot mány ban meg ha tá ro zott sza bá lyo kat.

3. A köz igaz ga tás szer ve zet rend sze re, mû kö dé se és a
köz igaz ga tá si fel ada tok

A vizs gá zó is mer je meg az ál lam igaz ga tás köz pon ti
szer ve it (Kor mány, mi nisz té riu mok, nem mi nisz té ri u mi
for má ban mû kö dõ köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek), a te -
rü le ti és he lyi szer vek rend sze rét, és le gyen ké pes e szerv -
tí pu sok fõbb jel leg ze tes sé ge it be mu tat ni. A vizs gá ra ké -
szü lõk sa já tít sák el a köz igaz ga tá si szer vek mû kö dé sé re
vo nat ko zó alap ve tõ is mér ve ket, és is mer jék a köz igaz ga tá -
si szer vek ál tal el lá tan dó leg fon to sabb fel adat cso por to kat,
le gye nek ké pe sek el ha tá rol ni az ál lam ha tal mi, igaz ság -
szol gál ta tá si, ön kor mány za ti és ál lam igaz ga tá si fel ada to -
kat. A vizs gá zó is mer je a köz igaz ga tá si te vé keny ség faj ták
osz tá lyo zá sát, kü lö nös te kin tet tel a rend szer vál tás után ki -
bon ta ko zott, il le tõ leg nap ja ink ban ki bon ta ko zó tenden -
ciákra. A köz tiszt vi se lõk is mer jék az e kör be tar to zó te vé -
keny sé gi faj tá kat, le gye nek tisz tá ban a ha tó sá gi ellen õr -
zés, en ge dé lye zés, kö te le zés és szank ció al kal ma zás lé nye -
gé vel, ezek egy más hoz való vi szo nyá val; sa já tít sák el azo -
kat az el mé le ti és mód szer ta ni ala po kat, ame lyek nél kü löz -
he tet le nek a tan anyag ké sõb bi, egy-egy tárgy kört rész le te -
sen tár gya ló ré sze i nek meg ta nu lá sá hoz.

Tananyag

A vizs ga anya got a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál -
ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont ál tal ki adott „Ál ta -
lá nos köz igaz ga tá si is me re tek” címû jegy zet fog lal ja ma -
gá ban.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azok nak, akik a tan tárgy ból vagy a tan tárgy hoz tar to zó
egyes té ma kö rök bõl a vizs ga kö ve tel mé nye ken túl me nõ is -
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me re te ket akar nak sze rez ni, a kö vet ke zõ pub li ká ci ó kat
ajánl juk a fi gyel mé be:

Ádám An tal: Al kot má nyi ér té kek és al kot mány bí rás ko -
dás, Osi ris Ki adó, Bu da pest, 1998.

Fa ze kas Ma ri an na–Fi cze re La jos (szer k.): Ma gyar köz -
igaz ga tá si jog – Ál ta lá nos rész, Osi ris Ki adó, Bu da pest,
2006.

Ki lé nyi Géza: Az alkot mány egyes (alap el vi, alap jo gi)
ren del ke zé se i nek jogi jel le ge, Tár sa dal mi Szem le, 1995.
évi 11. szám.

Ki lé nyi Géza (szer k.): Al kot mány bí rás ko dás, Unió
 Kiadó, Bu da pest, 1993.

Ku ko rel li Ist ván (szer k.): Al kot mány tan I., Osi ris
 Kiadó, Bu da pest, 2007.

Só lyom Lász ló: Az al kot mány bí rás ko dás kez de tei
 Magyarországon, Osi ris Ki adó, Bu da pest, 2001.

A tan tárgy hoz, illetve a tan tárgy egyes té ma kö re i hez
kap cso ló dó jog sza bá lyok:

2006. évi LVII. tör vény a köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek rõl, valamint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok
jog ál lá sá ról

2006. évi LV. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té -
ri u ma i nak fel so ro lá sá ról

1949. évi XX. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má -
nya (ha tá lyos szö veg e)

Szóbeli kérdések

1. Is mer tes se az Alkot mány fo gal mát, sza bá lyo zá si
tárgy kö re it, és mu tas sa be a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam -
szer ve ze te fel épí té sé nek al kot má nyos alap ja it!

2. Ha tá roz za meg az alap ve tõ jo gok fo gal mát és cso -
por to sít sa eze ket a jo go kat! Is mer tes se az alap ve tõ jo gok
kor lá to zá sá ra és vé del mé re vo nat ko zó fon to sabb ren del -
ke zé se ket a ha tá lyos Alkot mány alap ján!

3. Mu tas sa be a sza bad ság jo go kat és rész le tez ze há -
rom, a vizs ga bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott sza bad ság jog
tar tal mát!

4. Mu tas sa be a po li ti kai alap jo go kat és is mer tes se há -
rom – a vizs ga bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott – po li ti kai
alap jog tar tal mát! Is mer tes se az alap ve tõ kö te les sé ge ket a
ha tá lyos Alkot mány alap ján!

5. Jel le mez ze a gaz da sá gi, szo ciá lis és kul tu rá lis jo go -
kat, és fejt se ki a vizs ga bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott alap -
jog tar tal mát!

6. Is mer tes se az Or szág gyû lés jog ál lá sát, fõbb fel adat-
és ha tás kö re it, a szer ve ze té re és mû kö dé sé re vo nat ko zó
alap ve tõ sza bá lyo kat!

7. Ha tá roz za meg a kor mány zás fo gal mát, is mer tes se a
Kor mány fon to sabb fel adat- és ha tás kö re it, szer ve ze tét,
meg bí za tá sát és mû kö dé sé nek fõbb sza bá lya it!

8. Ha tá roz za meg a köz tár sa sá gi el nök he lyét az ál lam -
szer ve zet ben, is mer tes se fõbb fel adat- és ha tás kö re it!

9. Mu tas sa be a bí ró ság és ügyész ség jog ál lá sát, e szer -
ve ze tek fõbb fel adat- és ha tás kö re it, szer ve ze ti rend sze rét!

10. Mu tas sa be az or szág gyû lé si biz to sok jog ál lá sát,
fon to sabb fel adat- és ha tás kö re it!

11. Is mer tes se az Alkot mány bíró ság jog ál lá sát, fõbb
fel adat- és ha tás kö re it és mu tas sa be az AB mû kö dé sét!

12. Ha tá roz za meg a köz igaz ga tás fo gal mát, he lyét a
ha tal mi ágak rend sze ré ben! Is mer tes se a köz igaz ga tás
fõbb fel adat cso port ja it!

13. Ha tá roz za meg a köz igaz ga tá si szerv fo gal mát, is -
mer tes se jog ál lá sát, és mu tas sa be az ál lam igaz ga tás szer -
ve zet rend sze rét!

14. Mu tas sa be a he lyi ön kor mány zás al kot má nyos ga -
ran ci á it, valamint az ön kor mány zat és az ál lam i szer vek
kap cso la tát!

15. Is mer tes se az ön kor mány zat fel adat- és ha tás kö ri
cso port ja it, az ön kor mány zat szer ve ze té nek és gaz dál ko -
dá sá nak alap ve tõ sza bá lya it!

16. Is mer tes se a köz igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gi tí -
pu sa it, és mu tas sa be rész le te sen a ha tó sá gi jog al kal ma zó
te vé keny sé ge ket: ha tó sá gi en ge dé lye zés, ha tó sá gi kö te le -
zés, szank ció!

II. rész

JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁSI ISMERETEK

A tan tárgy cél ja, hogy a vizs gá zó meg ala po zott is me re -
te ket sze rez zen a köz igaz ga tás két alap ve tõ köz ha tal mi te -
vé keny sé gé rõl, és ké pes le gyen el iga zod ni a jog al ko tás,
illetve a jog al kal ma zás kö ve tel mé nye i ben. A tan anyag
ala po zó is me re te ket ad a ko di fi ká ci ó hoz és meg is mer te ti a
köz tiszt vi se lõt a jog al kal ma zá si te vé keny ség ele me i vel,
össze füg gé se i vel, el mé lyí ti a ha tó sá gi jog al kal ma zás sal
kap cso la tos is me re te it.

Követelmények

1. Jog ál lam és jog al ko tás

A vizs gá zó is mer je meg a jog al ko tás he lyét és sze re pét a 
jog ál lam szer ve ze ti és mû kö dé si rend jé nek ki ala kí tá sá ban
és meg erõ sí té sé ben. Is mer je meg a Ma gyar Köz tár sa ság
jog for rá si rend sze rét, le gyen ké pes el he lyez ni és jel le mez -
ni az egyes jog for rá so kat; ha son ló kép pen sze rez zen jár tas -
sá got a jog for rá si rend szer bel sõ ko he ren ci á ját biz to sí tó
kö ve tel mé nyek meg is me ré sé ben és al kal ma zá sá ban. Is -
mer je meg a sza bá lyo zá si szin tek és sza bá lyo zá si tár gyak
össz hang já nak kö ve tel mé nye it. Sze rez zen is me re te ket a
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jog al ko tás ti pi kus tar tal mi és for mai hi bá i ról. Sa já tít sa el a
jog sza bály-elõ ké szí té si és jog al ko tá si el já rás fo lya ma tát,
il le tõ leg a jog sza bály(ter ve zet) szer ke ze ti ele me i nek al -
kal ma zá sát. Is mer je meg a jog sza bály(ter ve zet) szö ve ge -
zé sé vel kap cso la tos el vá rá so kat és kö ve tel mé nye ket. Sze -
rez zen is me re te ket a jog sza bá lyok de re gu lá ci ó ja tár gyá -
ban, a jog al ko tá si fo lya mat ba be épí tett de re gu lá ció al kal -
ma zá sá ban és is mer je meg a ha tá lyos jog anyag kar ban tar -
tá sá val kap cso la tos fel ada to kat, tech ni ká kat.

2. Jog al ko tás és pi ac gaz da ság

A köz tiszt vi se lõ e tan anyag rész el sa já tí tá sá val is mer je
meg a jog al ko tás he lyét és sze re pét a pi ac gaz da sá gi kör -
nye zet ki ala kí tá sá ban és meg erõ sí té sé ben. Sze rez zen jár -
tas sá got a „be avat ko zó” és „szol gál ta tó, szük ség let ki elé -
gí tõ” ál lam jog anya gá nak sa já tos sá gai tár gyá ban, le gyen
ké pes a „pi ac gaz da ság”-ba rát jog al ko tá si tech ni kák és
mód sze rek fel is me ré sé re és – ko di fi ká ci ós el já rás ban
részt ve võ ként – al kal ma zá sá ra.

3. Az EU-tag ság ha tá sa jog al ko tá sunk ra

A vizs gá zó sa já tít sa el az EU jog al ko tá si me cha niz mu -
sá nak lé nye ges össze te võ ele me it: is mer je meg és le gyen
ké pes jel le mez ni az el sõd le ges és má sod la gos EU-nor má -
kat, ezek ha tá sát a ma gyar jog al ko tás ra és jog for rá si rend -
szer re. Sa já tít sa el azo kat az el ve ket és el vá rá so kat, ame -
lye ket az EU-tag ság kö te le zõ en meg je le nít a ma gyar jog -
al ko tás ban.

4. Ál ta lá nos jog al kal ma zá si is me re tek

A köz tiszt vi se lõ e tan anyag rész el sa já tí tá sa kor tud ja ér -
tel mez ni a jog al kal ma zás fo gal mát. Át fo gó an is mer je a
jog al kal ma zás fo lya ma tát, is mer je meg a jog al kal ma zást
vég zõ szer ve ket, sa já tos sá ga i kat; rész le te sen is mer je meg
a jog ér tel me zés faj tá it. A vizs gá zó át fo gó an is mer je a ha -
tó sá gi jog al kal ma zó te vé keny ség tar tal mát, jel lem zõ it,
tud ja be mu tat ni a köz igaz ga tá si ha tó sá gi jog al kal ma zás
sa já tos sá ga it és is mer je a köz igaz ga tá si el já rás jog fõbb
for rá sa it.

5. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás

A vizs gá zó le gyen ké pes ér tel mez ni a köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi el já rást (a köz igaz ga tá si ak tu sok ki adá sá ra irá nyuló
te vé keny ség), az ál ta lá nos és kü lö nös el já rá si sza bá lyok
egy más hoz való vi szo nyát. A je lölt is mer je meg a jogi
alap el vek je len tõ sé gét és a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
alap el ve it, to váb bá ren del kez zen be ha tó is me re tek kel a
jog ha tó ság, ha tás kör és ille té kesség tar tal má ról, az azok -
kal kap cso la tos sza bá lyok ról. Tud ja ér tel mez ni a jog erõ
fo gal mát és ér vé nye sü lé sét a köz igaz ga tá si el já rás ban.

6. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ta go zó dá sa, sza ka -
szai

A vizs gá zó is mer je meg a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás 
fo lya ma tát, illetve ak tu a li zál ja a köz igaz ga tá si alap vizs -
gán szer zett is me re te it az el já rás sza ka sza i ról. Az alap is -
me re te ken túl me nõ en is mer je meg a jog or vos la ti el já rás

for má it, fó ru ma it, sze rez zen át fo gó is me re te ket a kü lön bö -
zõ jog or vos la tok egy más hoz való vi szo nyá ról, a jog or vos -
la ti el já rás me ne té rõl. Bõ vít se a vég re haj tás ról az alap vizs -
gán már meg szer zett tu dá sát az egyes ügy tí pu sok ra jel lem -
zõ vég re haj tá si for mák kal a kü lö nös el já rá si sza bá lyok
alap ján.

Tananyag

A tan anya got a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont ál tal ki adott „Ál ta lá nos 
köz igaz ga tá si is me re tek” c. jegy zet fog lal ja ma gá ban.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azok nak, akik a tan tárgy ból vagy a tan tárgy hoz tar to zó
egyes té ma kö rök bõl a vizs ga kö ve tel mé nye ken túl me nõ en
is me re te ket akar nak sze rez ni, a kö vet ke zõ pub li ká ci ó kat
ajánl juk fi gyel mé be:

Dri nó czi Tí mea–Pet ré tei Jó zsef: Jog al ko tás tan, Di a lóg
Cam pus Ki adó, Bu da pest–Pécs, 2004.

Gyer gyák Fe renc: Elekt ro ni kus ügy in té zés és ha tó sá gi
szol gál ta tá si sza bá lyai a Ket.-ben, Ma gyar Köz igaz ga tás,
2005/2.

Gyer gyák Fe renc–Kiss Lász ló–Oro va Már ta: Be ve ze tés 
a he lyi jog al ko tás és jog har mo ni zá ció mód szer ta ná ba,
 Magyar Köz igaz ga tá si In té zet, Bu da pest, 2004.

Gyer gyák Fe renc–Oro va Már ta–Sár kö zy né Sza bó
 Piroska–Zöld-Nagy Vik tó ria: He lyi ön kor mány za ti ren de -
let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság és az
Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük ré ben, Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó, Bu da pest, 2006.

Hol ló And rás–Ba logh Zsolt: Az ér tel me zett Alkot -
mány, Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, Bu da pest, 2005.

Ja kab And rás: A jog sza bály tan fõbb kér dé se i rõl, UNIÓ
Ki adó, Bu da pest, 2003.

Ki lé nyi Géza (szer k.): A köz igaz ga tá si el já rá si tör vény
kom men tár ja 2. át dol go zott ki adás, Comp lex Ki adó,
 Budapest, 2006.

Lõ rincz La jos (szer k.): Köz igaz ga tá si jog,
HVG-ORAC, Bu da pest, 2007.

Lõ rincz La jos: A köz igaz ga tás alap in téz mé nyei,
HVG-ORAC, Bu da pest, 2005.

Pet rik Fe renc (szer k.): A köz igaz ga tá si el já rás sza bá -
lyai – Kom men tár a gya kor lat szá má ra, HVG-ORAC,
 Budapest, 2006.

Soms sich Réka: Az Euró pai Kö zös ség sza bá lyo zá si
esz kö zei, jog har mo ni zá ció, Mo bil Ki adó, Bu da pest, 2004.

Szi lá gyi Pé ter: Jogi alap tan, Osi ris Ki adó, Bu da pest,
2000.

Szi lá gyi Pé ter: Jog al ko tás, tör vényhozás, kó dex, In:
Ko di fi ká ció, 2002.

Sza bó La jos–Gyer gyák Fe renc–Da rák Pé ter: A köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá -
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lyai (Kom men tár a jog al kal ma zók nak az új tör vényhez),
UNIÓ Ki adó, Bu da pest, 2005.

A tan tárgy hoz, illetve a tan tárgy egyes té ma kö re i hez
kap cso ló dó jog sza bá lyok, ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz -
kö zei, al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok:

2005. évi LXXXIII. tör vény a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004.
évi CXL. tör vény ha tály ba lé pé sé vel össze füg gõ egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról

2004. évi CXL. tör vény a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról

2004. évi XXIX. tör vény az euró pai uni ós csat la ko zás -
sal össze füg gõ egyes tör vénymódosításokról, tör vényi
ren del ke zé sek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, valamint egyes 
tör vényi ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról

1990. évi LXV. tör vény a he lyi ön kor mány za tok ról
1987. évi XI. tör vény a jog al ko tás ról
1972. évi V. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé -

rõl
1949. évi XX. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má -

nyá ról
193/2005. (IX. 22.) Korm. ren de let az elekt ro ni kus ügy -

in té zés rész le tes sza bá lya i ról
180/2005. (IX. 9.) Korm. ren de let a köz igaz ga tá si ha tó -

sá gi el já rás ban a sze mé lyes költ ség men tes ség meg ál la pí -
tá sá ról

179/2005. (IX. 9.) Korm. ren de let a ha tó sá gi köz ve tí -
tõk rõl

12/1987. (XII. 29.) IM ren de let a jog sza bály szer kesz -
tés rõl

10/1998. (IV. 8.) AB ha tá ro zat
3/1998. (II. 11.) AB ha tá ro zat
72/1995. (XII. 15.) AB ha tá ro zat
11/1994. (III. 2.) AB ha tá ro zat
29/1993. (V. 6.) AB ha tá ro zat
53/1992. (X. 29.) AB ha tá ro zat
28/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat
25/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat
64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro zat
38/1991. (VII. 2.) AB ha tá ro zat
32/1990. (XII. 22.) AB ha tá ro zat
Ket. Szak ér tõi Bi zott ság ál lás fog la lá sai

(www.otm.gov.hu)

Szóbeli kérdések

1. Ha tá roz za meg a tár sa dal mi, er köl csi és jogi nor mák
fo gal mát, egy más hoz való vi szo nyu kat!

2. Mu tas sa be és jel le mez ze a jog for rá si rend szer ele -
me it és az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze it!

3. Is mer tes se a jog sza bály-elõ ké szí té si és jog al ko tá si
el já rás fõbb ele me it!

4. Is mer tes se a jog sza bály ter ve zet szer kesz té sét és szö -
ve ge zé sét!

5. Is mer tes se a jog sza bá lyok ér vé nyes sé gé re, ha tá lyá -
ra, és nyil ván tar tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat! Ér tel mez ze
a de re gu lá ció fo gal mát és is mer tes se a de re gu lá ció tar tal -
mát, for má it!

6. Is mer tes se a ha tó sá gi jog al kal ma zás fo gal mát, a jog -
al kal ma zó te vé keny ség faj tá it, a jog al kal ma zás szer ve it és
fo lya ma tát!

7. Is mer tes se a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás el já rá si alap el ve it és alap ve tõ ren del ke zé se it! Ha -
tá roz za meg a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy, a köz igaz ga tá si
ha tó ság és az ügy fél fo gal mát!

8. Mu tas sa be a jog ha tó ság, ha tás kör, ille té kesség és a
ki zá rás sza bá lya it a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban!

9. Mu tas sa be a ha tó ság dön té se i re és a ha tó sá gi el len -
õr zés re vo nat ko zó sza bá lyo kat a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
el já rás ban!

10. Mu tas sa be a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás sza ka -
sza it és az el sõ fo kú el já rás meg in dí tá sá ra (a ké re lem re in -
du ló el já rá sok, a hi va tal ból in du ló el já rá sok és ér te sí tés az
el já rás meg in dí tá sá ról) vo nat ko zó sza bá lyo kat!

11. Is mer tes se a ha tár idõk szá mí tá sá ra, az el já rás fel -
füg gesz té sé re, a ha tó sá gi köz ve tí tõ és a szak ha tó ság köz -
re mû kö dé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat a köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi el já rás ban!

12. Is mer tes se a tény ál lás tisz tá zá sá ra és a bi zo nyí tá si
el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
el já rás ban!

13. Is mer tes se a köz igaz ga tá si dön té sek kel össze füg gõ
jog or vos la tok ra (a ké re lem alap ján le foly ta tan dó el já rás és 
a hi va tal ból le foly ta tan dó dön tés-fe lül vizs gá la ti el já rás)
vo nat ko zó sza bá lyo kat a köz igaz ga tá si el já rás ban!

14. Mu tas sa be rö vi den a Ket. vég re haj tás ra és elekt ro -
ni kus ügy in té zés re vo nat ko zó fõbb ren del ke zé se it!

III. rész

ÁLTALÁNOS ÁLLAMHÁZTARTÁSI
ISMERETEK

A tan tárgy cél ja és ren del te té se, hogy a ma gyar ál lam -
ház tar tá si rend szer fel épí té sét és mû kö dé sét, valamint a
költ ség ve té si szer vek jog ál lá sát és gaz dál ko dá sát il le tõ en
va la mennyi fel sõ fo kú vég zett sé gû köz tiszt vi se lõ olyan ál -
ta lá nos jel le gû is me ret anyag ra te gyen szert, amely alap -
ján – a spe ci á lis is me re tek meg szer zé sét köve tõen – al kal -
mas sá vá lik a köz igaz ga tás va la mennyi szint jén, illetve
va la mennyi ága za tá ban a dön tés-elõ ké szí té si, a dön tés ho -
za ta li, valamint a dön tés-vég re haj tá si te vé keny sé gek ér de -
mi és ha té kony gya kor lá sá ra.
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Követelmények

1. Az ál lam ház tar tás köz gaz da sá gi sze re pe és je len tõ -
sé ge

A vizs gá zó is mer je meg az ál lam ház tar tás nak a nem zet -
gaz da ság ban be töl tött he lyét és sze re pét, valamint az ál -
lam ház tar tás és az azt be fo lyá so ló fõbb mak ro gaz da sá gi
té nye zõk kö zöt ti össze füg gé se ket.

2. Az ál lam ház tar tás rend szer e, az ál lam ház tar tá si gaz -
dál ko dás alap el vei és fõ sza bá lyai

A vizs gá zó sa já tít sa el az ál lam ház tar tás jogi de fi ní ci ó -
ját, és is mer nie kell a ma gyar ál lam ház tar tá si rend szer fel -
épí té sét, az ál lam ház tar tá si gaz dál ko dás leg fon to sabb kö -
zös sza bá lya it, valamint az ál lam ház tar tás kö ré ben ér vény -
re jutó fon to sabb alap el ve ket.

3. Az ál lam ház tar tás be vé te lei és ki adá sai
A vizs gá zó is mer je meg a köz be vé te lek kel, ezen be lül

el sõ sor ban a köz ha tal mi be vé te lek kel kap cso la tos alap ve -
tõ is me re te ket, valamint az ál lam ház tar tá si ki adá sok funk -
ci ó it. A vizs gá zó kap jon át fo gó ké pet az adó igaz ga tás ról,
is mer je meg az adó ha tó sá gok fel ada ta it.

4. Az ál lam ház tar tá si rend szer köz pon ti szint jé nek al -
rend sze rei

A köz tiszt vi se lõ ren del kez zen az ál lam ház tar tá si köz -
pon ti szint jé re, en nek egyes al rend sze re i re vo nat ko zó
alap ve tõ is me re tek kel, is mer je a köz pon ti költ ség ve tés
szer ke ze tét és az al rend szer hez tar to zó szer ve zet tí pu sok
költ ség ve té si dön tés ho za ta li me cha niz mu sá nak ál ta lá nos
sza bá lya it. A je lölt át fo gó an is mer je a köz pon ti költ ség ve -
tés elõ ké szí té sét és a költ ség ve tés el fo ga dá sá nak rend jét,
to váb bá is mer je a költ ség ve tés vég re haj tá sá nak el len õr zé -
sé re vo nat ko zó fõbb sza bá lyo kat. A köz tiszt vi se lõ le gyen
ké pes be mu tat ni a költ ség ve té si cik lus fá zi sa it, a kincs tá ri
va gyon fo gal mát, fõbb tár gya it, valamint ren del kez zen
alap ve tõ is me re tek kel a kincs tá ri va gyon jel lem zõ i rõl és
ért se a kincs tá ri gaz dál ko dás lé nye gét.

5. Az ál lam ház tar tá si rend szer he lyi al rend sze re
A vizs gá zó is mer je meg a he lyi ön kor mány za tok gaz -

dál ko dá sá nak al kot má nyos alap ja it és lás sa át a he lyi ön -
kor mány za tok re la tív gaz da sá gi ön ál ló sá gá nak tar tal mát, a 
he lyi költ ség ve tés, illetve az ön kor mány za ti tu laj don eb -
ben be töl tött sze re pét. A köz tiszt vi se lõ le gyen ké pes rö vi -
den be mu tat ni a he lyi ön kor mány za tok költ ség ve té sé nek
fõbb be vé te le it és ki adá sa it, valamint gaz dál ko dá suk leg -
fon to sabb sza bá lya it, és kap jon ké pet a he lyi ön kor mány -
za ti va gyon össze té te lét il le tõ en.

6. A költ ség ve té si szer vek jog ál lá sa
A vizs gá zó is mer je a költ ség ve té si szerv meg ha tá ro zó

fo gal mi is mér ve it, tud ja cso por to sí ta ni és egy más tól el ha -
tá rol ni a kü lön fé le költ ség ve té si szer ve ket. A je lölt is mer je 
a költ ség ve té si szer vek ala pí tá sá val, mû kö dé sé vel, illetve
meg szün te té sé vel kap cso la tos leg fon to sabb jogi ren del ke -
zé se ket.

7. A költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá sa
A vizs gá zó le gyen ké pes be mu tat ni a költ ség ve té si szer -

vek gaz dál ko dá sá nak ál ta lá nos sza bá lyo zá si ke re tét, il le -
tõ leg leg fon to sabb rész le tes sza bá lya it és át te kin tõ mó don
is mer je a gaz dál ko dás jogi kor lá ta it. A vizs gá zó is mer je az 
ele mi költ ség ve tést és annak tar tal mát, is mer je meg az el -
ké szí té sé re, el fo ga dá sá ra, vég re haj tá sá ra, valamint a költ -
ség ve té si be szá mo ló ra vo nat ko zó alap ve tõ sza bá lyo kat, és 
sa já tít sa el a kö te le zett ség vál la lás sal, az ér vé nye sí tés sel,
az utal vá nyo zás sal, valamint az el len jegy zés sel kap cso la -
tos is me re te ket.

8. A költ ség ve té si szer vek el len õr zé se
A köz tiszt vi se lõ is mer je meg az ál lam ház tar tá si ellen õr -

zés cél ja it, ren del te té sét, je len tõ sé gét és fõbb jel lem zõ it,
is mer je meg a kül sõ ellen õr zés, il le tõ leg a bel sõ pénz ügyi
ellen õr zés fõbb jogi ren del ke zé se it és le gyen ké pes ezek
egy más tól tör té nõ el ha tá ro lá sá ra. A je lölt is mer je meg a
he lyi ön kor mány za tok pénz ügyi el len õr zé sé re vo nat ko zó
spe ci á lis sza bá lyo zást.

Tananyag

A tan anya got a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont ál tal ki adott „Ál ta lá nos 
köz igaz ga tá si is me re tek” címû jegy zet fog lal ja ma gá ban.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azok nak, akik a tan tárgy ból vagy a tan tárgy hoz tar to zó
egyes té ma kö rök bõl a vizs ga kö ve tel mé nye ken túl me nõ is -
me re te ket akar nak sze rez ni, a kö vet ke zõ pub li ká ci ó kat
ajánl juk fi gyel mé be:

Ben de-Sza bó Gá bor: Az ál lam ház tar tás joga, In: Föl des
Gá bor (szer k.): Pénz ügyi jog, Osi ris Ki adó, Bu da pest,
2005.

Föl des Gá bor: Adó jog, Osi ris Ki adó, Bu da pest, 2003.
Föl des Gá bor: A pénz ügyi al kot má nyos ság, Tár sa dal mi

Szem le, 1996. évi 1. szám.
Föl des Gá bor: A pénz ügy-igaz ga tá si jog, In: Fi cze re

La jos–For gács Imre (szer k.): Ma gyar köz igaz ga tá si jog.
Kü lö nös rész euró pai uni ós ki te kin tés sel. Osi ris Ki adó,
Bu da pest, 2006.

Kusz tos né Nyit rai Edit (szer k.): A he lyi ön kor mány za -
tok és pénz ügye ik, Mu ni ci pi um Ma gyar or szág Ala pít -
vány, Bu da pest, 2003.

Víg vá ri And rás: A he lyi ön kor mány za tok va gyon gaz -
dál ko dá sa, KSZK ROP 3.1.1. Prog ram igaz ga tó ság, Bu da -
pest, 2007.

A tan tárgy hoz, illetve a tan tárgy egyes té ma kö re i hez
kap cso ló dó jog sza bá lyok:

2006. évi CXXVII. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság
2007. évi költ ség ve té sé rõl
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2003. évi XXIV. tör vény a köz pén zek fel hasz ná lá sá -
nak, a köz tu laj don hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát -
ha tó vá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ
egyes tör vények mó do sí tá sá ról („Üvegzsebtör vény“)

2000. évi C. tör vény a szám vi tel rõl
1997. évi LXXX. tör vény a tár sa da lom biz to sí tá s el lá tá -

sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, valamint e szol -
gál ta tá sok fe de ze té rõl

1992. évi XXXVIII. tör vény az ál lam ház tar tás ról
1991. évi XVI. tör vény a kon cesszi ó ról
1990. évi C. tör vény a he lyi adók ról
1990. évi LXV. tör vény a he lyi ön kor mány za tok ról
1989. évi XXXVIII. tör vény az Ál la mi Szám ve võ szék -

rõl
311/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let a Ma gyar Ál lam -

kincs tár ról
312/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let a Kor mány za ti

 Ellenõrzési Hi va tal ról
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let a költ ség ve té si szer -

vek bel sõ el len õr zé sé rõl
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let az ál lam ház tar tás

szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé -
nek sa já tos sá ga i ról

217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl

Szóbeli kérdések

1. Jel le mez ze az ál lam ház tar tás köz gaz da sá gi sze re pét
és je len tõ sé gét!

2. Mu tas sa be az ál lam ház tar tást meg ha tá ro zó mak ro -
gaz da sá gi té nye zõ ket, rész le te sen is mer tes se a gaz da sá gi
nö ve ke dést, az inf lá ci ót, a fi ze té si mér le get és ezek hatá -
sait az ál lam ház tar tás egé szé re!

3. Mu tas sa be az ál lam ház tar tás rend sze rét!

4. Mu tas sa be a költ ség ve tés jó vá ha gyá sá nak par la -
men ti rend jét, fog lal ja össze a költ ség ve té si cik lu so kat!

5. Mu tas sa be az ál lam ház tar tá si rend szer köz pon ti
költ ség ve tés al rend sze rét!

6. Mu tas sa be az ál lam ház tar tá si rend szer tár sa da lom -
biz to sí tá si al rend sze rét!

7. Is mer tes se az el kü lö ní tett ál lam i pénz ala pok al rend -
sze rét!

8. Mu tas sa be az ál lam ház tar tá si rend szer he lyi ön kor -
mány za ti al rend sze rét!

9. Is mer tes se a költ ség ve té si szerv fo gal mát és jog ál lá -
sát!

10. Cso por to sít sa a költ ség ve té si szer ve ket az elõ irány -
za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá guk, illetve a gaz dál -
ko dá suk meg szer ve zé sé nek mód ja alap ján, mu tas sa be
ezek fõbb jel lem zõ it!

11. Mu tas sa be a költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá sá -
nak fon to sabb sza bá lya it!

12. Is mer tes se a költ ség ve té si szer vek el len õr zé sé nek
rend sze rét!

IV. rész

KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI
ALAPISMERETEK

A tan tárgy cél ja, hogy a köz tiszt vi se lõ meg is mer ked jen
a ve ze tés alap ja i val, a ve ze tés el mé let fõbb te rü le te i vel,
mód sze re i vel és esz kö ze i vel. A tan anyag el sa já tí tá sá val a
vizs gá zó ké pes lesz a kor sze rû ve ze té si, szer ve zé si mód -
sze rek meg is me ré sé re és al kal ma zá sá ra.

Kö ve tel mé nyek

1. A szer ve zé si és ve ze té si tu do má nyos gon dol ko dás
fej lõ dé se

A vizs gá zó is mer je meg a szer ve zé si és ve ze té si alap fo -
gal ma kat; le gyen ké pes rend sze rez ni a kü lön bö zõ tu do má -
nyos irány za to kat. Le gyen tá jé ko zott a glo ba li zá ció és az
in for má ci ós tár sa da lom épí té sé vel kap cso la tos alap ve tõ
kér dé se i ben.

2. A ve ze tés funk ci ói, gya kor la ta, szer ve zés for mái és
mód sze rei

A köz tiszt vi se lõ is mer je a ve ze tés funk ci ó it a tan anyag -
ban ki fej tet tek sze rint, ér tel mez ze a funk ci ók kö zöt ti lo gi -
kai össze füg gé se ket, sa já tít sa el a ve ze tés jogi és nem jogi
esz kö ze it, le gyen ké pes el ha tá rol ni az egy sze mé lyi ve ze -
tést a tes tü le ti ve ze tés tõl.

3. A szer ve zet is mér vei, fej lesz té sük irá nyai
A hall ga tó is mer je meg és sa já tít sa el a szer ve zet tel kap -

cso la tos leg fon to sabb tud ni va ló kat, mint a mû kö dés, kör -
nye zet, struk tú ra, fel épí tés, a szer ve ze ti kul túr a. Ké pes le -
gyen fel is mer ni és meg kü lön böz tet ni az egyes szer ve ze tek 
mû kö dé sé nek leg jobb for má ját.

4. A köz igaz ga tá si szer ve ze tek sa já tos sá gai, szer ve ze ti
tel je sít mény, a köz igaz ga tá si szer ve ze tek fej lesz té sé nek
tech ni kái

A köz tiszt vi se lõ is mer je meg a köz igaz ga tá si szer ve ze -
tek jel lem zõ it. Sa já tít sa el stra té gi ai ter ve zés alap ja it, mód -
sze re it, a pro jekt ben gon dol ko dás lé nye gét. Sze rez zen
 jártasságot a szer ve ze ti vál to zá sok ke ze lé sé nek mód -
szereirõl.

5. A köz igaz ga tás mû kö dé si fo lya ma tai
A vizs gá zó is mer je a köz igaz ga tá si fo lya ma tok alap ve tõ 

jel leg ze tes sé ge it, sa já tít sa el a tan anyag ál tal be mu ta tott
szer ve zet át vi lá gí tá si tech ni ká kat. Is mer je meg az elekt ro -
ni kus köz igaz ga tás alap ve tõ jel lem zõ it. Le gyen ké pes be -
mu tat ni a cso por tos szel lem i al ko tó tech ni ká kat és azok al -
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kal maz ha tó sá gát a köz igaz ga tás ban. Sa já tít sa el az ok -
elemzési tech ni kák hasz ná la tát és mód sze rét.

6. A köz igaz ga tás mi nõ ség fej lesz té se
Is mer je meg az ügy fél fo ga dás új, kor sze rû mód sze re it,

sa já tít sa el a köz igaz ga tá si mi nõ ség biz to sí tás és mi nõ ség -
fej lesz tés alap el ve it. Le gyen jár tas a tan anyag ál tal be mu -
ta tott tel je sít mény ér té ke lé si mód sze rek ben. Is mer ked jen
meg az Ügy fél kar ták és ál lam pol gá ri Ta ná csok sze re pé vel
és köz igaz ga tá si hasz no sí tá sá val, valamint a bench mar -
king mód sze re i vel.

7. Hu mán erõ for rás- és köz szol gá la ti me nedzs ment
A vizs gá zó is mer je meg a hu mán erõ for rás me nedzs -

ment fo gal mát, ele me it, mód sze re it, valamint a köz szol gá -
la ti me nedzs ment is mér ve it, ten den ci á it a vi lág kü lön bö zõ
or szá ga i ban. Sze rez zen alap is me re te ket HR stra té gia ki -
ala kí tá sá ban, az erõ for rás igény ter ve zé sé ben, a dí ja zá si és
ösz tön zé si rend szer ki ala kí tá sá ban, a to vább kép zé si rend -
szer ki ala kí tá sá nak fon tos sá gá ban. Is mer je meg a nem
kép zés jel le gû fej lesz té si mód sze re ket. Is mer je fel a be mu -
ta tott mód sze rek adap tá lá sá nak le he tõ sé gét. Sa já tít sa el a
köz szol gá la ti jog vi szonnyal kap cso la tos leg fon to sabb is -
me re te ket, úgy mint az al kal ma zás fel té te le it, a jog vi szony
lét re ho zá sát, mó do sí tá sát, meg szün te té sét, az elõ me ne te li
rend szer sza bá lya it. A jog vi szony tar tal má ra vo nat ko zó is -
me re te ket sze rez ze meg, lás sa át a fe le lõs sé gi rend szer fel -
épí té sét és is mer je meg annak leg fon to sabb sza bá lya it.

Tananyag

A tan anya got a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont ál tal ki adott „Ál ta lá nos 
köz igaz ga tá si is me re tek” címû jegy zet tar tal maz za.

Ajánlott irodalom

Azok nak, akik a tan tárgy ból vagy a tan tárgy hoz tar to zó
egyes té ma kö rök bõl a vizs ga kö ve tel mé nye ken túl me nõ is -
me re te ket akar nak sze rez ni, a kö vet ke zõ pub li ká ci ó kat
ajánl juk fi gyel mé be:

Dr. And ris ka Szil via (szer k.): Be ve ze tés az Euró pai
Uni ós tá mo ga tá sok rend sze ré be, Ma gyar Köz igaz ga tá si
In té zet, Bu da pest, 2004.

Ba ka csi–Ba la ton–Do dák–Má ri ás: Ve ze tés-szer ve zés
I–II., Aula Ki adó, 1996.

Da vis Os bor ne–Ted Gab ler: Új utak a köz igaz ga tás ban,
Kos suth Ki adó, 1994.

Do bák Mik lós: Szer ve ze ti for mák és ve ze tés,
KJK-KERSZÖV, Bu da pest, 2000.

Du dás–Ka ro liny né–Lász ló–Lé vai–Pór: Be ve ze tés a
köz igaz ga tá si em ber i erõ for rás me nedzs ment be, Ma gyar
Köz igaz ga tá si In té zet, Bu da pest, 2004.

Du dás Fe renc–Ha za fi Zol tán: Köz igaz ga tá si au di tá lás,
No vorg Ki adó, Bu da pest, 1996.

El bert–Ka rolyvny–Far kas–Poór: Sze mély ze ti/em ber i
erõ for rás me nedzs ment – Ké zi könyv, KJK-KERSZÖV,
Bu da pest, 2000.

Gás pár Má tyás: He lyi ön kor mány za ti me nedzs ment,
Kö zigp rint – Kö zig kon zult, Bu da pest, 1995.

Hor váth Imre: Köz igaz ga tá si szer ve zés és ve ze tés tan,
Di a lóg Cam pus Ki adó, Bu da pest–Pécs, 1969.

Hor váth M. Ta más: Köz me nedzs ment, Di a lóg Cam pus
Ki adó, Bu da pest– Pécs, 2005.

Ja mes G. March: Be ve ze tés a dön tés ho za tal ba, PANEM 
Ki adó, Bu da pest, 2000.

Dr. Ladó Lász ló: Szer ve zés el mé let és mód szer tan,
KJK-KERSZÖV, Bu da pest, 1979.

Ne mes Fe renc: Ve ze té si is me re tek és mód sze rek,
BKÁE Ve ze tõ kép zõ In té zet, Bu da pest, 1999.

Dr. Pa ta ki Béla: Vál to zás me nedzs ment – ok ta tá si se -
géd let, BMGE, Bu da pest, 2004.

A tan tárgy hoz, illetve a tan tárgy egyes té ma kö re i hez
kap cso ló dó jog sza bá lyok:

1992. évi XXIII. tör vény a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
301/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let a köz tiszt vi se lõi

tel je sít mény ér té ke lés és ju tal ma zás sza bá lya i ról

Szóbeli kérdések

1. Is mer tes se a ve ze tés fo gal mát és lé nye gét! Ha tá rol ja
el a ve ze tés tõl az irá nyí tás, fel ügye let és ellen õr zés tar -
tamát!

2. Mu tas sa be a ve ze tés funk ci ó it, stí lu sát és mód -
szereit!

3. Is mer tes se a ve ze tés jogi és nem jogi esz kö ze it! Mu -
tas sa be a ve ze tés szer ve ze ti for má it!

4. Is mer tes se a szer ve zet fo gal mát, és so rol ja fel a mû -
kö dé sét be fo lyá so ló té nye zõ ket!

5. So rol ja fel, mi lyen szer ve ze ti struk tú rá kat is mer!
Mu tas sa be bõ veb ben törzs ka ri szer ve zet mû kö dé sét,
annak elõ nye it és hát rá nya it!

6. Is mer tes se a stra té gi ai ter ve zés jel lem zõ it és annak
is mert mód sze re it!

7. Is mer tes se a vál toz ta tá si stra té gi á kat, valamint az el -
len ál lás ke ze lé sé nek tak ti ká it!

8. Is mer tes se az e-köz igaz ga tás fo gal mát és lé nye gét!

9. So rol ja fel a szer ve zet át vi lá gí tá sát se gí tõ tech ni ká -
kat, ket tõt kö zü lük rész le te sen mu tas son be!

10. Mu tas sa be a cso por tos szel lem i al ko tó tech ni ká kat
és is mer tes se vé le mé nyét a köz igaz ga tás hoz való al kal -
maz ha tó sá guk ról!
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11. Mu tas sa be, hogy mi lyen mi nõ ség fej lesz té si esz kö -
zö ket, mód sze re ket hasz nál a ma gyar köz igaz ga tás!

12. Ha tá roz za meg a hu mán erõ for rás-me nedzs ment
 fogalmát és ha son lít sa össze a köz szol gá la ti menedzs -
menttel!

13. Is mer tes se az em ber i erõ for rás ki vá lasz tá sá nak
mód sze re it, ösz tön zé si rend sze rét a ma gyar közigazga -
tásban!

14. Ismer tes se a köz szol gá la ti jog vi szony lé te sí té sé re és 
meg szû né sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat!

15. Mu tas sa be az elõ me ne te li rend szert és a köz szol -
gá la ti jog vi szony tar tal mát!

16. Mu tas sa be a köz szol gá la ti fe le lõs sé gi rend szert!

V. rész

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI
ÉS JOGRENDSZERE

A tan tárgy cél ja, hogy – te kin tet tel Ma gyar or szág
EU-tag sá gá ra – meg is mer tes se a vizs gá zó val az Unió in -
téz mé nyi rend sze rét, mû kö dé sét, jog rend sze rét, szak po li -
ti ká it, valamint a tag ság kö vet kez mé nye it a ma gyar köz -
igaz ga tás ra.

Követelmények

1. Az Unió in téz mény rend sze re, mû kö dé se és dön tés -
ho za ta li el já rá sa

A vizs gá zó – a köz igaz ga tá si alap vizs ga is me re te i re is
tá masz kod va – is mer je az euró pai in teg rá ció fo lya ma tá nak 
ala ku lá sát; az Euró pai Ta nács, az Euró pai Unió Ta ná csa,
az Euró pai Bi zott ság, az Euró pai Par la ment, az Euró pai
Kö zös ség Bí ró sá ga, valamint a Szám ve võ szék, Gaz da sá gi
és Szo ciá lis Bi zott ság, Ré gi ók Bi zott sá ga, Euró pai Be ru -
há zá si Bank, Euró pai Köz pon ti Bank, valamint az Euró pai
Om buds man fel épí té sét, ha tás kö re it és mû kö dé sét; az EU
dön tés ho za ta li el já rá sa it; az EU és a tag ál la mok ha tás kö ré -
nek szer ke ze tét; a leg fon to sabb uni ós po li ti kák alap ve tõ
cél ja it és mû kö dé sét; az Unió jö võ jé re vo nat ko zó el kép ze -
lé se ket.

2. Az EU költ ség ve té se és a tá mo ga tá si rend szer
A vizs gá zó is mer je az EU költ ség ve té sé nek alap el ve it, a 

költ ség ve tés for rá sa it és fõbb ki adá sa it; a költ ség ve tés el -
fo ga dá sá val, vég re haj tá sá val és el len õr zé sé vel kap cso la -
tos leg fon to sabb sza bá lyo kat; az EU tá mo ga tá si rend sze -
ré nek cél ja it, for má it, a Struk tu rá lis Ala pok és a Ko hé zi ós
Alap egyes ele me it. Is mer je a Gaz da sá gi és Mo ne tá ris
Uni ó ra vo nat ko zó sza bá lyo kat, az eu ró-öve zet hez tar to zás 
kri té ri um rend sze rét.

3. Az EU jog rend sze re
A vizs gá zó is mer je a kö zös sé gi jog sze re pét, cél ja it; a

kö zös sé gi jog for rá sa it (el sõd le ges és má sod la gos jog -
for rá sok), az ac qu is com mu na u ta i re fo gal mát, a kö zös -
sé gi jog jel lem zõ it (el sõbb ség, köz vet len és köz ve tett
ha tály, köz vet len al kal maz ha tó ság) és a jog har mo ni zá -
ció fo gal mát, sze re pét, esz kö ze it; a Kö zös sé gek Bí ró sá -
gá nak sze re pét a kö zös sé gi jog ala ku lá sá ban és ér tel me -
zé sé ben, a bel sõ piac alap el ve it, mû kö dé sét, a négy sza -
bad ság fo gal mát.

4. Az Unió és a ma gyar köz igaz ga tás vi szo nya
A vizs gá zó is mer je az euró pai és a nem ze ti köz igaz ga tás 

sze re pét és kap cso la tát, az Euró pai Köz igaz ga tá si Tér ség
fo gal mát; Ma gyar or szág és az EU kap cso la tá nak tör té ne -
tét, a kö zös sé gi sza bá lyok ha zai al kal ma zá sát, és a jog har -
mo ni zá ci ós fel ada to kat.

Tananyag

A tan anya got a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont ál tal ki adott „Ál ta lá nos 
köz igaz ga tá si is me re tek” c. jegy zet fog lal ja ma gá ban.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azok nak, akik a tan tárgy ból vagy a tan tárgy hoz tar to zó
egyes té ma kö rök bõl a vizs ga kö ve tel mé nye ken túl me nõ is -
me re te ket akar nak sze rez ni, a kö vet ke zõ pub li ká ci ó kat
ajánl juk a fi gyel mé be:

Fa ze kas Ju dit (szer k.): Az euró pai in teg rá ció alap szer -
zõ dé sei, KJK-KERSZÖV, Bu da pest, 2000.

For man Ba lázs: Az Euró pai Unió struk tu rá lis és elõ csat -
la ko zá si alap jai, In terp ress, Bu da pest, 2003.

Fo u cher, Mi chel: Eu ró pa-köz tár sa ság – Tör té nel mek és
ge og rá fi ák kö zött, Po li ti ka tör té ne ti Fü ze tek XIV., Nap vi -
lág Ki adó, 1999.

Hor váth Jenõ: Az euró pai in teg rá ció tör té ne te
1945–2002, Osi ris Ki adó, Bu da pest, 2003.

Hor váth M. Ta más (szer k.): Euró pai in teg rá ció az ön -
kor mány za tok szem szö gé bõl, Ma gyar Köz igaz ga tá si In té -
zet, Bu da pest, 1998.

Hor váth Zol tán: Ké zi könyv az Euró pai Uni ó ról – 6. ki -
adás, HVG-ORAC, Bu da pest, 2005.

Hor váth Zol tán–Tar Gá bor: Az Euró pai Par la ment,
Föld kör Ki adó, Bu da pest, 2004.

Ken de Ta más–Szûcs Ta más (szer k.): Euró pai köz jog és
po li ti ka, Osi ris Ki adó, Bu da pest, 2005.

Ken de Ta más–Szûcs Ta más (szer k.): Be ve ze tés az
 Európai Unió po li ti ká i ba, KJK-KERSZÖV, Bu da pest,
2005.

Kiss J. Lász ló (szer k.): A Hu szon ötök Eu ró pái, Osi ris
Ki adó, 2005.
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Prug ber ger Ta más: Euró pai és ma gyar össze ha son lí tó
mun ka- és köz szol gá la ti jog, Comp lex Ki adó, Bu da pest,
2006.

Szám adó Ta más (szer k.): Az euró pai in teg rá ció alap -
szer zõ dé sei, HVG-ORAC, Bu da pest, 2003.

Vár nay Ernõ–Papp Mó ni ka: Az Euró pai Unió joga,
KJK-KERSZÖV, Bu da pest, 2004.

A tan tárgy hoz, illetve a tan tárgy egyes té ma kö re i hez
kap cso ló dó jog sza bá lyok:

2004. évi XXX. tör vény ... a Ma gyar Köz tár sa ság ...
 Európai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló szer zõ dés
ki hir de té sé rõl

2004. évi LIII. tör vény az Or szág gyû lés és a Kor mány
euró pai uni ós ügyek ben tör té nõ együtt mû kö dé sé rõl

1994. évi I. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság és az Euró pai 
Kö zös sé gek és azok tag ál la mai kö zött tár su lás lé te sí té sé -
rõl  szóló, Brüsszel ben, 1991. de cem ber 16-án alá írt Euró -
pai Meg álla po dás ki hir de té sé rõl

1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let az Euró pai Unió struk tu -
rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá -
sok ha zai fel hasz ná lá sá ért fe le lõs in téz mé nyek rõl

1123/2006. (XII. 15.) Korm. ha tá ro zat az Euró pai Unió
dön tés ho za ta li te vé keny sé gé ben való rész vé tel rõl és az eh -
hez kap cso ló dó kor mány za ti ko or di ná ci ó ról

az Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés

az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés egy sé ges
szer ke zet be fog lalt vál to za ta (HL 2006/C 321 E/01)

Szóbeli kérdések

1. Is mer tes se az euró pai in teg rá ció tör té ne té nek fon to -
sabb fe je ze te it a kez de tek tõl nap ja in kig!

2. Is mer tes se az Euró pai Unió Ta ná csa és az Euró pai
Bi zott ság sze re pét, szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sét!

3. Is mer tes se az Euró pai Par la ment sze re pét, szer ve ze ti 
fel épí té sét és mû kö dé sét; valamint mu tas sa be rö vi den az
EU egyéb in téz mé nye it (Szám ve võ szék, Gaz da sá gi és
Szo ciá lis Bi zott ság, Ré gi ók Bi zott sá ga, Euró pai Be ru há -
zá si Bank, Euró pai Köz pon ti Bank, Euró pai Om buds -
man)!

4. Is mer tes se az Euró pai Bí ró ság fel ada tát, össze té te lét
és el já rá sai kö zül az elõ ze tes dön tés ho za ta li el já rás és a
kö te le zett ség sze gé si el já rás, sze re pét és je len tõ sé gét!

5. Is mer tes se az EU jog al ko tás hoz kap cso ló dó dön tés -
ho za ta lá nak sze rep lõ it, me ne tét!

6. Mu tas sa be az EU po li ti ká i nak rend sze rét, jellem -
zõit! So rol ja fel az EU leg fon to sabb po li ti ká it és ket tõt kö -
zü lük rész le te sen is mer tes sen!

7. Is mer tes se az EU költ ség ve té sé nek alap el ve it, szer -
ke ze tét és jó vá ha gyá sá nak rend jét!

8. Ha tá roz za meg a kö zös sé gi jog sze re pét és cél ját! Is -
mer tes se az el sõd le ges és má sod la gos jog for rá so kat, a tag -
ál la mok jog har mo ni zá ci ós kö te le zett sé gét, en nek el mu -
lasz tá sá nak kö vet kez mé nyét!

9. Is mer tes se a kö zös sé gi jog alap el ve it, az áruk, a szol -
gál ta tá sok, a sze mé lyek és a tõke sza bad áram lá sá nak ál ta -
lá nos el ve it és cél ját!

10. Is mer tes se az „uni ós köz igaz ga tás” szint je it és fõ
funk ci ó it a dön tés elõ ké szí tés, a ko or di ná ció és a kö zös sé gi 
jog ér vé nye sí té se te rü le tén!

11. Mu tas sa be Ma gyar or szág és az EU kap cso la ta i nak
ala ku lá sát nap ja in kig!

12. Is mer tes se az EU és a ma gyar köz igaz ga tás kap cso -
ló dá sá nak in téz mé nyi és el já rá si rend sze rét!

VÁLASZTHATÓ VIZSGATÁRGYAK
KÖVETELMÉNYRENDSZERE

ÁLLAMIGAZGATÁS

A tan tárgy cél ja, hogy a vizs gá zó szá má ra biz to sít sa a
rend szer szem lé let el sa já tí tá sát és konk rét, a napi mun ká -
hoz szük sé ges is me ret anyag köz ve tí té sét. A köz tiszt vi se lõ
is mer je meg a jegy zet ál tal át fo gott is me re ti kört, az ál lam -
igaz ga tás fo gal mát, he lyét és sze re pét az ál lam i szer vek,
valamint a köz igaz ga tás rend sze ré ben, az ál lam igaz ga tás
fej lõ dé sét, szer ve ze té nek és mû kö dé sé nek alap ve tõ vo ná -
sa it.

Követelmények

1. Az ál lam igaz ga tás he lye az ál lam i szer vek és a köz -
igaz ga tás rend sze ré ben

A köz tiszt vi se lõ is mer je meg a mo dern pol gá ri ál lam -
nak meg fe le lõ ál lam igaz ga tás fej lõ dés tör té ne tét, kü lö nös
te kin tet tel a ma gyar sa já tos sá gok ra, az ál lam igaz ga tás vi -
szo nyát az alap ve tõ ál lam ha tal mi ágak hoz a ha tá lyos jogi
sza bá lyo zás alap ján és az ál lam igaz ga tást, mint a köz igaz -
ga tás egyik al rend sze rét.

2. Az ál lam igaz ga tás fo gal mi ele mei
A vizs gá zó sa já tít sa el az ál lam igaz ga tá si szer vek rend -

sze ré re és fo gal má ra vo nat ko zó rész le tes is me re te ket, Is -
mer je meg az ál lam igaz ga tás mû kö dé sé nek alap kér dé se it,
fõ fel ada ta it és ha tás kö re it, le gyen ké pes meg kü lön böz tet -
ni az irá nyí tás, fel ügye let, ellen õr zés fo gal mát. Is mer je
meg az ál lam igaz ga tá si dön té sek tí pu sa it és azok jellem -
zõit, tud ja ér tel mez ni az ál lam igaz ga tás sze mély ze té re
 vonatkozó spe ci á lis sza bá lyo kat.
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3. Az ál lam igaz ga tás fel épí té se

A köz tiszt vi se lõ is mer je meg az ál lam igaz ga tá si szer -
vek kö rét. Meg tud ja ha tá roz ni az ál lam igaz ga tás jogi de fi -
ní ci ó ját a ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján, fel tud ja so rol ni a
köz fel ada to kat el lá tó szer vek tí pu sa it a Pol gá ri Tör vény -
könyv ren del ke zé sei alap ján. Is mer je a köz igaz ga tá si
szerv fo gal mát és a Ktv. ha tá lya alá tar to zó ál lam igaz ga tá -
si szer ve ket, valamint a ren dé sze ti szer vek prob le ma ti ká -
ját. Be tud ja mu tat ni a szûk ér te lem ben vett ál lam igaz ga tá -
si szer vek tí pu sa it (ál ta lá nos és kü lö nös ha tás kö rû szer vek, 
köz pon ti és he lyi szer vek, tes tü le ti és hi va ta li tí pu sú szer -
vek), az ál lam igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sá ban részt vevõ
egyéb szer vek kö rét (a köz in té ze tek, köz tes tü le tek, köz -
ala pít vá nyok és a köz hasz nú tár sa sá gok fo gal mát),
valamint a ter mé sze tes sze mélyt, mint az ál lam igaz ga tá si
fel adat- és ha tás kö rök cím zett jét (jegy zõ, anya könyv ve ze -
tõ, ha tó sá gi ága za tok stb.).

A köz tiszt vi se lõ is mer je a köz igaz ga tás köz pon ti szer -
ve it és azok fõbb jel lem zõ it, valamint tud jon át te kin tést
adni a he lyi (te rü le ti és te le pü lé si) szin ten mû kö dõ ál lam -
igaz ga tá si szer vek kö ré rõl, tud ja azo kat ti pi zál ni és is mer -
je fel épí té sük fõ ele me it, valamint irá nyí tá si vi szo nya ik
jel leg ze tes sé ge it.

A köz tiszt vi se lõ is mer je fõ ele me i ben az ál lam igaz ga tá -
si szer vek nél fog lal koz ta tot tak jog ál lá sát, a ki vá lasz tás
rend sze re it az euró pai köz igaz ga tás ban al kal ma zott fõbb
meg ol dá si le he tõ sé gek be mu ta tá sá val, és le gyen ké pes be -
mu tat ni a köz tiszt vi se lõi rend szer irá nyí tá sá ra al kal ma zott
el já rá so kat.

4. Az ál lam igaz ga tás mû kö dé se

A köz tiszt vi se lõ le gyen tisz tá ban az ál lam igaz ga tás ren -
del te té sé vel az Alkot mány és más jog sza bá lyok elem zé se
alap ján és le gyen ké pes ti pi zál ni az ál lam igaz ga tá si fel ada -
to kat, rész le te sen is mer je az ál lam igaz ga tá si ha tás kör és
ille té kesség fo gal mát, az ál lam igaz ga tá si ha tás kö rök fõbb
cso port ja it (jog al ko tói jog kör, jog sza bály-elõ ké szí tõi jog -
kö rök, jo gal kal ma zói jog kö rök, ha tó sá gi és nem ha tó sá gi
jog kö rök, költ ség ve té si-gaz dál ko dá si jog kör, irá nyí tá si és
fel ügye le ti jog kö rök stb.).

5. Az EU csat la ko zás ha tá sa az ál lam igaz ga tás ra, új
ten den ci ák az ál lam igaz ga tás fej lesz té sé ben

A köz tiszt vi se lõ át fo gó an is mer je meg az EU fel fo gá sát
és fõ sza bá lya it a tag or szá gok köz igaz ga tá sá ra és le gyen
ké pes át te kin te ni a tag or szá gok ál lam igaz ga tá sá val kap -
cso la tos fõbb uni ós el vá rá so kat. A je lölt is mer je meg a fej -
lett or szá gok köz igaz ga tás-fej lõ dé sé ben meg je lent új ten -
den ci ák alap ve tõ ele me it.

Tananyag

A vizs ga anya got a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál -
ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont ál tal ki adott
„ Államigazgatás” címû jegy zet fog lal ja ma gá ban.

Ajánlott irodalom és jogszabályok jegyzéke

Azok nak, akik a tan tárgy ból vagy a tan tárgy hoz tar to zó
egyes té ma kö rök bõl a vizs ga kö ve tel mé nye ken túl me nõ is -
me re te ket akar nak sze rez ni, a kö vet ke zõ pub li ká ci ó kat
ajánl juk a fi gyel mé be:

Ágh At ti la: Köz igaz ga tá si re form és fej lesz tõ ál lam,
Ma gyar Köz igaz ga tás, 2006. 5. sz.

Ba lázs Ist ván–Bér cze si Fe renc (szer k.): A te rü le ti
 államigazgatás re form ja, Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet,
Bu da pest, 2006.

Ba lázs Ist ván: A te rü le ti ál lam igaz ga tás to vább fej lesz -
té sé nek al ter na tí vái, Ma gyar Köz igaz ga tás, 2006. 2. sz.

Ba lázs Ist ván: A köz igaz ga tá si hi va ta li rend szer ki ala -
ku lá sa és mû kö dé se, Ma gyar Köz igaz ga tás, 2006. 2. sz.

Fa ze kas Ma ri an na: Tab ló az ez red for du ló köz igaz ga tá si 
rend sze re i rõl, Ma gyar Köz igaz ga tás, 2004. 9. sz.

Fa ze kas Ma ri an na: A köz tes tü le tek sza bá lyo zá sá nak
egyes kér dé sei, Ma gyar Köz igaz ga tás, 2006. 6. sz.

Lõ rincz La jos (szer k.): Köz igaz ga tá si jog,
HVG-ORAC, Bu da pest, 2007.

Lõ rincz La jos: A köz igaz ga tás alap in téz mé nyei,
HVG-ORAC, Bu da pest, 2004.

Tor ma And rás: Köz igaz ga tá si struk tú ra vál tás Ma gyar -
or szá gon, Ma gyar Köz igaz ga tás, 2004. 12. sz.

Ve re bé lyi Imre: Az Euró pai Unió ha tá sa a nem ze ti köz -
igaz ga tás ra és a kor mány zás ra, Ma gyar Köz igaz ga tás,
2001. 7–8. sz.

Ve re bé lyi Imre: Mennyi és mi lyen mi nisz té rium le gyen
egy új kor mány ban? Ma gyar Köz igaz ga tás, 2006. 12. sz.

A tan tárgy hoz, illetve a tan tárgy egyes té ma kö re i hez
kap cso ló dó jog sza bá lyok és ál lam i irá nyí tás egyéb jogi
esz kö zei:

2006. évi CIX. tör vény a kor mány za ti szer ve zet ala kí -
tás sal össze füg gõ tör vénymódosításokról

2006. évi LVII. tör vény a köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek rõl, valamint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok
jog ál lá sá ról

2006. évi LV. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té -
ri u ma i nak fel so ro lá sá ról

2004. évi CXL. tör vény a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról

1992. évi XXIII. tör vény a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
1949. évi XX. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má -

nyá ról
297/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let a köz igaz ga tá si

 hivatalokról
1088/1994. (IX. 20.) Korm. ha tá ro zat a Kor mány ügy -

rend jé rõl

Szóbeli kérdések

1. Ha tá roz za meg az ál lam igaz ga tás he lyét az ál lam i és
a köz igaz ga tá si szer vek rend sze ré ben!
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2. Is mer tes se az ál lam igaz ga tá si ak tus fo gal mát és faj -
tá it, a dön tés ho za tal mód ja it!

3. Ha tá roz za meg az ál lam igaz ga tá si szerv fo gal mát,
is mer tes se az ál lam igaz ga tá si szer ve ze ti rend szer fel épí té -
sét, az ál lam igaz ga tás funk ci ó it!

4. Mu tas sa be a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek kö rét
és alap ve tõ cso por to sí tá su kat!

5. Mu tas sa be a kor mányt és a kor mány mû kö dé sét se -
gí tõ tes tü le ti szer vek rend sze rét!

6. Is mer tes se a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal le het sé ges tí -
pu sa it, fõ fel adat- és ha tás kö rét!

7. Mu tas sa be a mi nisz té riu mok jog ál lá sát, a mi nisz té -
ri u mi funk ci ók kö rét!

8. Me lyek a mi nisz té rium szer ve ze té nek és mû kö dé sé -
nek jel lem zõi?

9. Mu tas sa be a nem mi nisz té ri u mi for má ban mû kö dõ
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer ve ket!

10. Is mer tes se a te rü le ti és he lyi ál lam igaz ga tá si szer -
vek jog ál lá sát és re form já nak le het sé ges al ter na tí vá it!

11. Is mer tes se a köz tiszt vi se lõi rend szer irá nyí tá sát és
az ál lam igaz ga tás sze mély ze tét!

12. Mu tas sa be az ál lam igaz ga tás ren del te té sét és funk -
ci ó it!

13. Jel le mez ze az ál lam igaz ga tá si fel ada to kat!

14. So rol ja fel az ál lam igaz ga tás köz ha ta lom bir to ká -
ban vég zett te vé keny sé ge it!

15. Is mer tes se az ál lam igaz ga tá si szer vek ha tó sá gi jog -
al kal ma zó te vé keny sé gét!

16. Mu tas sa be az ál lam igaz ga tás hi e rar chi kus irá nyí -
tá sát!

17. Me lyek az ál lam i va gyon nal gaz dál ko dó és szol gál -
ta tó szer ve ze tek igaz ga tá sá nak fõbb jel lem zõi?

18. Ha tá roz za meg a ha tó sá gi fel ügye let fo gal mát; a
ha tó ság szak mai és szol gál ta tó te vé keny sé gét!

19. Is mer tes se a kö zös Euró pai Köz igaz ga tá si Te ret!

20. Is mer tes se az új ten den ci á kat az ál lam igaz ga tás fej -
lesz té sé ben!

BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI ÁGAZAT

A tan tárgy cél ja, hogy a vizs gá zó is mer je meg a bel ügyi, 
illetve az igaz ság ügyi igaz ga tás fel adat rend sze rét, szer ve -
ze ti és irá nyí tá si rend jét, struk tú rá ját. Tud ja be mu tat ni a
két igaz ga tás al kot má nyos alap ja it, a szer ve zet rend szer
he lyét és sze re pét. Is mer je az igaz ga tá si te vé keny ség
 fórumrendszerét, valamint a fel adat rend szer hez kap cso ló -

dó nyil ván tar tá si rend sze rek fel épí té sét, cél ját, össze -
függéseit.

Követelmények

Bel ügyi ága zat

1. A bel ügyi igaz ga tás fel ada tai
A vizs gá zó is mer je meg a bel ügyi igaz ga tás fo gal mát,

tar tal mát, a bel ügyi igaz ga tás kö ré be tar to zó fel adat cso -
por to kat és az egyes fel adat cso por tok hoz tar to zó te vé -
keny sé ge ket. A vizs gá zó is mer je meg a bel ügyi igaz ga tás
sa já tos sá ga it kü lö nös te kin tet tel a ci vil, azaz az ál ta lá nos
köz igaz ga tá si fel ada to kat és a ren dé sze ti igaz ga tá si fel ada -
to kat. Le gyen ké pes be mu tat ni, hogy az egyes fel adat cso -
por tok mely tár ca irá nyí tá sa alá tar toz nak, illetve ho gyan
kap cso lód nak vagy kü lö nül nek el egy más tól az irá nyí tás
el kü lö nült sé ge  miatt. Tud ja be mu tat ni a fel adat cso port hoz 
tar to zó in téz mény rend szer ál ta lá nos jel lem zõ it, a fel ada -
tok vég re haj tá sá hoz ren del ke zés re álló esz köz rend szert
(jogi, igaz ga tá si stb.) és ezek össze füg gé se it. Le gyen ké -
pes el he lyez ni az egyes in téz mé nye ket az új kor mány za ti
struk tú rá nak meg fele lõen. Is mer je az ön kor mány za tok
tör vényességi el len õr zé sé vel kap cso la tos alap ve tõ sza bá -
lyo kat. Is mer je meg az ága zat ha tás kö ré be tar to zó nyil ván -
tar tá si rend sze re ket.

2. A bel ügyi igaz ga tás szer ve ze te és mû kö dé se
A vizs gá zó is mer je meg az egyes te rü le tek hez kap cso ló -

dó in téz mé nye ket, irá nyí tá si rend jü ket, ezek esz kö ze it, to -
váb bá az együtt mû kö dés rend jét fi gye lem mel az új kor -
mány za ti struk tú rá ból fa ka dó sa já tos sá gok ra. Is mer je meg
az irá nyí tás szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét, kü lö nös te kin -
tet tel az egyes irá nyí tá si for mák ra (ön kor mány za ti fel adat -
el lát ás szak mai irá nyí tá sa, il le tõ leg a hi e rar chi kus rend szer 
irá nyí tá sa).

3. Az EU tag ság ból szár ma zó fel ada tok
A vizs gá zó is mer je az Euró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la -

ko zá sunk után a bel ügyi együtt mû kö dés ke re té ben meg va -
ló su ló jogi és in téz mény fej lesz té si kér dé se ket.

Igaz ság ügyi ága zat

1. Az igaz ság ügyi igaz ga tás fel ada tai
A vizs gá zó is mer je meg az igaz ság szol gál ta tás és az

igaz ság ügyi igaz ga tás fo gal mát, ki ala ku lá sá nak fo lya ma -
tát. Is mer je meg az igaz ság ügyi igaz ga tás sa já tos fel ada ta it 
a jog al ko tás, a de re gu lá ció és a jog har mo ni zá ció te rü le tén. 
A je lölt le gyen ké pes kü lönb sé get ten ni az ál lam igaz ga tást 
az igaz ság szol gál ta tás te kin te té ben meg il le tõ elvi és gya -
kor la ti irá nyí tá si jo go sít vá nyok kö zött, is mer je az ál lam -
igaz ga tást meg il le tõ elvi irá nyí tá si jo go sít vá nyo kat és
azok fõ tar tal mát. Is mer je a jog sza bály al ko tás hoz szük sé -
ges ha tás vizs gá la tok lé nye gét.
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Is mer je a vizs gá zó az igaz ság ügyi igaz ga tás ha tás kö ré -
be tar to zó tör vényességi fel ügye let fo gal mát, valamint az
eb bõl ere dõ konk rét igaz ga tá si esz kö zök mi ben lé tét és a
fel ügyelt szer vek jel le gét, azok te vé keny sé gé nek fõbb
 elemeit.

2. Az igaz ság ügyi igaz ga tás sal kap cso la tos ál lam i fel -
ada tok

A vizs gá zó is mer je az ál lam i szer vek fõbb fel adat- és
ha tás kö re it az igaz ság ügyi igaz ga tás kö ré ben. En nek ke re -
té ben az Or szág gyû lés sza bá lyo zá si, el len õr zé si fel ada ta it, 
a kor mány igaz ság ügyi po li ti ká ját és annak re a li zá lá sát, az 
igaz ság ügyet irá nyí tó mi nisz té rium te vé keny sé gét,
valamint a bí ró sá gi szer ve zet igaz ga tá sá val kap cso la tos
sa já tos fel ada tok rend sze rét az Or szá gos Igaz ság szol gál ta -
tá si Ta nács te vé keny sé gé nek vá zo lá sá val. Is mer je meg az
ügyész ség sa já tos sze re pét a köz igaz ga tás tör vényes mû -
kö dé sé nek el len õr zé sé ben.

3. Az igaz ság ügyi igaz ga tás szer ve ze te és mû kö dé se
Is mer je meg a vizs gá zó az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti

Mi nisz té rium más mi nisz té ri u mok hoz ké pest meg je le nõ
szer ve ze ti sa já tos sá ga it és hát tér in téz mé nye it.

Is mer je a bí rói szer ve zet tel kap cso la tos igaz ga tá si fel -
ada tok sa já tos szer ve ze tét, az ügyész ség szer ve ze tét és irá -
nyí tá si vi szo nya it, to váb bá az igaz ság szol gál ta tás ban köz -
re mû kö dõ spe ci á lis szer ve ze tek (ka ma rák) jel lem zõ it.

4. Az EU tag ság ból szár ma zó fel ada tok
Is mer je a vizs gá zó az Euró pai Unió ún. har ma dik pil lé -

ré be tar to zó igaz ság ügyi együtt mû kö dés fõbb te rü le te it, a
vo nat ko zó Euró pai Uni ós po li ti kák lé nye gét, a kap cso ló dó 
fõbb szer zõ dé sek lé nye gét.

Tananyag

A vizs ga anya got a Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet ál tal
ki adott „Bel- és igaz ság ügyi ága zat” címû jegy zet fog lal ja
ma gá ban.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azok nak, akik a tan tárgy ból vagy a tan tárgy hoz tar to zó
egyes té ma kö rök bõl a vizs ga kö ve tel mé nye ken túl me nõ is -
me re te ket akar nak sze rez ni, a kö vet ke zõ pub li ká ci ó kat
ajánl juk a fi gyel mé be:

Az igaz ság ügyi szer vek mû kö dé se – kom men tár a gya -
kor lat szá má ra, HVG-ORAC, 2001.

Hor váth Zol tán: Ké zi könyv az Euró pai Uni ó ról, Ma -
gyar Or szág gyû lés, 1999.

Stip ta Ist ván: A ma gyar bí ró sá gi rend szer tör té ne te,
Mul tip lex Me dia – Deb re cen Uni ver sity Press, Deb re cen,
1997.

A tan tárgy hoz, illetve a tan tárgy egyes té ma kö re i hez
kap cso ló dó jog sza bá lyok:

2007. évi II. tör vény a har ma dik or szág be li ál lam pol gá -
rok be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról

2006. évi LVII. tör vény a köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek rõl, valamint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok
jog ál lá sá ról

2006. évi LV. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té -
ri u ma i nak fel so ro lá sá ról

1999. évi LXXXIV. tör vény a köz úti köz le ke dé si nyil -
ván tar tás ról

1999. évi LXXIV. tör vény a ka taszt ró fák el le ni vé de ke -
zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl

1999. évi LXIX. tör vény a sza bály sér té sek rõl
1998. évi XII. tör vény a kül föld re uta zás ról
1998. évi XI. tör vény az ügy vé dek rõl
1997. évi CXXXIX. tör vény a me ne dék jog ról
1997. évi C. tör vény a vá lasz tá si el já rás ról
1997. évi LXVI. tör vény a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és

igaz ga tá sá ról
1997. évi XXXII. tör vény a ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr -

ség rõl
1996. évi XXXI. tör vény a tûz el le ni vé de ke zés rõl, a

mû sza ki men tés rõl és a tûz ol tó ság ról
1995. évi CVII. tör vény a bün te tés-vég re haj tá si szer ve -

zet rõl
1994. évi LXXX. tör vény az ügyész sé gi szol gá la ti vi -

szony ról és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl
1994. évi LIII. tör vény a bí ró sá gi vég re haj tás ról
1994. évi XXXIV. tör vény a Rend õr ség rõl
1993. évi LV. tör vény a ma gyar ál lam pol gár ság ról
1992. évi LXIII. tör vény a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl 

és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról
1991. évi XLI. tör vény a köz jegy zõk rõl
1990. évi LXV. tör vény a he lyi ön kor mány za tok ról
1972. évi V. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé -

rõl
1949. évi XX. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má -

nyá ról
1982. évi 17. tör vényerejû ren de let az anya köny vek rõl,

a há zas ság kö té si el já rás ról és a név vi se lés rõl
1979. évi 11. tör vényerejû ren de let a bün te té sek és az

in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról
2/1988. (V. 19.) IM ren de let az igaz ság ügyi szak ér tõk -

rõl

Szóbeli kérdések

1. a) Is mer tes se a bel ügyi igaz ga tás tör té ne ti fej lõ dé sé -
nek leg fon to sabb ál lo má sa it és mu tas sa be a bel ügyi igaz -
ga tás funk ci ó i nak vál to zá sát!

b) Rész le te sen is mer tes se az Or szá gos Igaz ság szol gál -
ta tá si Ta nács és az ügyész ség igaz ság ügyi igaz ga tás sal
össze füg gõ fel ada ta it!

2. a) Is mer tes se a bel ügyi igaz ga tás fo gal mát és tar tal -
mát! Mu tas sa be és ele mez ze az egyes fel adat cso por to kat,
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valamint rész le tez ze a bel ügyi igaz ga tás kor mány za ti fel -
ada ta it!

b) Is mer tes se az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té -
rium igaz ság ügyi igaz ga tás sal kap cso la tos elvi irá nyí tá si
jo go sul tsá ga it!

3. a) Is mer tes se az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter fel ada tai kö zül a vá lasz tá sok és az or szá gos nép -
sza va zás le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos ha tás kö ré be tar to zó 
fel ada to kat!

b) Is mer tes se az euró pai in teg rá ci ós fo lya mat fõbb
mér föld kö ve it az igaz ság ügyi igaz ga tás te rü le tén!

4. a) Is mer tes se az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
fel ada tai kö zül az ál lam pol gár sá gi igaz ga tás sal, az anya -
köny vi igaz ga tás sal és a sza bály sér té sek kel kap cso la tos
igaz ga tá si fel ada to kat!

b) Is mer tes se az Or szág gyû lés igaz ság ügyi igaz ga tás -
sal össze füg gõ fel ada ta it, és mu tas sa be a Kor mány igaz -
ság ügyi igaz ga tás ban ját szott sze re pét!

5. a) Is mer tes se a ren dé sze ti igaz ga tás jel lem zõ vo ná -
sa it, fel ada ta it, ele mez ze az igaz ga tás ren dé sze ti, valamint
a ve szé lyes esz kö zök kel és anya gok kal össze füg gõ igaz -
ga tá si fel ada to kat!

b) Mu tas sa be az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té -
rium igaz ság ügyi igaz ga tás sal kap cso la tos köz ve tett irá -
nyí tá si te vé keny sé gét!

6. a) Is mer tes se a ha tár ren dé sze ti, ide gen ren dé sze ti és
me ne kült ügyi igaz ga tás fo gal mát, leg fon to sabb jellem -
zõit! Mu tas sa be, hogy mi lyen mó don kap cso lód nak egy -
más hoz! Is mer tes se a ka taszt ró fa vé de lem funk ci ó it és ele -
mez ze a tûz vé de lem és a pol gá ri vé de lem he lyét és sze re -
pét a ka taszt ró fa vé de lem rend sze ré ben!

b) Mu tas sa be az igaz ság ügyi igaz ga tás in téz mé nyé nek 
ki ala ku lá sát és ha tá roz za meg a fo gal mát!

7. a) Is mer tes se a he lyi ön kor mány za tok bel ügyi igaz -
ga tá si fel ada ta it (kép vi se lõ-tes tü let, pol gár mes ter, jegy zõ)!

b) Mu tas sa be az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
igaz ság ügyi igaz ga tás sal kap cso la tos fel ada ta it!

8. a) Is mer tes se a bel ügyi igaz ga tás igaz ság ügyi és ren -
dé sze ti mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti rend sze -
rét! Mu tas sa be a szer ve ze ti ele mek mû kö dé se kö zöt ti
össze füg gé se ket!

b) Is mer tes se az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té -
rium és az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács igaz ság -
ügyi igaz ga tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban be töl tött sze re -
pét!

9. a) Is mer tes se a bel ügyi igaz ga tá si ága za tot irá nyí tó
mi nisz té riu mok jog al ko tá si te vé keny sé gét! Mu tas sa be,
hogy az in teg rá ció mi lyen ha tás sal volt az egyes bel ügyi
igaz ga tá si fel ada tok ra!

b) Is mer tes se az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
tör vényességi fel ügye le te alá tar to zó ka ma rák nak az igaz -
ság ügyi igaz ga tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban be töl tött
sze re pét!!

10. a) Is mer tes se a bel- és igaz ság ügyi együtt mû kö dés
(rend õrségi együtt mû kö dés bün te tõ ügyek ben) kö zös sé gi
te rü le te it! Ele mez ze a kor mány kö zi együtt mû kö dést az
Amsz ter da mi szer zõ dés után!

b) Jel le mez ze az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Minisz -
térium köz vet len irá nyí tá si te vé keny sé gét az igaz ság ügyi
igaz ga tás te rü le tén!

GAZDASÁGI IGAZGATÁS

A tan tárgy ren del te té se, hogy ál ta lá nos is me re te ket
nyújt son a vizs gá zó köz tiszt vi se lõ szá má ra a gaz da sá gi
igaz ga tás leg fõbb te rü le te i rõl, esz kö ze i rõl, in téz mény -
rend sze ré rõl, valamint az EU-tag ság gal kap cso la tos fel -
ada tok ról. A tan anyag azo kat az ál ta lá no san al kal ma zan dó 
irá nyí tá si és igaz ga tá si esz kö zö ket ál lít ja a kö zép pont ba,
ame lyek al kal ma zá sa füg get len az egyes ága za tok tól, to -
váb bá al kal ma zá suk több nyi re füg get len a kor mány za ti
struk tú ra vál to zá sa i tól. A tan tárgy kü lön is ki tér az ön kor -
mány za tok sa já tos gaz da ság irá nyí tá si fel ada ta i ra.

Követelmények

1. A gaz da sá gi igaz ga tás át ala ku lá sa, jö võ be ni fel ada tai
A köz tiszt vi se lõ a tan anyag rész el sa já tí tá sá val is mer je

meg tör té ne ti fo lya ma tá ban, hogy a terv uta sí tá sos gaz da -
ság irá nyí tá si rend szer bõl a pi ac gaz da ság ba tör té nõ át me -
net, valamint az EU-tag ság mi lyen új irá nyí tá si esz kö zök,
mód sze rek be ve ze té sét tett ék szük sé ges sé a gaz da sá gi
igaz ga tás ban.

2. A gaz da sá gi igaz ga tás egyes ele mei
A köz tiszt vi se lõ nek át fo gó is me re te ket kell sze rez nie a

gaz da ság irá nyí tás leg fõbb te rü le tei: az ipar-, a ke res ke de -
lem-, valamint az ag rár igaz ga tás leg fõbb fel ada ta i ról,
valamint sza bá lyo zá si rend jé rõl. A köz tiszt vi se lõ is mer je
meg a gaz da ság igaz ga tás leg fon to sabb, ál ta lá no san al kal -
ma zott esz kö ze it: a gaz da ság po li ti kai cél kép zés és ter ve -
zés, a mo ne tá ris és fis ká lis esz kö zök, a jogi és ha tó sá gi
esz kö zök, valamint a pénz ügyi és gaz da sá gi ellen õr zés
alap ve tõ tar tal mát és fõbb sza bá lya it. A jogi és ha tó sá gi
esz kö zök re vo nat ko zó tan anyag rész el sa já tí tá sá val a köz -
tiszt vi se lõ nek ál ta lá nos is me re te ket kell sze rez nie a kon -
cesszi ó ra, valamint a köz be szer zés re vo nat ko zó leg fon to -
sabb ren del ke zé sek rõl.

A köz tiszt vi se lõ nek fõ vo na la i ban is mer nie kell a gaz -
da sá gi igaz ga tás há rom fõ te rü le té nek spe ci á li san al kal ma -
zott esz kö ze it, valamint a nem kor mány za ti szer vek kel
való kap cso lat tar tás rend sze rét.

3. A gaz da ság igaz ga tás sal kap cso la tos ál lam i, ön kor -
mány za ti fel ada tok

A gaz da ság igaz ga tás sal kap cso la tos ál lam i, ön kor -
mány za ti fel ada tok ra vo nat ko zó tan anyag rész el sa já tí tá sá -
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val a köz tiszt vi se lõ is mer je meg a gaz da ság igaz ga tás al -
kot má nyos ke re te it, kü lö nös te kin tet tel a pi ac gaz da sá gi vi -
szo nyok ér vé nye sü lé sét biz to sí tó al kot má nyos ga ran ci ák -
ra. A köz tiszt vi se lõ nek is mer nie kell az ál lam gaz da ság irá -
nyí tá si fel ada ta i nak el lá tá sát szol gá ló in téz mé nyek kö rét,
valamint az ál ta luk el lá tott leg fon to sabb fel ada to kat. Ez
utób bi kör be tar to zó an a köz tiszt vi se lõ nek is mer nie kell az 
áruk és szol gál ta tá sok sza bad moz gá sá nak biz to sí tá sá ra, a
mun ka erõ pi ac ál lam i sza bá lyo zá si rend jé re, a gaz da sá gi
ver seny fel ügye le té re, valamint a fo gyasz tó vé de lem re vo -
nat ko zó sza bá lyo zás rend jét és fõ ele me it. A köz tiszt vi se -
lõ nek is mer nie kell a he lyi ön kor mány za tok gaz da ság igaz -
ga tás sal kap cso la tos leg fon to sabb fel ada ta it, valamint a
fel ada tok el lá tá sát biz to sí tó ön kor mány za ti in téz mé nyek
rend sze rét.

4. A gaz da ság- és ag rár igaz ga tás szer ve zet rend sze re
A tan anyag rész el sa já tí tá sá val a köz tiszt vi se lõ is mer je

meg fõ vo ná sa i ban a gaz da sá gi igaz ga tás köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szer ve zet rend sze rét, valamint tud ja be mu tat ni a
gaz da ság igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó te rü le ti, illetve he lyi
szer ve ket, azok fõbb fel ada ta it és irá nyí tá si vi szo nya it. A
vizs gá zó ren del kez zen ala po zó is me re tek kel az egyes nem 
kor mány za ti szer vek spe ci á lis ag rár igaz ga tá si fel ada ta i ról.

5. A ma gyar gaz da ság irá nyí tás euró pai uni ós tag ság gal 
össze füg gõ fel ada tai

A köz tiszt vi se lõ ren del kez zen ál ta lá nos is me re tek kel az 
EU gaz da ság po li ti ká i ról, az Euró pai Meg álla po dás gaz da -
sá gi kap cso lat rend szert érin tõ ren del ke zé se i rõl, valamint
az EU for rá sok ból meg va ló su ló tá mo ga tá si konst ruk ci ók -
ról.

Tananyag

A vizs ga anya got a Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet ál tal
ki adott „Gaz da sá gi igaz ga tás” címû jegy zet fog lal ja ma gá -
ban.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azok nak, akik a tan tárgy ból vagy a tan tárgy hoz tar to zó
egyes té ma kö rök bõl a vizs ga kö ve tel mé nye ken túl me nõ is -
me re te ket akar nak sze rez ni, a kö vet ke zõ pub li ká ci ó kat
ajánl juk a fi gyel mé be:

Fa ze kas Ma ri an na–Fi cze re La jos (szer k.): Ma gyar köz -
igaz ga tá si jog – Ál ta lá nos rész, Osi ris Ki adó, 2006.

Fi cze re La jos–For gács Imre (szer k.): Ma gyar köz igaz -
ga tá si jog – Kü lö nös rész Euró pai Uni ós ki te kin tés sel, Osi -
ris Ki adó, 2006.

Gaz dag Fe renc: Az Euró pai in teg rá ci ós in téz mé nyek,
Osi ris Ki adó, Bu da pest, 2002.

Hor váth Gyu la: Re gi o ná lis tá mo ga tás az Euró pai Uni ó -
ban, Osi ris Ki adó, 2003.

Dr. Hor váth Zol tán: Ké zi könyv az Euró pai Uni ó ról,
HVG-Orac, Bu da pest, 2005.

Kiss J. Lász ló (szer k.): A Hu szon ötök Eu ró pái, Osi ris
Ki adó, Bu da pest, 2005.

Dr. Kecs kés Lász ló: Az Euró pai jog és jog har mo ni zá -
ció, HVG-ORAC, Bu da pest, 2005.

Ken de-Szûcs (szer k.): Az Euró pai Unió po li ti kái, Osi ris 
Ki adó, Bu da pest, 2005.

Kiss György: Az EU mun ka jo ga, Osi ris Ki adó, Bu da -
pest, 2003.

Költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá sá nak sza bá lyai, Unió 
Ki adó, Bu da pest, 2005.

Dr. Lõ rincz La jos: A köz igaz ga tás alap in téz mé nyei,
HVG-ORAC, 2005.

Dr. Sán dor Ist ván: Ma gyar Fo gyasz tó vé del mi Jog, Unió 
Ki adó, Bu da pest, 2003.

A tan tárgy hoz, illetve a tan tárgy egyes té ma kö re i hez
kap cso ló dó jog sza bá lyok:

2005. évi CLXIV. tör vény a ke res ke de lem rõl
2004. évi CXXIII. tör vény a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt -

ven év fe let ti mun ka nél kü li ek, valamint a gyer mek gon do -
zá sát, illetve a csa lád tag ápo lá sát köve tõen mun kát ke re -
sõk fog la koz ta tá sá nak elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí -
jas fog lal koz ta tás ról

2003. CXXIX. tör vény a köz be szer zé sek rõl
2003. évi XLII. tör vény a föld gáz el lá tás ról
2003. évi XVI. tör vény az ag rár pi a ci rend tar tás ról
2001. évi CX. tör vény a vil la mos ener gi á ról
1997. évi CLV. tör vény a fo gyasz tó vé de lem rõl
1997. évi CXIV. tör vény az ag rár gaz da ság fej lesz té sé -

rõl
1996. évi LVII. tör vény a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar -

tás és a ver seny kor lá to zás ti lal má ról
1996. évi XXI. tör vény a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let -

ren de zés rõl
1991. évi XVI. tör vény a kon cesszi ó ról
1991. évi IV. tör vény a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és

a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról
1990. évi LXV. tör vény a he lyi ön kor mány za tok ról
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let a pénz ügy mi nisz ter 

fel adat- és ha tás kö ré rõl
163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let a gaz da sá gi és köz -

le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let a föld mû ve lés ügyi

és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl

Szóbeli kérdések

1. Is mer tes se a gaz da sá gi köz igaz ga tás fo gal mát, fel -
ada ta it!

2. Mu tas sa be a pi ac gaz da ság mû kö dé sé nek, valamint a 
nem ze ti tá mo ga tás po li ti ka meg va ló sí tá sá nak al kot má nyos 
ke re te it!
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3. Mi lyen gaz da ság igaz ga tá si fel ada to kat lát el az Or -
szág gyû lés, valamint a Kor mány?

4. Mi lyen gaz da ság igaz ga tá si fel ada to kat lát nak el az
egyes köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek?

5. Is mer tes se az ön kor mány za tok gaz da ság igaz ga tás -
sal kap cso la tos fel ada ta it és in téz mény rend sze rét!

6. Mu tas sa be a gaz da ság po li ti kai cél kép zés és ter ve zés 
rend sze rét!

7. Mu tas sa be a fis ká lis és mo ne tá ris po li ti kát és is mer -
tes se azok esz kö ze it!

8. Mit ér tünk az ál lam i tá mo ga tás po li ti ka alatt? Is mer -
tes se a tá mo ga tás po li ti ka fõ esz kö ze it!

9. Fog lal ja össze az ag rár- és te rü let fej lesz té si tá mo ga -
tá si rend szer leg fõbb ele me it!

10. Me lyek az áru- és szol gál ta tás pi ac sza bá lyo zás leg -
fon to sabb ele mei?

11. Me lyek a mun ka erõ pi ac sza bá lyo zás leg fon to sabb
ele mei?

12. Is mer tes se a fo gyasz tó vé de lem in téz mény- és esz -
köz rend sze rét!

13. Mu tas sa be a gaz da sá gi ver seny sza bá lyo zá si és fel -
ügye le ti rend jét!

14. Mely te vé keny sé gek tar toz nak a kon cesszió ha tá -
lya alá? Is mer tes se a kon cesszi ó ba adás rend jét!

15. Mu tas sa be a köz be szer zé si el já rás fon to sabb sza -
bá lya it és in téz mény rend sze rét!

16. Mu tas sa be a gaz da sá gi, szo ciá lis és mun ka ügyi ér -
dek egyez te tés rend jét és a gaz da sá gi ka ma rák rész vé te lét
az ér dek egyez te tés ben!

17. Is mer tes se a kül gaz da sá gi igaz ga tás tar tal mát és
mu tas sa be szer ve ze te it!

18. Mu tas sa be az ipar i, a ke res ke del mi és az ener ge ti -
kai igaz ga tás tar tal mát és szer ve zet rend sze rét!

19. Mu tas sa be a fog lal koz ta tás po li ti ka igaz ga tá sá nak
szer ve zet rend sze rét!

20. Mu tas sa be az ag rár igaz ga tás fõbb jel lem zõ it és
szer ve zet rend sze rét!

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE
ÉS IGAZGATÁSA

A tan tárgy cél ja, hogy mó dot ad jon a köz tiszt vi se lõk nek 
a köz igaz ga tá si is me re te ik és ta pasz ta la ta ik új tí pu sú, át fo -
gó al kal ma zá sá ra és kon cep ci ó zus ki ter jesz té sé re. Le gyen
ké pes a köz fel ada tok el lá tá sát a tár sa dal mi szük ség le tek és 
fo lya ma tok ol da lá ról ér tel mez ni, és ezzel össze füg gés ben
is mer je meg az ál la mi-köz ha tal mi vagy me ne dzse ri esz -

köz rend szer ál ta lá no sít ha tó sa já tos sá ga it. A köz tiszt vi se -
lõk is mer jék föl a sa ját gya kor la tuk ban al kal ma zott tech ni -
kák más ága za tok ban al kal ma zott meg ol dá sok kal való
kap cso la ta it, to váb bá a ge ne ra li zál ha tó sza bály sze rû sé ge -
ket. Az ed di gi nél job ban le gye nek ké pe sek „kon ver tál ni”
is me re te i ket más köz szol gál ta tá si fel ada tok el lá tá sát biz -
to sí tó szak te rü le tek igaz ga tá sá ra és az ezek kel össze füg gõ, 
át fo gó kor mány za ti fel ada tok szer ve zé sé re. En nek ér de ké -
ben kap ja nak ké pet a köz fel ada tok szer ve zé sé nek mo dern
fo lya ma ta i ról, valamint a ha zai köz igaz ga tás ban al kal ma -
zott funk ci o ná lis esz köz rend szer ál ta lá no sít ha tó jellem -
zõirõl. Ér zé kel jék a ha gyo má nyos ága za ti szak igaz ga tá s
meg ha la dá sá nak fej le mé nye it, az új tí pu sú esz köz rend szer 
sa já tos sá ga it és al kal ma zá sá nak konf lik tu sa it. Kap ja nak
ösz tön zést és fo gó dzó kat a ké sõb bi ön ál ló és ön kép zõ to -
vább gon do lás hoz.

Kö ve tel mé nyek

1. A tár sa dal mi köz fel ada tok ál lam i el lá tá sá nak ha gyo -
má nyos szer ve zé se és az újabb ki hí vá sok

A vizs gá zó nak le gyen át fo gó képe a köz fel ada tok el lá -
tá sá nak fõbb mo dell je i rõl. Le gyen tisz tá ban az ál lam igaz -
ga tás le het sé ges sze re pe i vel a mo dern tár sa da lom ban,
még pe dig ne csu pán a klasszi kus ál lam igaz ga tá si jog „kü -
lö nös ré szi” lo gi ká ja sze rint, ha nem a köz fel adat-el lá tás
me ne dzse lé si fel té te lei ol da lá ról. En nek ér de ké ben nagy
vo na lak ban is mer je a vo nat ko zó tör té ne ti és nem zet kö zi
mo del lek mi ben lé tét.

2. A köz szol gál ta tá sok rend szer e
A köz tiszt vi se lõ is mer je meg a kü lön bö zõ köz szol gál ta -

tá si te rü le te ken az ál lam i sze rep vál la lás és szol gál ta tás -
szer ve zés ala ku lá sá nak fõ ten den ci á it. Le gyen ké pes ér tel -
mez ni a fon to sabb ága za ti sza bá lyo zá sok in téz mény- és
esz köz rend szer re vo nat ko zó ré sze it. Tud ja ér té kel ni pél -
dák szint jén a re le váns szol gál ta tás szer ve zé si mo dell ele -
me ket.

En nek ke re té ben is mer je meg a rend szer vál tás utá ni
igaz ga tá si ága za tok fõ szer ve zõ dé si for má it, a fõbb ága za -
tok szer ve ze ti rend sze rét és fel ada ta i nak irá nyult sá gá ban
be kö vet ke zett vál to zá so kat, ten den ci á kat, valamint a
kulcs fon tos sá gú igaz ga tá si meg ol dá so kat, jog in téz mé nye -
ket.

A vizs gá zó le gyen tisz tá ban az egyes hu mán köz szol -
gál ta tá si te rü le tek fõbb fej lõ dé si irá nya i val. Erre az is me -
ret re azon ban itt csak át fo gó an van szük ség. El sõ sor ban
azt a kész sé get kér jük szá mon, hogy a je lölt a köz fel -
adat-el lá tás szer ve zé si meg ol dá sa i nak el ha tá ro lá si ké pes -
sé gé vel, a vá laszt ha tó szol gál ta tás szer ve zé si le he tõ sé gek
fel is me ré sé vel ren del ke zik-e.

A pi ac gaz da ság ra való át té rés, illetve az Euró pai Uni ó -
hoz csat la ko zás pers pek tí vá ja új kö ve tel mé nye ket tá masz -
tott a köz üze mi szek tor ral szem ben. Az ál lam irá nyá ban
el vá rás, hogy ér de kelt sé gei és a fo gyasz tói ér de kek vé del -
mi sze re pe mel lett biz to sít sa a ver seny fel té te le ket. A szol -
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gál ta tás szer ve zé si kör nye zet meg vál to zá sa a köz ha tal mi
és tu laj do no si sze re pe ket új mó don je lö li ki. A vizs gá zó -
nak is mer nie kell nagy vo na lak ban az egyes köz üze mi te -
rü le te ken ki ala ku ló fel té tel rend sze re ket és az ott kó dolt
köz igaz ga tá si ki hí vá so kat.

3. Köz igaz ga tá si funk ci ók a köz szol gál ta tá sok szer ve -
zé sé ben

A je lölt nek rész le te seb ben is mer nie kell a kü lön bö zõ
köz szol gál ta tá si ága za tok ban egy aránt vagy na gyobb rész -
ben kö zö sen elõ for du ló köz igaz ga tá si funk ci ók mi ben lé -
tét, valamint a gya kor lá suk so rán al kal ma zott esz köz rend -
szer sa já tos sá ga it. Kü lö nö sen en nek az is me ret anyag nak a
cél ja, hogy a köz igaz ga tás, illetve a kor mány za ti igaz ga tás
mind szé le sebb te rü le tén kon ver tál ha tó is me re tek kel ren -
del kez zen az adott szak te rü le ten te vé keny ke dõ köztiszt -
viselõ is.

A je lölt is mer je a köz szol gál ta tá sok szer ve zé sé ben a
köz pon ti, te rü le ti és te le pü lé si szin tek kö zöt ti mun ka meg -
osz tást. Ugyan csak ren del kez zen is me re tek kel az ön kor -
mány za ti és az ál lam igaz ga tá si fel adat meg osz tás ter mé -
sze té rõl és tar tal má ról.

A vizs gá zó is mer je a köz szol gál ta tá sok fõbb mun ka -
szer ve ze ti for má it, mû kö dé si sa já tos sá ga i kat, jogi sza bá -
lyo zá si meg ol dá sa it.

A je lölt le gyen tá jé ko zott a fon to sabb kö zös sza bá lyo -
zá si és me ne dzse lé si köz funk ci ók meg ol dá sa i ról. Ren del -
kez zen olyan alap is me re tek kel, ame lyek a továb biak ban
szá má ra szük ség sze rint az ön ál ló tá jé ko zó dást és el mé -
lyü lést le he tõ vé te szik.

4. A köz szol gál ta tá sok gaz da sá gi sza bá lyo zá sa
A je lölt is mer je a köz szol gál ta tá sok szer ve zé se kö ré ben

a gaz da sá gi sza bá lyo zó esz kö zök sze re pét, je len tõ sé gét és
ha tás me cha niz mu sát. Le gyen tisz tá ban mind ezek ága zat-
és igaz ga tás po li ti kai je len tõ sé gé vel. Fon tos a konf lik tu sok 
fel is me ré si ké pes sé gé nek meg ala po zá sa is.

5. Kap cso ló dó uni ós sza bá lyo zá si in téz mé nyek
A vizs gá zó is mer je a köz szol gál ta tá sok szer ve zé si me -

cha niz mu sá ban zaj ló vál to zá sok uni ós mo ti vá ci ó it. Tud -
jon a leg fon to sabb sza bá lyo zá si meg ol dá sok ról, ké pes le -
gyen azo kat ér tel mez ni és is me re tei kö ré ben el he lyez ni.

Tananyag

A vizs ga anya got a Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet ál tal
ki adott „Köz szol gál ta tá sok szer ve zé se és igaz ga tá sa”
címû jegy zet fog lal ja ma gá ban.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azok nak, akik a tan tárgy ból vagy a tan tárgy hoz tar to zó
egyes té ma kö rök bõl a vizs ga kö ve tel mé nye ken túl me nõ is -
me re te ket akar nak sze rez ni, a kö vet ke zõ pub li ká ci ó kat
ajánl juk a fi gyel mé be:

Ba lázs Ist ván–Kö kény esi Jó zsef (szer k.): Kor mány za ti
mû kö dés, he lyi költ ség ve tés, köz üze mi igaz ga tás, Köz -
igaz ga tá si Fü ze tek, Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet, Bu da -
pest, 1993. évi 7. szám

Hor váth M. Ta más: He lyi köz szol gál ta tá sok szer ve zé -
se, Di a lóg-Cam pus, Bu da pHVG-ORACcs, 2002.

Hor váth M. Ta más: Köz me nedzs ment, Di a lóg-Cam pus, 
Bu da pest–Pécs, 2005.

Pé te ri Gá bor (szer k.): Piac – ver seny – szer zõ dés, „He -
lyi de mok rá cia és újí tá sok” Ala pít vány, Bu da pest, 1996.

A tan tárgy hoz, illetve a tan tárgy egyes té ma kö re i hez
kap cso ló dó jog sza bá lyok:

2005. évi CXXXIX. tör vény a fel sõ ok ta tás ról
2003. évi CXXIX. tör vény a köz be szer zé sek rõl
1998. évi LXXXIV. tör vény a csa lá dok tá mo ga tá sá ról
1997. évi CLVI. tör vény a köz hasz nú szer ve ze tek rõl
1996. évi LXXXI. tör vény a tár sa sá gi adó ról és az osz -

ta lék adó ról
1996. évi LVII. tör vény a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar -

tás és a ver seny kor lá to zás ti lal má ról
1993. évi LXXIX. tör vény a köz ok ta tás ról
1991. évi XVI. tör vény a kon cesszi ó ról
1990. évi LXV. tör vény a he lyi ön kor mány za tok ról

Szóbeli kérdések

1. Mu tas sa be a köz szol gál ta tá sok szer ve zé sé nek há -
rom nagy euró pai mo dell jét és is mer tes se a köz szol gál ta tá -
sok rend sze rét!

2. So rol ja fel a nem ha gyo má nyos köz szol gál ta -
tás-szer ve zé si for má kat, és is mer tes se a ki szer ve zés,
köz-ma gán fej lesz té si meg ál la po dá sok és a tár su lá sok jel -
lem zõ it!

3. So rol ja fel a nem ha gyo má nyos köz szol gál ta -
tás-szer ve zé si for má kat és is mer tes se a fel adat-el lá tá si
meg ál la po dá sok, ön kén tes ség és ön se gí tés, fi nan szí ro zás -
po li ti kai esz kö zök jel lem zõ it!

4. Mu tas sa be a köz ok ta tá si és kul tu rá lis szol gál ta tá sok 
igaz ga tá sá nak fõbb jel lem zõ it! Vá zol ja a fenn tar tói irá nyí -
tás fel ada ta it!

5. Mu tas sa be az egész ség ügyi és szo ciá lis köz szol gál -
ta tá sok igaz ga tá sá nak fõbb jel lem zõ it!

6. Mu tas sa be a mû sza ki, inf ra struk tu rá lis köz szol gál -
ta tá sok ál ta lá nos jel lem zõ it!

7. Is mer tes se az egyes köz üze mi szol gál ta tá sok jel lem -
zõ it!

8. Is mer tes se az egyes kom mu ná lis szol gál ta tá sok jel -
lem zõ it!

9. Mu tas sa be a köz üze mi tár sa sá gi és vál lal ko zá si for -
má kat a köz szol gál ta tá sok szer ve zé sé ben!
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10. Mu tas sa be a hu mán szol gál ta tá sok szer ve ze te it!

11. Is mer tes se a köz be szer zé si el já rás ban a köz be szer -
zés ala nyi ra és tár gyá ra vo nat ko zó fõbb sza bá lyo kat!

12. Is mer tes se a köz be szer zé si el já rá sok faj tá it!

13. Mu tas sa be a köz be szer zé sek kel kap cso la tos jog or -
vos lat ra vo nat ko zó fõbb sza bá lyo kat!

14. Is mer tes se a ter mé sze tes mo no pó li um funk ci ók
fõbb sza bá lyo zá sát az egyes köz szol gál ta tá sok ban (sza bá -
lyo zó ha tó sá gok)!

15. Mu tas sa be a köz szol gál ta tá sok sza bá lyo zá si rend -
sze rét és a köz szol gál ta tá si fel ada tok ter ve zé sét!

16. Mi lyen fi nan szí ro zá si rend sze re ket is mer a köz -
szol gál ta tá sok szer ve zé sé ben? Is mer tes se ezek lé nye gét!

17. Is mer tes se a köz szol gál ta tó te vé keny sé gek ál lam i
sza bá lyo zá sá nak fõbb kö ve tel mé nye it és a köz szol gál ta tói
mo no pó li u mok sa já tos sá ga it!

18. Is mer tes se a köz szol gál ta tá sok kal kap cso la tos
alap ve tõ költ ség gaz dál ko dá si és ár kép zé si szem pon to kat,
fel ada to kat és mu tas sa be a költ ség tí pu so kat!

19. Is mer tes se a ha tár költ ség, át lag költ ség, szük sé ges
költ ség és mo no po lis ta ár jel lem zõ it!

20. Is mer tes se az EU sza bá lyo zá si ke re te it és in téz mé -
nye it a köz szol gál ta tá sok kö ré ben!

KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI ÁGAZAT

A tan tárgy cél ja, hogy az e te rü le ten dol go zó köz tiszt vi -
se lõk ál ta lá nos is me re te ket sze rez ze nek a kül ügyi és biz -
ton ság po li ti kai igaz ga tás tar tal má ról, az ál lam i fel ada tok
fõ ele me i rõl, meg is mer jék e fel adat el lát ás szer ve zet rend -
sze rét és irá nyí tá si vi szo nya it, valamint át fo gó is me re te ket 
sze rez ze nek az EU tag ság ból fa ka dó kö te le zett sé gek rõl,
illetve a NATO tag ság ból ere dõ kö ve tel mé nyek bõl.

Követelmények

Kül ügyi ága zat

1. A nem zet kö zi kap cso la tok ér tel me zé se
A vizs gá zó is mer je meg a Ma gyar Köz tár sa ság kül- és

biz ton ság po li ti kai cél ki tû zé se it, esz köz tá rát, kap cso ló dá si
pont ja it, je len le gi pri o ri tá sa it és az ezzel kap cso la tos nem -
zet kö zi hát te ret, valamint a tan tárgy el sa já tí tá sá hoz szük -
sé ges fo gal ma kat.

2. Nem zet kö zi kap cso la tok és kül ügyi igaz ga tás
A vizs gá zó is mer je meg a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet -

kö zi kap cso la ta i nak rend sze rét, a ma gyar kül po li ti ka ak -
tuális sa rok pont ja it és azo kat a pri o ri tá so kat, ame lye ket a
nem zet kö zi kap cso la tok ala kí tá sá ban részt vevõ szer vek

szem elõtt tar ta nak. A szak vizs ga ke re té ben a je lölt ad jon
szá mot a nem zet kö zi jog alap fo gal ma i ról, a nem zet kö zi te -
vé keny ség leg fon to sabb meg nyil vá nu lá sa i ról, a két- és
több ol da lú dip lo má ci ai, illetve kon zu li kap cso la tok lé te sí -
té sé nek, fenn tar tá sá nak és meg szün te té sé nek mód ja i ról, s
az ab ban részt vevõ sze mé lyek fon to sabb fel ada ta i ról. A
vizs gá zó is mer je a bel sõ jog – nem zet kö zi jog – kö zös sé gi
jog tar tal mát, össze füg gé se it, kü lönb sé ge it. A vizs gá zó is -
mer je a nem zet kö zi szer zõ dés lét re jöt té nek leg újabb ma -
gyar sza bá lyo zá sát, lét sza ka sza it. A vizs gá zó is mer je azo -
kat a fõbb nem zet kö zi szer zõ dé se ket, ame lyek meg ha tá ro -
zó ak a ma gyar kül ügyi te vé keny ség szem pont já ból és tud -
ja azok alap ve tõ tar tal mát.

3. Az ál lam i szer vek fel ada tai a nem zet kö zi kap cso la -
tok ala kí tá sá ban

A je lölt is mer je meg a nem zet kö zi kap cso la tok ala kí tá -
sá ban részt vevõ – az Al kot mány ban és más tör vényekben
meg ha tá ro zott – ál lam i szer vek fel ada ta it, esz köz rend sze -
rü ket, to váb bá a nem zet kö zi és a bel sõ jog vi szo nyát. A
vizs gá zó is mer je meg a szû ken ér tel me zett kül ügyi igaz ga -
tá si fel ada to kat, a Kül ügy mi nisz té ri um ha zai fel ada ta it,
illetve a kül kép vi se le tek ál tal vég zett po li ti kai és gaz da -
ság dip lo má ci ai te vé keny sé get.

4. A kül ügyi igaz ga tás szer ve zet rend sze re
A vizs gá zó is mer je a ma gyar kül ügyi igaz ga tás szer ve -

ze te it (Or szág gyû lés, Kül ügyi bi zott ság, Kor mány, Kül -
ügy mi nisz té ri um, egyéb kül ügyi fel ada to kat vég zõ szer ve -
ze tek) és azok irá nyí tá si vi szo nya it. A köz tiszt vi se lõ is -
mer je meg a leg fon to sabb nem zet kö zi szer ve ze te ket és
azok fõbb fel ada ta it, to váb bá le gyen ké pes be mu tat ni az
e szer ve ze tek ben való ma gyar rész vé telt. A je lölt le gyen
tisz tá ban a nem zet kö zi kap cso la tok ban részt vevõ szer ve -
ze tek és sze mé lyek ki vált sá ga i val és men tes sé ge i vel.

5. A kül ügyi igaz ga tás és az Euró pai Unió
A vizs gá zó – a kö te le zõ vizs ga tárgy is me re te i re is ala -

poz va – ren del kez zen át fo gó is me re tek kel az EU kül- és
biz ton ság po li ti ká já ról, is mer je Ma gyar or szág nak a tag -
ság gal járó fõbb fel ada ta it.

Biz ton ság po li ti kai ága zat

1. Az or szág vé de lem fo gal ma, rend szer e és fõbb tar tal -
mi ele mei

A je lölt is mer je meg az or szág vé de lem fo gal mát, rend -
sze rét, fõbb ele me it, le gyen ké pes meg ha tá roz ni az or szág -
vé de lem ki ala kí tá sá nak alap el ve it és kö ve tel mé nye it.

A vizs gá zó tud ja fel so rol ni a Ma gyar Hon véd ség és a
rend vé del mi szer vek alap ren del te té sét, vé del mi igaz ga tás -
sal kap cso la tos fel ada ta it, to váb bá le gyen ké pes rö vi den
meg ha tá roz ni e fel ada tok tar tal mát. A vizs gá zó is mer je a
„mi nõ sí tett idõ szak”-ok fo gal mát, pon to san is mer je a
rend kí vü li ál la pot, szük ség ál la pot, ve szély hely zet, meg -
elõ zõ vé del mi hely zet, to váb bá az Alkot mány 19/E.  § sze -
rin ti hely zet el ren de lé sé nek tar tal mi kö ve tel mé nye it, a be -
ve ze té sük kel és meg szün te té sük kel kap cso la tos el já rást. A 
je lölt is mer je meg a hon vé del mi kö te le zett sé gek rend sze -
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rét és le gyen ké pes meg ha tá roz ni az egyes kö te le zett sé gek
tar tal mát, jel leg ze tes sé ge it. A köz tiszt vi se lõ is mer je meg a 
nem zet gaz da ság és az or szág vé de lem kap cso la tát, le gyen
tisz tá ban a nem zet gaz da ság vé del mi fel ké szí té sé nek fõbb
el ve i vel és fel ada ta i val, pon to san is mer je a vé de lem mel
kap cso la tos gaz da sá gi, anya gi szol gál ta tá si kö te le zett sé -
ge ket.

2. A köz pon ti ál lam i szer vek és a te le pü lé si ön kor -
mány za tok vé del mi fel ada tai

A vizs gá zó tud ja szám ba ven ni az or szág vé de lem ben
köz re mû kö dõ ál lam i szer ve ket, is mer je azok fõbb vé del mi 
fel ada ta it és le gyen ké pes be mu tat ni az or szág vé de lem irá -
nyí tá si rend sze rét. A je lölt is mer je a he lyi ön kor mány za -
tok fõbb vé del mi fel ada ta it és az e fel ada tok el lá tá sát szol -
gá ló szer ve zet rend szert. A vizs gá zó ren del kez zen át fo gó
is me re tek kel a ma gyar nem zet biz ton sá gi szol gá la tok fel -
ada ta i ról, mû kö dé sük sza bá lya i ról. En nek ke re té ben is -
mer je a nem zet biz ton sá gi te vé keny ség fo gal mát, szer ve -
ze ti fel épí té sét, irá nyí tá sát, a szol gá lat mû kö dé sé nek alap -
el ve it és az egyes te vé keny sé gek re vo nat ko zó spe ci á lis
elõ írásokat (in téz ke dé sek, adat ke ze lés, együtt mû kö dés,
tit kos in for má ció gyûj tés, nem zet biz ton sá gi ellen õr zés
stb.).

3. A NATO ti tok vé de lem
A köz tiszt vi se lõ is mer je meg a NATO tag ság ból ere dõ

biz ton sá gi szer ve zet rend szert és azok fõbb fel ada ta it. A je -
lölt is mer je a NATO ti tok vé de lem te rü le te it és az azok ra
vo nat ko zó fõbb elõ írásokat.

Tananyag

A vizs ga anya got a Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet ál tal
ki adott „Kül- és biz ton ság po li ti kai ága zat” címû jegy zet
fog lal ja ma gá ban.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azok nak, akik a tan tárgy ból vagy a tan tárgy hoz tar to zó
egyes té ma kö rök bõl a vizs ga kö ve tel mé nye ken túl me nõ is -
me re te ket akar nak sze rez ni, a kö vet ke zõ pub li ká ci ó kat
ajánl juk a fi gyel mé be:

Bla hó A.–Prand ler Á.: Nem zet kö zi szer ve ze tek és in -
téz mé nyek, Aula Ki adó, Bu da pest, 2001.

Bo kor né Sze gõ H.: Nem zet kö zi jog, Aula Ki adó, Bu da -
pest, 1997.

Dr. De zsõ La jos–Dr. Ha jas Gá bor: A nem zet biz ton sá gi
te vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bá lyok, HVG-ORAC,
2001.

Dip lo má ci ai és nem zet kö zi jogi le xi kon, Aka dé mi ai Ki -
adó, Bu da pest, 1967.

Gaz dag Fe renc: Az EU kül- és biz ton ság po li ti ká ja, Osi -
ris Ki adó, Bu da pest, 2000.

Glo bá lis sze rep lõ, az EU kül kap cso la tai, Euró pai Kö -
zös sé gek 2005. (az Euró pai Bi zott ság ki ad vá nya)

Har gi tai J.: Az ál lam pol gár ság a nem zet kö zi jog ban és
az al kot mány jog ban, Ma gyar Jog, 1996/2. szám

Har gi tai J.: A kon zu li in téz mény és a kon zu li kap cso la -
tok jo gá nak tör té ne te, Jog tu do má nyi Köz löny, 1999/9.
szám

Hor váth Zol tán: Ké zi könyv az Euró pai Uni ó ról, HVG-
ORAC, Bu da pest, 2005.

Kuti Fe renc–Kla dek And rás: Vé del mi igaz ga tás, Ma -
gyar Köz igaz ga tá si In té zet, Bu da pest, 2001.

Mar to nyi J.: Glo bá lis jog, euró pai jog, ma gyar jog, Ma -
gyar Jog, 2001/4. sz.

Du nay Pál–Kar dos Gá bor–Ken de Ta más–Nagy Bol di -
zsár (szer k.): Nem zet kö zi jogi szer zõ dé sek és do ku men tu -
mok, Nem ze ti Tan könyv ki adó, Bu da pest, 1991.

Né meth J.: Az ál lam pol gá rok jo ga i nak vé del me kül föl -
dön. A kon zu li jog és a dip lo má ci ai vé del mi kér dé sei. In:

Ros to vá nyi Zs. (szer k.): Ars boni et ae qui, Bu da pest,
BKÁE Nem zet kö zi Kap cso la tok Tan szék

Shaw, M. N.: Nem zet kö zi jog, Osi ris Ki adó, Bu da pest,
2001.

Dr. Szö vé nyi György (szer k.): Biz ton ság vé del mi ké zi -
könyv, KJK-KERSZÖV, Bu da pest, 2000. eu ro pa.
eu.int/comm/pub li ca ti ons

A tan tárgy hoz, illetve a tan tárgy egyes té ma kö re i hez
kap cso ló dó jog sza bá lyok, ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz -
kö zei, illetve egyéb for rá sok, al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za -
tok:

2005. évi L. tör vény a nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap -
cso la tos el já rás ról

2004. évi CV. tör vény a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl

2001. évi XCV. tör vény Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról

2001. évi XLVI. tör vény a kon zu li vé de lem rõl
2000. évi IV. tör vény az in for má ció biz ton sá gá ról

 szóló, Brüsszel ben, 1997. már ci us 6-án kelt NATO Meg -
álla po dás meg erõ sí té sé rõl és ki hir de té sé rõl

1999. évi LXXIV. tör vény a ka taszt ró fák el le ni vé de ke -
zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl

1999. évi I. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság az Észak-at -
lan ti Szer zõ dés hez tör té nõ csat la ko zá sá ról és a Szer zõ dés
szö ve gé nek ki hir de té sé rõl

1996. évi XLIII. tör vény a fegy ve res szer vek hi va tá sos
ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról

1996. évi XXXVII. tör vény a pol gá ri vé de lem rõl
1995. évi CXXV. tör vény a nem zet biz ton sá gi szol gá la -

tok ról
1995. évi LXV. tör vény az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti

ti tok ról
1992. évi LXVI. tör vény a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak

és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról
1992. évi LXIII. tör vény a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl 

és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról
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166/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let a kül ügy mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl

71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let a hon vé de lem rõl és a
Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény egyes
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról

180/2003. (XI. 5.) Korm. ren de let a Nem ze ti Biz ton sá gi
Fel ügye let rész le tes fel ada ta i ról és mû kö dé si rend jé rõl,
valamint az ipar biz ton sá gi el len õr zé sek rész le tes sza bá -
lya i ról

179/2003. (XI. 5.) Korm. ren de let a nem zet kö zi szer zõ -
dés alap ján át vett vagy nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás
alap ján ké szült mi nõ sí tett adat vé del mé nek el já rá si sza bá -
lya i ról

131/2003. (VIII. 22.) Korm. ren de let a nem zet gaz da ság
vé del mi fel ké szí té se és moz gó sí tá sa fel ada tai vég re haj tá -
sá nak sza bá lyo zá sá ról

17/2001. (XI. 15.) KüM ren de let a kon zu li vé de lem
rész le tes sza bá lya i ról

2/1995. (III. 24.) KüM ren de let a tisz te let be li kon zu lok
kül dé sé rõl és fo ga dá sá ról

13/2006. (MK 94.) KüM uta sí tás a Kül ügy mi nisz té ri um 
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról

4/1997. (I. 22.) AB ha tá ro zat

2073/2004. (IV. 15.) Korm. ha tá ro zat a Ma gyar Köz tár -
sa ság nem ze ti biz ton sá gi stra té gi á já ról

94/1998. (XII. 28.) OGY ha tá ro zat a Ma gyar Köz tár sa -
ság biz ton ság- és vé de lem po li ti kai alap el ve i rõl

2001. évi Or szág je len tés kül- és biz ton ság po li ti ká ról
 szóló rész e

Ma ast rich ti Szer zõ dés. A kö zös kül- és biz ton ság po li ti -
ká ról  szóló ren del ke zé sek

Az Amsz ter da mi Szer zõ dés. A kö zös kül- és biz ton ság -
po li ti ká ról  szóló ren del ke zé sek

Az Al kot mány szer zõ dés kül-és biz ton ság pol ti ká ra vo -
nat ko zó ren del ke zé sei

Szóbeli kérdések

1. a) Is mer tes se a ma gyar kül- és biz ton ság po li tit ka
alap el ve it!

b) Mu tas sa be az or szág vé de lem ben köz re mû kö dõ
köz pon ti ál lam i szer vek, ön kor mány za tok vé del mi fel ada -
ta it!

2. a) Jel le mez ze az Euró pai Unió kö zös kül- és biz ton -
ság po li ti ká já nak ki ala ku lá sát, fej lõ dés tör té ne tét, esz köz -
tá rát!

b) Mit ért a nem zet gaz da ság vé del mi fel ké szí té sén, a
gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett sé ge ken?

3. a) Jel le mez ze a Ma gyar Köz tár sa ság sze re pét, le he -
tõ sé ge it a NATO te vé keny sé gé ben és az Euró pai Unió kö -
zös kül- és biz ton ság po li ti ká já nak ala kí tá sá ban, el fo ga dá -
sá ban, vég re haj tá sá ban!

b) Mit ért az or szág vé del mi igaz ga tá sán; mi lyen te vé -
keny sé ge ket fog lal nak ma guk ba a kü lön bö zõ mi nõ sí tett
idõ sza kok? Fejt se ki a mi nõ sí tett idõ sza kok tar tal mát!

4. a) Mu tas sa be a nem zet kö zi kap cso la tok – kül po li ti -
ka – dip lo má cia-nem zet kö zi jog össze füg gé se it; a nem zet -
kö zi jog fo gal mát, for rá sa it, alap el ve it!

b) Mit ért a sze mé lyek biz ton sá gi el len õr zé sén; a sze -
mé lyi biz ton ság fo gal mán; és a sze mé lyek re vo nat ko zó
koc ká za ti té nye zõk alatt? Is mer tes se a fi zi kai biz ton ság ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat!

5. a) Mu tas sa be a nem zet kö zi jog ala nya it!
b) Is mer tes se a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet biz ton sá gi

szol gá la ta i nak tör vényességi alap ja it, mû kö dé si alapel -
veit, fõbb fel ada ta it, irá nyí tá sá nak és ve ze té sé nek rend jét!

6. a) Is mer tes se a nem zet kö zi szer zõ dés fo gal mát, faj -
tá it; a nem zet kö zi szer zõ dés meg kö té sé nek rend jét a Ma -
gyar Köz tár sa ság ha tá lyos sza bá lyai alap ján!

b) Fog lal ja össze a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál tal
al kal maz ha tó in téz ke dé sek re és adat ke ze lé sük re vo nat ko -
zó sza bá lyo kat!

7. a) Mu tas sa be a kül ügyi igaz ga tás fo gal mát, sa já tos -
sá ga it; és az Alkot mány bíró ság sze re pét a nem zet kö zi kö -
te le zett sé gek vizs gá la ta te rén!

b) Is mer tes se a kom plex or szág vé del mi rend szer ele -
me it, ki ala kí tá sá nak alap el ve it, mû köd te té sé nek kö ve tel -
mé nye it!

8. a) Jel le mez ze az Or szág gyû lés és a köz tár sa sá gi el -
nök fel ada ta it a nem zet kö zi kap cso la tok te rén!

b) Is mer tes se a NATO biz ton ság fi lo zó fi á já nak jel lem -
zõ it, biz ton sá gi szer ve ze te i nek rend sze rét, te vé keny sé gük
alap ja it!

9. a) Jel le mez ze a Kor mány fel ada ta it a nem zet kö zi
kap cso la tok te rén; is mer tes se a kül ügy mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö rét!

b) Mu tas sa be a nem zet biz ton sá gi vé de lem és ellen õr -
zés sza bá lya it, a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok par la men ti
el len õr zé sét!

10. a) Osz tá lyoz za a kül kép vi se le te ket és jel le mez ze
fel ada ta i kat!

b) Is mer tes se a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál tal vé -
gez he tõ kül sõ en ge dély hez kö tött és kül sõ en ge dély hez
nem kö tött tit kos in for má ció gyûj tés sza bá lya it!

11. a) Cso por to sít sa és jel le mez ze a kon zu li fel ada to -
kat! Is mer tes se, a kon zu li vé de lem re vo nat ko zó sza bá lyo -
kat!

b) Jel le mez ze a NATO biz ton ság fel fo gá sa sze rin ti biz -
ton sá gi ele me ket, és a köz tük lévõ kap cso lat jel le gét! Is -
mer tes se a do ku men tum biz ton ság ra és az elekt ro ni kus in -
for má ció vé de lem re vo nat ko zó sza bá lyo kat!

12. a) Me lyek a dip lo má ci ai, illetve kon zu li kép vi se le -
tek és azok sze mély ze té nek ki vált sá gai, men tes sé gei?
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b) Mu tas sa be a hon vé del mi kö te le zett sé gek rend sze ré -
nek 2004-ben be kö vet ke zett vál to zá sa it!

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS

A tan tárgy cél ja, hogy a köz tiszt vi se lõ meg is mer je az
ön kor mány za ti rend szer nek az ál lam szer ve zet ben el fog -
lalt he lyét, a rend szer egyes ele me i nek össze füg gé se it és
le gyen tisz tá ban a he lyi ön kor mány za tok gaz dál ko dá sá -
nak fõbb ele me i vel.

Követelmények

1. A he lyi ön kor mány zás
A vizs gá zó is mer je meg az ön kor mány zás fo gal mát, és

le gyen ké pes be mu tat ni az ön kor mány zás alap ele me it (ön -
ál ló ság, he lyi fe le lõs ség, he lyi de mok rá cia), illetve is mer je 
az ön kor mány zás for má it (köz vet len és köz ve tett ha ta lom -
gya kor lás).

2. Az ön kor mány za tok fe la dat rend sze re
A köz tiszt vi se lõ is mer je meg a he lyi köz ügyek fo gal -

mát, és le gyen ké pes el iga zod ni a he lyi köz ügyek fo ga -
lom kö ré be tar to zó ön kor mány za ti fel ada tok ban, pon to san
is mer je a kö te le zõ és fa kul ta tív fel adat rend szert, az azok -
hoz kap cso ló dó jo go kat és kö te le zett sé ge ket, valamint az
egyes ön kor mány za ti szin tek fel adat rend szer ében je lent -
ke zõ kü lönb sé ge ket.

3. A he lyi ön kor mány za tok rend szer e és egy más hoz
való vi szo nyuk

A je lölt le gyen ké pes be mu tat ni a he lyi ön kor mány za -
tok tí pu sa it és azok jog ál lá sát, az ön kor mány za tok szer ve -
zé sé vel kap cso la tos he lyi és ál lam i fel ada to kat.

4. A he lyi köz ügyek igaz ga tá sa
A köz tiszt vi se lõ nek le gyen át te kin té se a he lyi köz szol -

gál ta tá sok ról, a he lyi köz szol gál ta tá sok hoz kap cso ló dó
ön kor mány za ti fe le lõs ség tar tal má ról és a köz szol gál ta tá -
sok szer ve zé sé vel kap cso la tos ön kor mány za ti ha tás kö rök -
rõl, valamint is mer je a köz szol gál ta tá sok szer ve zé sé vel
kap cso la tos ha tás kör gya kor lás fõbb sza bá lya it.

A je lölt is mer je meg az ön kor mány za ti ren de let tel sza -
bá lyoz ha tó tár sa dal mi vi szo nyok kö rét, a ren de let al ko tás
el já rá si sza bá lya it. (A jog al ko tás ál ta lá nos sza bá lya it, kö -
ve tel mé nye it a kö te le zõ tan tárgy tar tal maz za.)

5. Az ön kor mány za tok gaz dál ko dá sa
A vizs gá zó rész le te sen is mer je a he lyi ön kor mány za tok

be vé te li szer ke ze tét: az ál lam i tá mo ga tá si for má kat, a sa ját 
be vé te lek kö rét, és le gyen ké pes be mu tat ni az ön kor mány -
za tok tu laj do no si jel le gét, az ön kor mány za ti va gyon jel -
leg ze tes sé ge it.

A köz tiszt vi se lõ tud ja meg ha tá roz ni a he lyi ön kor mány -
zat sa já tos ál lam ház tar tás be li hely ze tét, is mer je a he lyi
költ ség ve té si gaz dál ko dás alap ve tõ sza bá lya it, a költ ség -

ve tés és zár szám adás ké szí té sé nek rend jét és a he lyi gaz -
dál ko dás el len õr zé sé nek fon to sabb sza bá lya it. (A gaz dál -
ko dás sal kap cso la tos is me re tek egy ré szét a kö te le zõ vizs -
ga tárgy tar tal maz za.)

6. Az ön kor mány za tok kal kap cso la tos ál lam i fel ada tok
A köz tiszt vi se lõ le gyen ké pes ér tel mez ni az ön kor -

mány za ti au to nó mia fo gal mát, és rész le te sen is mer je az ál -
lam köz pon ti szer vei és a he lyi ön kor mány za tok kap cso la -
tát meg ha tá ro zó alap el ve ket. A vizs gá zó is mer je meg a
köz pon ti ál lam i szer vek – mint jog al ko tók – sza bá lyo zá si
le he tõ sé ge it és kö tött sé ge it az ön kor mány za tok fel adat -
rend szer ének, szer ve ze té nek, mû kö dé sé nek és fi nan szí ro -
zá sá nak sza bá lyo zá sá ban, illetve a je lölt is mer je az egyes
köz pon ti ál lam i szer vek és az ön kor mány za tok kap cso la -
tá nak alap ve tõ sza bá lya it.

A köz tiszt vi se lõ is mer je az ön kor mány za tok tör -
vényességi el len õr zé sé re vo nat ko zó fõ sza bá lyo kat és az
ellen õr zés kö vet kez mé nye it.

A je lölt rész le te sen is mer je az ön kor mány za tok gaz dál -
ko dá sá nak kül sõ el len õr zé sé re vo nat ko zó alap ve tõ sza bá -
lyo kat.

7. A he lyi ön kor mány za tok szer ve ze te és mû kö dé se
A köz tiszt vi se lõ rész le te sen is mer je a he lyi ön kor mány -

za tok ál ta lá nos szer ve ze ti – tes tü le tek, tiszt ség vi se lõk, hi -
va tal, rész ön kor mány zat, tár su lás – fel épí té sé re és azok
fel ada tá ra, egy más hoz való vi szo nyá ra vo nat ko zó alap ve -
tõ sza bá lyo kat, az SZMSZ jel le gét és fõbb tar tal mi ele me -
it, a szer ve zet ala kí tás sza bad sá gá ra és kor lá ta i ra vo nat ko -
zó el ve ket, ren del ke zé se ket. A vizs gá zó rész le te sen is mer -
je a he lyi ön kor mány za tok mû kö dé sé re vo nat ko zó tör -
vényi sza bá lyo kat

8. Az EU és az ön kor mány za tok
A köz tiszt vi se lõ is mer je az EU-tag ság ból fa ka dó, a he -

lyi ön kor mány za tok ra vo nat ko zó fon to sabb el vá rá so kat és 
nor má kat.

Tananyag

A vizs ga anya got a Köz pon ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont ál tal ki adott „Ön kor -
mány za ti köz igaz ga tás” címû jegy zet fog lal ja ma gá ban.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azok nak, akik a tan tárgy ból vagy a tan tárgy hoz tar to zó
egyes té ma kö rök bõl a vizs ga kö ve tel mé nye ken túl me nõ is -
me re te ket akar nak sze rez ni, a kö vet ke zõ pub li ká ci ó kat
ajánl juk a fi gyel mé be:

Kusz tos né Nyit rai Edit (szer k.): A he lyi ön kor mány za -
tok és pénz ügye ik, Con sul ting Rt., Bu da pest, 1998.

Dr. Ve re bé lyi Imre (szer k.): Az ön kor mány za ti rend szer 
ma gya rá za ta, KJK-KERSZÖV, Bu da pest, 1999.
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A tan tárgy hoz, illetve a tan tárgy egyes té ma kö re i hez
kap cso ló dó jog sza bá lyok:

2006. évi CXXVII. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság
2007. évi költ ség ve té sé rõl

2006. évi CXXXIII. tör vény a fõ vá ro si ön kor mány zat
és a ke rü le ti ön kor mány za tok kö zöt ti for rás meg osz tás ról

2004. évi CXL. tör vény a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról

2004. évi CVII. tör vény a te le pü lé si ön kor mány za tok
több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról

2000. évi XCVI. tör vény a he lyi ön kor mány za ti kép vi -
se lõk jog ál lá sá nak egyes kér dé se i rõl

1999. évi XLI. tör vény a te rü let szer ve zé si el já rás ról
1997. évi CXXXV. tör vény a he lyi ön kor mány za tok

tár su lá sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl
1997. évi C. tör vény a vá lasz tá si el já rás ról
1997. évi XV. tör vény a He lyi Ön kor mány za tok Euró -

pai Char tá já ról  szóló, 1985. ok tó ber 15-én Stras bo urg ban
kelt egyez mény ki hir de té sé rõl

1996. évi XXV. tör vény a he lyi ön kor mány za tok adós -
ság ren de zé si el já rá sa i ról

1994. LXIV. tör vény a pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá -
nak egyes kér dé se i rõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk
tisz te let díj ár ól

1993. évi LXXVII. tör vény a nem ze ti és et ni kai ki sebb -
sé gek jo ga i ról

1992. évi LXXXIX. tör vény a he lyi ön kor mány za tok
cím zett és cél tá mo ga tá si rend sze ré rõl

1992. évi XXXVIII. tör vény az ál lam ház tar tás ról
1991. évi XX. tör vény a he lyi ön kor mány za tok és szer -

ve ik, a köz tár sa sá gi meg bí zot tat, valamint egyes cent rá lis
alá ren delt sé gû szer vek fel adat- és ha tás kö re i rõl

1990. évi LXIV. tör vény a he lyi ön kor mány za ti kép vi -
se lõk és pol gár mes te rek vá lasz tá sá ról

1990. évi LXV. tör vény a he lyi ön kor mány za tok ról
1949. évi XX. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má -

nyá ról
297/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let a köz igaz ga tá si hi -

va ta lok ról
168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let az ön kor mány za ti

és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl

Szóbeli kérdések

1. Is mer tes se a he lyi ön kor mány zás al kot má nyos alap -
ja it, és mu tas sa be a he lyi ön kor mány zás gya kor lá sá nak
köz vet len mód ja it!

2. Mu tas sa be a he lyi ön kor mány za tok fel adat rend sze -
rét!

3. Is mer tes se a he lyi ön kor mány za tok fel adat- és ha tás -
kör te le pí té sé re, illetve a fel adat- és ha tás kö rök át adá sá ra
és át ru há zá sá ra vo nat ko zó fõbb sza bá lyo kat (ön kor mány -
za tok kö zöt ti és ön kor mány za ton be lü li fel adat át adás)!

4. So rol ja fel a he lyi ön kor mány za tok tí pu sa it, és is -
mer tes se azok jog ál lá sát (fõbb fel ada tok és ha tás kö rök,
egy más hoz való vi szo nyuk)!

5. Mu tas sa be a he lyi ön kor mány za tok szer ve ze tét, és
is mer tes se a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk re vo nat ko zó
sza bá lyo kat!

6. Mu tas sa be a kép vi se lõ-tes tü let mû kö dé sét (SZMSZ, 
ülé sek) és is mer tes se a he lyi ön kor mány za tok bi zott sá ga i -
ra és a rész ön kor mány za tok ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket!

7. Is mer tes se a he lyi ön kor mány za tok vá lasz tott tiszt -
ség vi se lõ i re (pol gár mes ter, al pol gár mes ter, ta nács nok,
valamint a jegy zõ re vo nat ko zó sza bá lyo kat!

8. Is mer tes se a köz pon ti ál lam i szer vek he lyi ön kor -
mány za tok kal kap cso la tos fel ada ta it!

9. Mu tas sa be a he lyi ön kor mány za tok tör vényességi
el len õr zé sét és az ön kor mány za ti jo gok vé del mét! So rol ja
fel a köz igaz ga tá si hi va ta lok fõbb fel ada ta it!

10. Is mer tes se a he lyi ön kor mány za tok gaz dál ko dá sá ra 
vo nat ko zó fõbb sza bá lyo kat, és so rol ja fel az ön kor mány -
za ti be vé te le ket!

11. Is mer tes se rész le te sen a he lyi ön kor mány za tok sa -
ját be vé te le it!

12. Is mer tes se a he lyi ön kor mány za tok nak át en ge dett
köz pon ti adó kat, és mu tas sa be a nor ma tív ál lam i hoz zá já -
ru lá so kat!

13. Is mer tes se a he lyi ön kor mány za tok ál lam i tá mo ga -
tá si rend sze rét, és mu tas sa be a cím zett- és cél tá mo ga tá -
sok ra vo nat ko zó fõbb ren del ke zé se ket!

14. Mu tas sa be a te rü le ti ki egyen lí tõ, a cél jel le gû de -
cent ra li zált és a ki egé szí tõ tá mo ga tá sok fõbb jel lem zõ it!

15. Is mer tes se a he lyi ön kor mány za tok költ ség ve té si
kap cso la ta it!

16. Mu tas sa be a he lyi ön kor mány za tok gaz dál ko dá si
fe le lõs sé gi sza bá lya it, és is mer tes se az ön kor mány za ti
adós ság ren de zé si el já rást!

17. Is mer tes se a he lyi ön kor mány za ti költ ség ve tés
meg al ko tá sá nak me ne tét, a költ ség ve tés tar tal mát, és mu -
tas sa be az át me ne ti költ ség ve tés re, illetve a pót költ ség ve -
tés re vo nat ko zó sza bá lyo kat!

18. Is mer tes se a he lyi ön kor mány za ti költ ség ve tés ter -
ve zé sé re és a költ ség ve té si ren de let re vo nat ko zó sza bá lyo -
kat!

19. Is mer tes se a he lyi ön kor mány za tok gaz da sá gi és
pénz ügyi el len õr zé sé nek fõbb sza bá lya it!

20. Mu tas sa be az ön kor mány za ti va gyon szer ke ze tét,
és is mer tes se a va gyon nal való gaz dál ko dás fõbb sza bá -
lya it! Is mer tes se az ön kor mány za ti in gat lan va gyon nyil -
ván tar tá sát!
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PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÁS

A tan tárgy cél ja, hogy a vizs gá zó nak le gyen át fo gó is -
me re te a pénz fo gal má ról, a pénz fo lya ma tok ról, valamint a 
jö ve del mi áram lá sok nak a mo dern pi ac gaz da ság ban be töl -
tött funk ci ó i ról; a kö te le zõ tan tár gyi is me re tek re is ala poz -
va le gyen át te kin té se az ál lam ház tar tás rend sze ré rõl és
mû kö dé sé rõl, is mer je a köz fel ada tok el lá tá sá nak, a köz -
pén zek kel való gaz dál ko dás nak az alap el ve it, elõzmé -
nyeit, euró pai ten den ci á it. Is mer je meg az euró pai kö zös
pénz hez el ve ze tõ út fõbb ál lo má sa it, és az euró lé té bõl,
valamint ál ta lá ban az euró pai uni ós tag ság ból fa ka dó kö -
vet kez mé nye ket.

Követelmények

1. A ma gyar pénz ügyi és költ ség ve té si po li ti ka fej lõ dé -
si útja nap ja in kig

A je lölt nek rész le tes is me re te ket kell sze rez nie a ma -
gyar pénz ügyi rend szer ben, az ál lam pénz ügyek ben be kö -
vet ke zõ szer ke ze ti vál to zá sok ról, a köz pén zek kel való
gaz dál ko dás in téz mé nye i nek és gon do la tá nak fej lõ dé sé -
rõl, a pénz ügyi és költ ség ve té si igaz ga tás ál ta lá nos el ve i -
rõl és az euró pai fej lõ dé si ten den ci á i ról.

2. Az ál lam pénz ügyek és a pénz po li ti ka in téz mé nyei és 
gya kor la ta

A je lölt nek rész le tes is me re te ket kell sze rez nie az ál -
lam ház tar tás al ko tó ele me i rõl, a kö zöt tük vég be me nõ
pénz áram lá sok ról; a fõbb be vé te li té te lek pénz po li ti kai és
pénz ügyi igaz ga tá si el ve i rõl, az ál lam ház tar tás fõbb ki adá -
si té te le i nek szer ke ze té rõl, a ki adá sok funk ci ó i ról, az ál -
lam kincs tár in téz mé nyé rõl, az ál lam i va gyon pri va ti zá ci ó -
já val, ér té ke sí té sé vel, ke ze lé sé vel kap cso la tos jog sza bá -
lyok ról, pénz ügyi el vek rõl, a ma gyar ál lam i költ ség ve tés
el ké szí té sé nek me ne té rõl a költ ség ve tés ter ve zé si fo lya -
ma tá ról, el len õr zé sé rõl és könyv vizs gá la tá ról, a köz va -
gyon gaz da ság po li ti kai és igaz ga tá si kér dé se i rõl, a köz -
pon ti költ ség ve tés, a he lyi ön kor mány za tok gazdálkodá -
sainak alap el ve i rõl, az el kü lö ní tett ál lam i ala pok lé te sí té -
sé nek in do ka i ról, valamint a mo ne tá ris po li ti ka cél ja i ról,
in téz mé nye i rõl, a jegy bank jog ál lá sá ról és fel ada ta i ról.

3. Költ ség ve té si és pénz ügyi rend sze rünk nem zet kö zi
kap cso ló dá sai

A je lölt nek ál ta lá nos tá jé ko zott ság gal kell ren del kez nie
a ma gyar gaz da ság kül sõ pénz ügyi kap cso la ta it te kint ve
leg fon to sabb sze rep lõk ügyé ben (az EU pénz ügyi alap jai,
az IMF és Vi lág bank, az EBRD, EIB, OECD), a glo ba li zá -
ció je len sé gét, a nem zet kö zi pénz- és tõ ke moz gá sok nagy
trend je it il le tõ en, az Euró pai Unió és a ma gyar költség -
vetés kö zöt ti kap cso lat ki ala ku lá sá ról és je len le gi ál la po -
tá ról.

4. A költ ség ve té si és pénz ügyi fo lya ma tok el len õr zé sé -
nek és fel ügye le té nek in téz mé nyei

A je lölt nek tá jé ko zott nak kell len nie a költ ség ve té si
gaz dál ko dás igaz ga tá si kér dé se i rõl, a pénz ügyi rend szer
fõbb sze rep lõi (ban kok, biz to sí tók, nyug díj ala pok) ren del -
te té sé rõl, a pénz ügyi pi a cok ál lam i és fél-ál la mi in téz mé -
nye i rõl (ex port-im port bank, fej lesz té si bank, ál lam i ga -
ran cia ala pok), a tõ ke pi ac fõbb in téz mé nye i rõl, a pénz ügyi
szol gál ta tá sok vég zé sé nek jogi alap ja it, a pénz-, tõ ke- és
biz to sí tá si piac fel ügye le té nek in téz mé nye it il le tõ en,
valamint a pénz ügyi igaz ga tás és jogi sza bá lyo zás euró pai
uni ós és egyéb nem zet kö zi össze füg gé sei vo nat ko zá sá ban.

Tananyag

A vizs ga anya got a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál -
ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont ál tal ki adott
„Pénz ügyi és költ ség ve té si igaz ga tás” címû jegy zet fog lal -
ja ma gá ban.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azok nak, akik a tan tárgy ból vagy a tan tárgy hoz tar to zó
egyes té ma kö rök bõl a vizs ga kö ve tel mé nye ken túl me nõ is -
me re te ket akar nak sze rez ni, a kö vet ke zõ pub li ká ci ó kat
ajánl juk a fi gyel mé be:

Dr. Ben de-Sza bó Gá bor–Dr. Per ger Éva: Ál lam ház tar -
tá si is me re tek, KSZK, Bu da pest, 2007.

Bod Pé ter Ákos: A pénz vi lá ga – a vi lág pén ze,
KJK-KERSZÖV, Bu da pest, 2001.

Bod Pé ter Ákos (szer k.): Ál lam ház tar tá si pénz ügyek,
pénz po li ti ka, pénz ügyi igaz ga tás, Ma gyar Köz igaz ga tá si
In té zet, Bu da pest, 2001.

Föl des Gá bor: A pénz ügy-igaz ga tá si jog In: Fi cze re La -
jos–For gács Imre (szer k.): Ma gyar köz igaz ga tá si
jog – Kü lö nös rész Euró pai Uni ós ki te kin tés sel, Osi ris Ki -
adó, Bu da pest, 2006.

Föl des Gá bor (szer k.): Pénz ügyi jog, Osi ris Ki adó, Bu -
da pest, 2005.

A tan tárgy hoz, illetve a tan tárgy egyes té ma kö re i hez
kap cso ló dó jog sza bá lyok:

2006. évi IV. tör vény a gaz da sá gi tár sa sá gok ról
2001. évi CXX. tör vény a tõ ke pi ac ról
2001. évi XCIII. tör vény a de vi za kor lá to zá sok meg -

szün te té sé rõl, valamint egyes kap cso ló dó tör vények mó -
do sí tá sá ról

2001. évi LVIII. tör vény a Ma gyar Nem ze ti Bank ról
2000. évi C. tör vény a szám vi tel rõl
1999. évi CXXIV. tör vény a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál -

la mi Fel ügye le té rõl
1997. évi LXXXII. tör vény a ma gán nyug díj ról és a ma -

gánnyug díj pénz tá rak ról
1996. évi CXII. tör vény a hi tel in té ze tek rõl és a pénz -

ügyi vál lal ko zá sok ról
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1992. évi XXXVIII. tör vény az ál lam ház tar tás ról
1991. évi XLIX. tör vény a csõd el já rás ról és a fel szá mo -

lá si el já rás ról

Szóbeli kérdések

1. Mu tas sa be a pénz funk ci ó it, és e funk ci ók ér vé nye -
sü lé sét a terv gaz da ság ban, majd a pi ac gaz da sá gi kö rül mé -
nyek kö zött!

2. Is mer tes se a pénz ügyi és költ ség ve té si igaz ga tás
funk ci ó it, el ve it!

3. Mu tas sa be az ál lam ház tar tás al ko tó ele me it és a kö -
zöt tük fenn ál ló kap cso ló dá so kat!

4. Vá zol ja fel a ma gyar költ ség ve té si ter ve zés és par la -
men ti jó vá ha gyás me ne tét!

5. Jel le mez ze a költ ség ve tés fõbb ter ve zé si el já rá sa it,
tech ni ká it!

6. Is mer tes se a ma gyar ál lam ház tar tás fõbb be vé te li,
ki adá si té te le it!

7. Fog lal ja össze az ál lam ház tar tá si hi ány meg ha tá ro -
zá sá nak, mé rés nek, a hi ány fi nan szí ro zás nak fon to sabb
kér dé se it!

8. Is mer tes se a ma gyar kincs tá ri rend alap in téz mé nye it!

9. Mu tas sa be az ál lam pénz ügyek igaz ga tá si szer ve zet -
rend sze rét!

10. Vá zol ja fel a ma gyar pénz ügyi rend szer szer ke ze -
tét, jel lem zõ it!

11. Mu tas sa be az MNB jog ál lá sát! Fejt se ki a jegy bank 
mo ne tá ris po li ti kai fel adat kö rét, is mer tes se a jegy ban ki
esz köz tá rat!

12. Jel le mez ze a ha tá ron át lé põ pénz- és tõ ke moz gá sok 
fõbb faj tá it!

13. Is mer tes se a ma gyar gaz da ság szem pont já ból lé -
nye ges nem zet kö zi pénz ügyi szer ve ze te ket!

14. Vá zol ja fel ha zánk és az Euró pai Unió pénz ügyi és
költ ség ve té si kap cso la tát!

15. Mu tas sa be az uni ós tag ság ha tá sa it a költ ség ve tés
szer ke ze té nek és egyen le gé nek vo nat ko zá sá ban!

16. Mu tas sa be az adó igaz ga tás alap el ve it, is mer tes se
az APEH jog ál lá sát és fel adat kö rét!

17. Mu tas sa be a köz ki adá sok tel je sí té sé nek alap ja it,
is mer tes se a Ma gyar Ál lam kincs tár és az Ál lam adós ság
Ke ze lõ Köz pont fel ada ta it!

18. Vá zol ja a pénz ügyi szek tor fel ügye le té nek indo -
kait, mu tas sa be a PSZÁF jog ál lá sát és fel adat kö rét!

19. Vá zol ja a pénz ügyi pi a cok biz ton sá gos mû kö dé sét
és az ügy fe lek vé del mét szol gá ló in téz mé nye ket!

20. Mu tas sa be a pénz ügyi igaz ga tás és jogi sza bá lyo -
zás eu ró pai uni ós és egyéb nem zet kö zi össze füg gé se it!
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. § (1) be -
kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát
te szi köz zé:

623539G
890815A
639508D
820438D
236993C
954711G
120258E
581693C
572084B
722384E
707323D
544252E
008286D
646916G
116136E

395016G
872608F
194328A
810545D
094760F
461290E
251222C
975922B
681092F
038028B
778008F
084792A
326786F
345499B
231956D

995402E
820010B
518253D
571384E
677413A
382253E
471359D
675549A
006051G
230320A
372934D
677053C
666383D
701646C
050352C

626093A
460594E
876302D
599791E
953160D
583236B
505913F
784723C
965144C
970443C
408803D
052862B
420766G
514499E
540107B
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495693G
598848A
040179C
627100B
187441A
468899D
784723C
556884E
907265C
309668D
417527E
391059A
214274F
813100C
171191A
185940G
608060D
774159A
488437D
915059G
386942D
143587G
594986F
073196G
572533D
520000A
093301F
580628E
388756F
251594E
386943D
943234E

961572G
624768E
702113D
844558F
700024D
609705E
817774B
346176C
618190F
676765F
821540G
184282F
732277B
970430E
638048F
267781H
193570E
110254A
267186C
933652E
325209A
914446C
100830A
440750D
525220C
349096B
998179D
860437B
937463E
826490E
023116C
471277E

524853A
612555E
159273F
190891E
109802D
460658D
872822B
163374G
780703D
132898F
118242C
568979D
439365G
297110D
498045A
396995D
611151A
214050A
967728F
354972D
829237E
809697G
076535C
006269F
854985G
829137E
688850B
084401A
364577D
196596H
245810D
225941F

467322D
120470B
818808C
151186F
517697A
806774A
820622D
459954D
856883D
266541A
772614D
750434F
251433E
203089H
177339G
315347D
204792C
793429C
423491B
415582H
498228G
156831A
680097B
858175C
440648E
416871E
582763C
996141D
054806E
945801E
923675F
234408E

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 113. szá má ban kihirdetett, az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si
 támogatásról  szóló 1698/2005/EK  tanácsi ren de let 3. és 4. ten ge lyé nek ke re té ben meg ala ku ló he lyi ak ció cso por tok el is me ré si rend jé vel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM ren de let mel lék le té nek má so dik ön ál ló táb lá za ta he lye sen:

„Az aláb bi te le pü lé sek kül te rü le te (ta nyás kül te rü let)  vagy rész ön kor mány za ta a he lyi kö zös ség ál tal le fe dett te rü let rész e le het:

Abony 804
Al ber tir sa 1488
Bá bol na 267
Bá csal más 384
Baja 1584
Bal kány 1493
Bá ta szék 373
Bé kés 653
Bé kés csa ba 3105
Bony hád 338
Ceg léd 2921
Csong rád 1713
Da bas 711
Deb re cen 7686

Du na föld vár 225
Ede lény 224
Enying 333
Fü ze sa bony 351
Gyo ma end rõd 1073
Gyu la 1851
Haj dú bö ször mény 915
Haj dú do rog 390
Haj dú ná nás 396
Haj dú sám son 2694
He ves 331
Hód me zõ vá sár hely 2945
Izsák 427
Já nos hal ma 270

Já nos som or ja 364
Jász be rény 1773
Kaba 206
Ka pos vár 1808
Kar cag 587
Ke cel 496
Kecs ke mét 13732
Ke rek egy há za 766
Keszt hely 557
Kis bér 239
Kis kõ rös 1325
Kis kun fél egy há za 4441
Kis kun ha las 3441
Kis kun maj sa 1961
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Kis te lek 725
Ko má di 254
Kun szent már ton 701
Kun szent mik lós 273
La jos mi zse 3438
Mar ton vá sár 304
Me zõ be rény 373
Me zõ he gyes 1472
Me zõ túr 964
Mo hács 650
Mo nor 655
Mór 299
Mó ra ha lom 1502
Nagy ha lász 543
Nagy kál ló 282
Nagy ká ta 699
Nagy kõ rös 2456
Nyír adony 330
Nyír egy há za 9012

Nyír te lek 1938
Oros há za 1668
Ör kény 260
Pápa 907
Pécs vá rad 227
Pi lis 1131
Pol gár di 772
Pusz ta sza bolcs 254
Rác ke ve 264
Sán dor fal va 494
Sár bo gárd 353
Sá ros pa tak 740
Sásd 235
Sik lós 301
Solt 410
Solt vad kert 748
Süly sáp 291
Sü meg 270
Sza bad szál lás 603

Szar vas 2454
Szeg ha lom 308
Szek szárd 898
Szen tes 2449
Szent lõ rinc 241
Szi get vár 453
Ta má si 1424
Ta pol ca 618
Tata 685
Ti sza kécs ke 1781
Tom pa 1027
Túr ke ve 266
Új fe hér tó 296
Vá mos pércs 426
Za la eger szeg 2336

”

(Nyom da hi ba)
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: Gi lyán György. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Heves Megyei Közgyûlés
(3300 Eger, Kossuth L. út 9.)

pályázatot hirdet
a Heves Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona

(3291 Vámosgyörk, István király út 1.)
igazgatói állására

Ellátandó feladat: a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük
feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben az
intézményvezetõ számára megállapított feladatok.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékle-

tének 9. pontja alapján elõírt felsõfokú szakirányú szak-
képzettség (szociális alapvégzettség, orvos, pszichológus;
felsõfokú egészségügyi vagy fejlesztõ pedagógus végzett-
ség mellett szociális menedzseri vagy szociális igazgatási
szakirányú végzettség),

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– szociális szakvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai életrajzát,
– képesítést igazoló okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel,

– nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy pályázati anyagát az eljárásban részt vevõk megis-
merhessék, abba betekintsenek,

– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyil-
vános ülésen történõ közgyûlési tárgyalásához.

A megbízás idõtartama: 5 év, 2008. január 1-jétõl 2012.
december 31-ig.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. és a végrehajtására kiadott 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet figyelembevételével.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben történõ közzétételtõl számított 30. nap.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
„Igazgatói pályázat” megjelöléssel Heves megye fõjegy-
zõjéhez – 3300 Eger, Kossuth L. út 9., tel.: (36) 521-303 –
kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat He-
ves Megye Közgyûlése bírálja el a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60 napon belül (várható határideje: 2007.
novemberi közgyûlésen).

Az intézményrõl további információt ad: a Heves Me-
gyei Önkormányzati Hivatal Egészségügyi és Szociális
Iroda vezetõje a (36) 521-351-es telefonszámon.

A Heves Megyei Közgyûlés
(3300 Eger, Kossuth L. út 9.)

pályázatot hirdet
a Heves Megyei Önkormányzat

Egységes Gyermekvédelmi Intézménye
(3300 Eger, Dobó tér 6/A)

igazgatói állására

Pályázati feltételek:
– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet

II. Szakellátások cím 2–3. pontjában elõírt felsõfokú képe-
sítés,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a köz-

oktatás területén szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel,

– az álláshely betöltéséhez szükséges képesítések meg-
létét igazoló okiratok közjegyzõ által 3 hónapnál nem ré-
gebben hitelesített másolatát,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
(vagy ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött mun-
kakörben dolgozik, az errõl szóló igazolást),

– nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy pályázati anyagát (beleértve a pályázó személyes
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anyagait is tartalmazó szakmai önéletrajzot) az eljárásban
részt vevõk megismerhessék, abba betekintsenek,

– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyil-
vános ülésen történõ közgyûlési tárgyalásához.

A megbízás idõtartama: 5 év, 2008. január 1-jétõl 2012.
december 31-ig.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), illetve annak
végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
figyelembevételével kerül megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében, a Szociá-
lis, valamint az Oktatási Közlönyben kerül közzétételre.
A benyújtás határideje a pályázati felhívás utolsó közzété-
telét követõ 30. nap.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
zárt borítékban „Igazgatói pályázat” megjelöléssel Heves
megye fõjegyzõjéhez – 3300 Eger, Kossuth L. út 9., tel.:
(36) 521-303 – kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás és további in-
formáció kérhetõ a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
Egészségügyi és Szociális Iroda vezetõjétõl, tel.: (36)
521-351.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat He-
ves Megye Közgyûlése bírálja el a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60 napon belül (várható határideje: a
2007. novemberi közgyûlésen).

Kaba Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

A magasabb vezetõi megbízás 5 év idõtartamra, 2007.
december 19-tõl 2012. december 18-ig terjedõ idõszakra
szól.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:
– étkeztetés,
– házi segítségnyújtás,
– családsegítés,
– nappali ellátás,
– támogató szolgálat,
– közösségi ellátások,
– gyermekjóléti szolgáltatás,
– bölcsõde.

A megbízáshoz szükséges feltételek:
– büntetlen elõélet,
– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú

szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális

ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat,

– az 1/2000. (I. 17.) SZCSM és a 15/1998. (IV. 30.)
NM rendeleteknek megfelelõ képesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– vezetõi programot,
– iskolai végzettséget és képesítést igazoló oklevél má-

solatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában részt

vevõ bizottságok és a polgármester megismerhetik a pá-
lyázati anyagot,

– amennyiben a pályázó hozzájárul pályázatának nyil-
vános elbírálásához, az erre vonatkozó nyilatkozatát.

Bérezés a Kjt. és végrehajtási rendeletei alapján.
A pályázatot zárt borítékban, a pályázatra utaló jelzéssel

ellátva Kaba város polgármesteréhez (Szegi Emma polgár-
mester, 4183 Kaba, Szabadság tér 1.) kell benyújtani a
Szociális Közlönyben, a Hivatalos Értesítõben, valamint
az Oktatási Közlönyben történõ legkésõbbi megjelenését
követõ 15. napig.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra nyit-
va álló határidõt követõ 60 napon belül.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyûlése
pályázatot hirdet

jegyzõi álláshely betöltésére

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) elnöksége által
a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudo-
mányos fokozat alapján adott mentesítés, figyelemmel a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(továbbiakban: Ktv.) 8. §-ának (4) bekezdésében foglal-
takra,

– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdés a)–c) pontjában megfogalma-

zottak vállalása.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes, a szakmai tevékenységet bemutató önélet-

rajzot,
– a pályázónak a polgármesteri hivatal szervezetével,

mûködésével kapcsolatos szakmai elképzeléseit,
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– a képesítést igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesí-
tett másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a Ktv. 7. § (1) bekezdésében megfogalmazott feltéte-

lek fennállásáról tett nyilatkozatot,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdés a)–c) pontjában megfogalma-

zottak vállalásáról tett nyilatkozatot.

Illetmény, egyéb juttatás: a Ktv., valamint az önkor-
mányzat helyi rendelete alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Hivatalos Értesítõben való megjelenésétõl szá-
mított 15. nap.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatokat sze-
mélyesen vagy postai úton, zárt borítékban Székyné
dr. Sztrémi Melinda polgármesternek címezve kell be-
nyújtani, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja és határideje: az elõké-
szítõ bizottság által fölállított rangsor alapján, a Közgyû-
lésnek a benyújtási határidõt követõ legközelebbi ülésén.

Az álláshely 2007. október 1. napjával betölthetõ.
A közgyûlés a pályázókat a pályázat eredményérõl írás-

ban, haladéktalanul; de legkésõbb a pályázat elbírálásától
számított 8 napon belül értesíti.

Komárom-Esztergom Megye Közgyûlésének elnöke
pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom megye
fõjegyzõi álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles köz-

gazdász képesítéssel vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítéssel rendelkezik,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsgával vagy az OKV
elnöksége által a teljeskörûen közigazgatás jellegûnek mi-
nõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel
rendelkezik,

– közigazgatási szervnél legalább kétévi közigazgatási
gyakorlatot szerzett.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi. XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek.

Elõnyt jelent:
– önkormányzatnál szerzett legalább tízéves vezetõi

gyakorlat,
– megyei önkormányzatnál eltöltött legalább tízéves

közszolgálati jogviszony,
– nyelvismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai programot,
– a képesítést igazoló okiratokat vagy közjegyzõvel hi-

telesített másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy

pályázati anyagát a bizottságok és a közgyûlés megis-
merje, abba betekintsenek.

A fõjegyzõi kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény és juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról

szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján, a vonatkozó önkor-
mányzati rendelet és a közszolgálati szabályzat alapján.

A pályázati eljárás:
A pályázatot egy példányban a pályázati felhívásnak

a Belügyi Közlönyben történt megjelenését (2007. augusz-
tus 27.) követõ 20 napon belül kell benyújtani a Komá-
rom-Esztergom Megyei Közgyûlés elnöke, dr. Völner Pál
címére (2800 Tatabánya, Fõ tér 4.).

A pályázatot „Fõjegyzõi pályázat” megjelöléssel kell
ellátni.

A pályázati eljárás, illetve a pályázatok elbírálása a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
10. §-ának elõírásai szerint történik.

A fõjegyzõi munkakör az elbírálást követõ hónap 1-jé-
tõl tölthetõ be.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ pályázó hiányában a pályázati eljárást ered-
ménytelennek nyilvánítsa és harminc napon belül új pályá-
zatot írjon ki. A pályázatról további információt a Komá-
rom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Intézmé-
nyi és Önkormányzati fõosztályán Tóth Gábor humánpoli-
tikai referens ad a 06 (34) 517-151-es telefonszámon.

Abaújszántó Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi vezetõi beosztás kapcsolt munkakörben

történõ betöltésére

A pályázati felhívást kiíró adatai: Abaújszántó Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete, 3881 Abaúj-
szántó, Béke u. 51.

A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály
az 1992. évi XXIII. törvény. Az ellátandó feladatok fõbb
jellemzõi: a jegyzõ helyettesítése, az aljegyzõi vezetõi be-
osztáshoz kapcsolt vezetési egység neve: Abaújszántó Vá-
ros Polgármesteri Hivatal titkárság.

A kapcsolt munkakör: titkárságvezetõ, ellátja mindazo-
kat a feladatokat, amelyekkel a jegyzõ megbízza.
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Az állás a pályázatok elbírálásának napjától tölthetõ be.
Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell fe-
lelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általános al-
kalmazási feltételeknek, és azokat igazolnia kell.

Szakképesítés(ek):
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi ké-

pesítés,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

Teljes munkaidõs foglalkoztatás: heti 40 óra.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. tv. alapján.

A pályázat tartalmára vonatkozó elõírások
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– kézzel írott részletes szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– az okleveleket, bizonyítványokat vagy azok hiteles

másolatait,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzelést.

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani a következõ címre: Abaújszántó Város Polgármesteri
Hivatal jegyzõje, 3881 Abaújszántó, Béke u. 51.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. augusztus 27.) számí-
tott 15 napon belül.

A pályázatok az 1992. évi XXIII. törvény 36. §-ának
(1) bekezdése alapján kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tási határidejét követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Telefon: (47) 330-018.

A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése
pályázatot hirdet

megyei aljegyzõi állás betöltésére

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. §-ának (3) bekez-
dése alapján.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles köz-

gazdász képesítés; vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser-szakképesítés,

– közigazgatási szervnél eltöltött legalább 2 év köz-
igazgatási gyakorlat,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV el-
nöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek mi-
nõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés;

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat tétele.

Illetmény és egyéb juttatások:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény, valamint a Csongrád Megyei Közgyûlés 9/2001.
(X. 1.) m. ör. alapján.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakmai programot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– képesítést tanúsító okiratok hitelesített másolatát.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történt megjele-
néstõl (2007. augusztus 27.) számított 15 napon belül
kell benyújtani a Csongrád Megyei Közgyûlés elnökéhez
(6741 Szeged, Rákóczi tér).

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakör a pá-
lyázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat eredményérõl – a döntést követõ 8 munka-
napon belül – a pályázók írásban értesülnek.

Az eredménytelenül pályázók részére a teljes pályázati
anyagot visszaküldjük.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a Csongrád
Megyei Önkormányzat fõjegyzõjénél a (62) 566-010-es
telefonszámon.

Egerbakta Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

A munkakör a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv. 7–10. §-ai és a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése alapján kerül
betöltésre.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy ezek alóli

mentesítés,
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– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség vállalása,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– jogi szakvizsga,
– számítógép-kezelõi ismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szak-

mai önéletrajzot,
– iskolai végzettségét, szakképesítését tanúsító okiratok

másolatát, az elõnyt biztosító feltétel okirati bizonyítéka
másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elkép-

zeléseket.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és a vonatkozó he-
lyi rendelet szerint.

A munkakör – a pályázat elnyerése esetén – azonnal be-
tölthetõ. A kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatot zárt borítékban Egerbakta község polgár-
mesteréhez (3321 Egerbakta, Báthori u. 12.) címezve, „Pá-
lyázat jegyzõi munkakörre” jeligével ellátva kell benyúj-
tani. A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlöny-
ben történõ megjelenést (2007. augusztus 27.) követõ
15. nap, 16 óra.

A pályázat elbírálásáról Egerbakta Község Önkormány-
zata Képviselõ-testülete a pályázat benyújtási határidõt
követõ legközelebbi ülésén dönt.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
várospolitikai referens álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– jogi és/vagy közgazdász és/vagy építészmérnöki vég-

zettség,
– angol- és/vagy német- és/vagy francianyelv-ismeret,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül: aki közigazgatási gyakorlattal ren-
delkezik.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal szakirányú feladatainak
ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény és a hatályos önkormányzati rendeletben
elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését (2007. augusztus 27.)
követõ 15. nap.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásár-
hely, Kossuth tér 1.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
sajtóasszisztens álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– felsõfokú szakirányú végzettség,
– angol- és/vagy német- és/vagy francianyelv-ismeret,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül: aki közigazgatási gyakorlattal ren-
delkezik.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal szakirányú feladatainak
ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény és a hatályos önkormányzati rendeletben
elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.
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A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését (2007. augusztus 27.)
követõ 15. nap.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásár-
hely, Kossuth tér 1.

Inke Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint 10. §-a alapján
kerül meghirdetésre.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga elõnyt jelent,
– 2 év közigazgatási gyakorlat elõnyt jelent.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– képesítési követelményeket igazoló dokumentumok

hiteles másolatát.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény
rendelkezései alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. augusztus 27.) követõ
15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határ-
idõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az állás 2007. október 1-jétõl betölthetõ.
A képviselõ-testület szolgálati lakást nem tud biztosítani.
A pályázatot személyesen vgy postai úton lehet benyúj-

tani Inke község polgármesteréhez, Rózsa Sándorhoz, sze-
mélyesen: 8724 Inke, Rákóczi u. 187., postai cím: 8724
Inke, Kanizsai u. 6. További információ: a (82) 720-171-es
vagy a (30) 560-3450-es telefonszámon kapható.

Isztimér Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

és Kincsesbánya Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Isztimér–Kincsesbánya Községek Körjegyzõsége

aljegyzõi munkakörének betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori vagy igazgatásszer-

vezõi képesítés és közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– közigazgatási szervnél szerzett legalább kettõ évi

közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állam-

polgárság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai életrajzát,
– iskolai végzettséget tanúsító, közjegyzõ által hitelesí-

tett okiratmásolatot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai elképzeléseket.

Az aljegyzõ feladata a körjegyzõ helyettesítése, vala-
mint a körjegyzõ által számára meghatározott feladatok el-
látása.

Az aljegyzõ illetményének megállapítása a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján
történik.

A kinevezés kezdõ idõpontja: 2008. január 1.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani:
Határideje: az Önkormányzati és Területfejlesztési

Minisztérium közlönyében (Belügyi Közlöny) való megje-
lenéstõl (2007. augusztus 27.) számított 15. nap.

Helye: a pályázatokat Isztimér Község Önkormányzat
polgármesterénél, 8045 Isztimér, Köztársaság u. 77. kell
benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: „Aljegyzõi pályázat”.

A pályázatok elbírálásáról Isztimér Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete és Kincsesbánya Község
Önkormányzat Képviselõ-testülete együttes ülés kereté-
ben dönt.

A pályázatokat a képviselõ-testületek a pályázati határ-
idõ lejártát követõ 30 napon belüli elsõ együttes ülésen bí-
rálják el.

A pályázatokat a Ktv. 8. § (6) bekezdésében foglaltak-
nak megfelelõen kezeljük.
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Kömlõ Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Az állás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 40. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) be-
kezdése alapján került meghirdetésre.

A munkakör 2007. december 1. napjával betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes

munkaidõben kell betölteni.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy igaz-

gatásszervezõi képesítés,
– közigazgatási szervnél szerzett vezetõi és szakmai

gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeret,
– középfokú angolnyelv-ismeret (okirattal igazolva),
– saját gépjármû és jogosítvány,
– más típusú, a közigazgatás területén hasznosítható

fõiskolai vagy egyetemi végzettség.

A jegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 22/A. § (8) bekezdése alapján vagyonnyi-
latkozat-tételre köteles.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladatok: jegyzõi feladatok ellátása.
Elvárások: polgármesteri hivatal apparátusának magas

színvonalú irányítása.
Munkavégzés helye: Kömlõ, Fõ út 26.
Bérezés és egyéb juttatások a Ktv. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje és helye: a pályá-
zatot Kömlõ község polgármestere (Német István) címére:
3372 Kömlõ, Fõ út 26. kell benyújtani

2007. szeptember 20-án 15 óráig.

A pályázatot zárt borítékban „jegyzõ” jeligével, ajánlott
küldeményként vagy személyesen kell eljuttatni.

A pályázatok elbírálásának módja: a képviselõ-testület
Ügyrendi Bizottsága végzi a pályázatok elõzetes elbírá-
lását.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtására elõírt határidõt követõ legközelebbi képvi-
selõ-testületi ülés.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 na-
pon belül a pályázók írásban kapnak értesítést, az ered-
ménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel
együtt visszaküldi az önkormányzat.

Litke és Piliny községek önkormányzatának
képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi munkakör betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) be-
kezdése és 10. §-a alapján kerül meghirdetésre.

A közigazgatási szerv megnevezése: Litke–Piliny Köz-
ségek Körjegyzõsége.

Betöltendõ munkakör: körjegyzõ.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (je-

lenleg is köztisztviselõi állományban lévõk esetén elég a
közszolgálati szerv jogviszonyról szóló igazolása).

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:
– illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint,
– a pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a salgótarjáni és

a szécsényi kistérség önkormányzatainál szerzett tapaszta-
lat, a 2 évnél hosszabb közigazgatási és a legalább 5 éves
vezetõi gyakorlat.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. augusztus 27.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2007. szeptem-
ber 15.

Az állás 2007. október 1-jétõl tölthetõ be.

2012 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/35. szám



A pályázatokat személyesen vagy postai úton lehet be-
nyújtani Piliny község polgármesteréhez a következõ cí-
men: 3134 Piliny, Losonci út 25.

Makkoshotyka Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi egye-

temi végzettség,
– két év közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.
[A képviselõ-testület a köztisztviselõk jogállásáról

szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (2) alapján felmentést adhat,
a gyakorlati idõt csökkentheti, vagy elengedheti.]

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. augusztus 27.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálásának a határideje: a pályázati határ-
idõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülésen.

Az állás betöltésének idõpontja: az állás azonnal betölt-
hetõ.

A pályázatot zárt borítékban személyesen, vagy postai
kézbesítéssel Vitányi Julianna Makkoshotyka község pol-
gármesteréhez kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ: Vitányi Julianna polgármesternél a (47) 307-013-as
telefonszámon.

Vajszló Nagyközség jegyzõje
pályázatot hirdet

Vajszló Nagyközség Polgármesteri Hivatal
pénzügyi elõadói állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,

– szakirányú középfokú vagy fõiskolai végzettség és
mérlegképes könyvelõi szakképesítés,

– 2 év közigazgatási pénzügyi területen szerzett gya-
korlat,

– felhasználási szintû számítógépes ismeretek (World,
Excel).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent önkormányzati igazgatásban szerzett
szakmai gyakorlat.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. alapján.

Az állás azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben

történõ megjelenést (2007. augusztus 27.) követõ 15. nap.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen

a jegyzõ dönt.
Vajszló nagyközség jegyzõje fenntartja a jogot, hogy a

pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatot zárt borítékban Vajszló nagyközség jegy-

zõjéhez lehet benyújtani, 7838 Vajszló, Széchenyi u. 13.
Tel.: (73) 485-141.

További felvilágosítás kérhetõ: dr. Ornódi Lívia, tel.:
(73) 485-676.

Vác Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatási szervnél legalább ötévi közigazgatási

gyakorlat,
– 3 év közigazgatási vezetõi gyakorlat.

A pályázat tartalmazza:
– szakmai önéletrajzot,
– oklevél(ek) másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2007. augusztus 27.) követõ
15. nap.
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A vezetõi megbízás 2007. október 1-jétõl határozatlan
ideig szól.

Bérezés: a Ktv. szerint történik.

Ellátandó feladat: a jegyzõ helyettesítése, valamint a
jegyzõ által meghatározott feladatok ellátása.

A pályázatokról a pályázati határidõ lejárta utáni ülésén
a képviselõ-testület dönt.

A pályázatot Vác város jegyzõjének címezve kell be-
nyújtani (2600 Vác, Március 15. tér 11.).

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Miskolci Egyetem
alapító okirata

2007

A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: intézmény) ré-
szére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának
(1) bekezdése és a 115. § (2) b) pontja alapján az alábbi
alapító okiratot adom ki.

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továb-
bá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módo-
sításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján
2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jog-
elõdei:

− A Comenius Tanítóképzõ Fõiskola, Sárospatak, törté-
neti elõzménye az 1531-ben megalapított Református Kol-
légiumban folyó oktatás részeként megindult tanítókép-
zés, az 1857-ben megnyílt önálló kollégiumi középfokú
tanítóképzõ; közvetlen jogelõdje az állami intézetként a
tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. és a
tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. vég-
rehajtásáról szóló 187/1958. (M. K. 23.) M.M. sz. utasítás
alapján 1959-tõl mûködõ felsõfokú Sárospataki Tanító-
képzõ Intézet, majd ennek átszervezésével, a tanítóképzõ
fõiskolák létesítésérõl szóló 1974. évi 13. sz. tvr. és az
egyes pedagógusképzõ intézmények átszervezésével kap-
csolatos intézkedésekrõl szóló 1045/1974. (VIII. 31.) MT
határozat alapján 1976-tól létrejött Sárospataki Tanítókép-
zõ Fõiskola. A tanítóképzõ 1957-tõl 1959-ig viselhette,
majd 1976-ban ismét felvehette a Sárospataki Tanítóképzõ

Fõiskola elnevezésérõl szóló 1976. évi 21. sz. tvr. alapján
Comenius nevét.

− A Miskolci Egyetem az 1735-ben Selmecbányán ala-
pított Bányászati-Kohászati tanintézet jogfolytonos intéz-
ménye. A megalapítást követõen 1762-tõl Akadémia, ké-
sõbb Fõiskola. Az 1919-ben Sopronba történt átköltözést
követõen, 1931-ben kap jogot magántanári, doktori habili-
tációs címek adományozására. 1934-tõl a József Nádor
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem keretében mû-
ködõ Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Kar, melynek átala-
kulásával, az 1949. évi XXIII. törvény alapján Gépészmér-
nöki Karral kibõvülve, az átköltözött önálló Bányamérnö-
ki és Kohómérnöki Karokkal együtt, Nehézipari Mûszaki
Egyetem elnevezéssel 1949-tõl Miskolcon folytatta tevé-
kenységét. Az 1983-ban létrejött Állam- és Jogtudományi,
1990-ben megalakult Gazdaságtudományi Karokkal ki-
egészülve az intézmény a 30/1990. (III. 21.) OGY számú
határozat értelmében Miskolci Egyetem elnevezéssel mû-
ködik. A Bölcsészettudományi Kar 1997-ben létesült,
majd 1997. július 1-jei hatállyal az egyetem szervezetébe
került a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola Miskolci
Tanárképzõ Intézete. 1998. január 1-jétõl a Magyar Tudo-
mányos Akadémia átadta az egyetemnek az MTA Bányá-
szati Kémiai Kutató Laboratóriumát. 2000. január 1-jétõl
az egyetem szervezeti keretébe került a Comenius Tanító-
képzõ Fõiskola is önálló karként. 2005-ben Egészségügyi
Fõiskolai Kar alakult.

1. Az intézmény hivatalos neve: Miskolci Egyetem.
Rövidített megnevezése: ME.
Angol nyelvû megnevezése: University of Miskolc (Rö-

vidítés: UM).
Német nyelvû megnevezése: Universität Miskolc (Rö-

vidítés: UM).
Orosz nyelvû megnevezése: ������� �	�
����

(Rövidítés: M�).
Francia nyelvû megnevezése: Université de Miskolc

(Rövidítés: UM).

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorló-
jának (felügyeleti szervének):

3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros
4.2. telephelyei:
3950 Sárospatak, Eötvös út 5–9. sz.,
3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2. sz.,
8600 Siófok, Galamb köz 10. sz.,
3557 Bükkszentkereszt-Hollóstetõ,
3434 Mályi, Kõvári Károly út.
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4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye:
8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 74/A

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közokta-
tási intézmény

– neve: Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Álta-
lános Iskolája

– címe: 3950 Sárospatak, Bartók B. u. 2.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdál-
kodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma

szakág: 803000
jellemzõ szakfeladat: 803119

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szerv nem tartozik.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alapte-

vékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és

képzési szinten alapképzést, egységes, osztatlan képzést,
mesterképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytat-
hat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény
alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó
rendszerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban
felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyít-
ványt ad ki.

– A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben,
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a
felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak
szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõoktatásnak
nem minõsülõ szakképzési, felnõttképzési és az ágazati
törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok
megvalósításában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalma-
zott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudomány-
szervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást
támogató egyéb kutatásokat végez.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartója-
ként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést foly-
tató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenn-
tartója.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek
közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anya-
nyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzá-
járul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészíté-
séhez.

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szük-
séges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.

– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést
végez.

– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári
és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kul-
turális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egész-
séges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával

kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok
szerint.

– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben
lát el feladatokat.

– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szol-
gáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szerve-
zeti egységeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenység-
ként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenn-
tartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl
származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény alaptevékenységének tevékenységi kö-
rök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.10 alapfokú oktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.31 alkotó- és elõadó-mûvészet,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az in-
tézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– mûszaki,
– mûvészet,
– orvos- és egészségtudományi,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;
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alapképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, gazda-
ságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûsza-
ki, mûvészet, orvos- és egészségtudományi, pedagógus-
képzés, társadalomtudományi, természettudomány;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: mûszaki;

székhelyen kívül: nincs az intézménynek.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

székhelyen, telephelyen:
– elektrotechnika-elektronika,
– gépészet,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– oktatás,
– ügyvitel.

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen dok-
tori képzés, doktori fokozat odaítélése folyik:

– bölcsészettudományok,
– mûszaki tudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult
olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e
tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõál-
lítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a
tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos
hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figye-
lembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás

nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és
kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetel-
ményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakké-

pesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés foly-
tatása;

– a képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalma-
zott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudomány-
szervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást
támogató egyéb kutatásokat végez;

– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvé-
szeti ágban, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szak-
tanácsadói és egyéb tevékenység;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgálta-
tások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi ven-
déglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást
szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek
bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az intézmény kiegészítõ tevékenységeinek tevékeny-
ségi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
80.42 máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.23 könyvkötés,
22.25 kisegítõ nyomdai tevékenység,
28.51 fém felület kezelése,
28.52 fémmegmunkálás,
28.62 szerszámgyártás,
41.00 víztermelés, -kezelés, -elosztás,
45.12 talajmintavétel, próbafúrás,
52.47 könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem,
55.21 ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.30 étkezõhelyi vendéglátás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
55.52 közétkeztetés,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
70.32 ingatlankezelés,
71.33 irodagép, számítógép kölcsönzése,
72.21 szoftverkiadás,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
74.13 piac- és közvélemény-kutatás,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.50 munkaerõ-közvetítés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgál-

tatás,
85.12 járóbeteg-ellátás,
85.13 fogorvosi szakellátás,
85.14 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
91.33 máshova nem sorolt egyéb közösségi társadalmi

tevékenység,
92.13 mozgóképvetítés,
92.31 alkotó- és elõadómûvészet,
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92.34 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség vé-

delme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység.

8.3. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: nincs az
intézménynek.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellék-
letnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási
szervezeti egységként kar, intézet, tanszék, kutatóintézet,
központ mûködik.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy
több szakmailag összetartozó, a 9.1.1. pont szerinti képzé-
si területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak
ellátását szervezik. Az intézmény karai:

– Mûszaki Földtudományi Kar,
– Mûszaki Anyagtudományi Kar,
– Gépészmérnöki és Informatikai Kar,
– Állam- és Jogtudományi Kar,
– Gazdaságtudományi Kar,
– Bölcsészettudományi Kar,
– Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai Kar,
– Egészségügyi Fõiskolai Kar.

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, szociá-
lis, kulturális, sport, könyvtári, levéltári, múzeumi és gya-
korlati képzést biztosító tanmûhely, valamint termelõ fel-
adatokat ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
gazdasági, belsõ ellenõrzési feladatot ellátó, igazgatási,
szervezési, mûszaki szolgáltató funkcionális szervezeti
egységeket tart fenn.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes
oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a
Szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve
felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény
Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok,

melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatósággal kötött, 37016/1997/0100.
számú, 370516/2003/0120. számú, 370516/2005/0122.
számú vagyonkezelési szerzõdésekkel (2. számú melléklet
szerint).

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegy-
zéke: nincs az intézménynek.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcíme: 3. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maxi-

mális hallgatói létszám 16 000 fõ, amely számított hallga-
tói létszámként 11 629 fõ;

– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben
részt vevõk száma ebbõl: 5 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködés-
sel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesüle-
tek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító
okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentu-
mai a Szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét ké-
pezik.

13. Az alapító okirat a 15.237-18/2006. számú alapító
okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. június 4.
(11676-1/2007.)

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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2. számú melléklet

A Magyar Állam tulajdonában és az intézmény kezelésében lévõ ingatlanok jegyzéke

Hrsz. Cím Megnevezés

40589/1.
40591.
40592/2.
40592/3.
40592/4.
40592/6.
40592/7.
40593/2.
40593/19.
40593/4.
40593/6.
40593/7.
40593/9.
40593/10.
40593/16.
40593/17.
40597/3.
40597/12.
40597/13.
40597/14.
40597/15.
40597/16.
40597/17.
40597/7.

1802.
1803.

727.
728.

073.

7017.

1169.

249.
252/3.
253.
263.

7633/12/A.

3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros

Miskolc, Bartók Béla tér 1.
Miskolc, Hunyadi János u. 9.

Mályi, Kõváry Károly út
Mályi, Kõváry Károly út

Bükkszentkereszt – Hollóstetõ

Siófok, Galamb köz 10.

Zamárdi, Vécsey Károly utca

Sárospatak, Erdélyi u. 24.
Sárospatak, Eötvös u. 9.
Sárospatak, Eötvös u. 7.
Sárospatak, Eötvös u. 5.

Miskolc, Görgey Artúr utca 5.

Egyéb épület
Egyetem
Egyetem
Egyetem
Egyetem
Sporttelep
Épület, udvar és út
Saját haszn. út
Üzem
Árok
Saját haszn. út
Irodaház
Saját haszn. út
Árok
Irodaház
Park
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Sporttelep
Sporttelep
Sporttelep
Saját haszn. út
Sporttelep
Árok

Középiskola
Beépítetlen terület

Beépítetlen terület
Üdülõépület és udvar

Oktatási központ

Üdülõépület és udvar

Beépítetlen terület

Épület
Épület és udvar
Egyetem
Irodaház

Irodaház
(51/100 tulajdoni hányad)
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3. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok jegyzéke

Címe: 3519 Miskolc-Tapolca, Gyõri út 12.
Helyrajzi száma: 45403.
Használat jogcíme: határozatlan idejû bérleti jog

Címe: 3508 Miskolc, Mész utca 1.
Helyrajzi száma: 41722/3.
Használat jogcíme: határozott idejû bérlet

Címe: 3529 Miskolc, Gyermekváros Egyetem út 1.
Helyrajzi száma: 46395/1.
Használat jogcíme: határozatlan idejû használati jog

A FELAJÁNLOTT ADÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Közalapítvány az Idõsek Karácsonyáért ezúton teszi közzé, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ából 2006. évben
befolyt összeget az alapító okirat célkitûzéseinek megfelelõen, a rászoruló budaörsi idõsek megajándékozására, karácso-
nyi ünnepségének lebonyolítására, fordította.
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT HELYESBÍTÉSE

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság értesíti a Tisztelt Érdeklõdõket, hogy az Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság
(Hajdú-Bihar megye) által a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjének 2007/33. számában árverésre meghirdetett (Be-
rettyóújfalu, Keresztesi út 5., 4493/2. hrsz.) ingatlan esetében az árverés idõpontja helyesen:

2007. szeptember 17. 10 óra.

Az árverési hirdetmény egyebekben változatlan.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13. szám, a továbbiakban: kiíró)
a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében hasznosítja üzemanyagtöltõ állomás létesítésére és üzemeltetésére a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró va-
gyonkezelésében lévõ Kálmánháza, 0209/8. és 209/7. hrsz.-ú ingatlant.

A pályázat beadásához az ajánlatkérési dokumentációt meg kell vásárolni, melynek összege 10 000 Ft, „Kálmánháza
0209/8. és 0209/7. hrsz.-ú ingatlan” jelige megjelölésével, a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
01465488-00000000 számú számlájára kell átutalni, úgy hogy az ajánlatkérési dokumentáció csak a befizetést követõen
váltható ki.

A pályázat elbírálása során az értékelési szempontok a következõk:
Az kiírónak megajánlott díjak mértéke: 100%
Ezen belül:
Egyszeri használatbavételi díj: 70%
Fix éves díj: 20%
Forgalomarányos díj: 10%
Az értékelés során a legkedvezõbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi ajánlat ajánlati elemének pontszáma a vizsgált

ajánlati elemnek a legkedvezõbb ajánlati elemhez mért értékarányosításával számolható.

Használatba adás fontosabb feltételei:
A kiíró az ajánlatkérési dokumentációnak megfelelõen 25 éves idõtartamra vonatkozó földhasználati szerzõdést köt a

nyertes ajánlattevõvel, aki ez alapján egyszeri használatbavételi díjat, éves fix díjat, illetve forgalomarányos díjat köteles
fizetni.

Ajánlattevõ:
Ajánlattevõ lehet minden olyan magyarországi székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet, amely legalább öt éve

üzemeltet Magyarországon minimum húsz üzemanyagtöltõ állomásból álló hálózatot, továbbá tagja a Magyar Ásvány-
olaj Szövetségnek.

A pályázati ajánlatok beadásának módja:
A pályázati ajánlatokat a kiíró által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentáció alapján nyújtják be az ajánlat-

tevõk a kiírónál, a Budapest, 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13. 430. szám alatti helyiségben.
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Az ajánlati biztosíték mértéke 6 millió forint.
A pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, az ajánlatkérési dokumentációban elõírtaknak megfelelõen,

4 példányban (1 eredeti és 3 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiírónál
a 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13. 430. szám alatti helyiségben kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi
határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék.

Ajánlattételi határidõ:

2007. október 1. 10 óra.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90. naptári nap. Amennyiben a
pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés megkötése a nyertes pá-
lyázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az
ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felme-
rülõ más okból hiúsul meg.

A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy tárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határ-
idõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 nap-
tári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik.

A kiíró az elbírálási határidõ – 2007. október 19. – lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályá-
zókat a pályázati eljárás eredményérõl.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
1. a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
2. a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
3. pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ

helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé,
4. szükség esetén írásban kiegészítõ információkat, illetve hiánypótlást kérjen azzal, hogy az ajánlattevõ írásbeli vála-

sza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázat lényeges tartalmi elemeinek megváltoztatását.

A pályázatot követõ tárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban megajánlott díjak
nem csökkenthetõk, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi
feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
1. azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyúj-

tották be,
2. a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
3. a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás),
4. az ajánlatkérési dokumentációban elõírtakat teljesíti.

Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan
nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg.

Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-
vénytelennek nyilvánítja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a kiírónál kérhetõ: dr. Bardóczky Viktor, telefon: 336-8159.
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A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13. szám, a továbbiakban: kiíró)
a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében hasznosítja üzemanyagtöltõ állomás létesítésére és üzemeltetésére a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró va-
gyonkezelésében lévõ Balatonlelle, 0160/22., 0160/23., 0160/26., 0160/27., 0160/28., 0160/29., 0160/30., 0160/33.,
0160/34., 0160/35., 0160/36., 0160/39., 0160/40., 0160/43., 0160/60., 0160/64., 0160/65. hrsz.-ú ingatlant.

A pályázat beadásához az ajánlatkérési dokumentációt meg kell vásárolni, melynek összege 10 000 Ft, „Balatonlelle,
0160/22., 0160/23., 0160/26., 0160/27., 0160/28., 0160/29., 0160/30., 0160/33., 0160/34., 0160/35., 0160/36.,
0160/39., 0160/40., 0160/43., 0160/60., 0160/64., 0160/65. hrsz.-ú ingatlan” jelige megjelölésével, a kiíró Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01465488-00000000 számú számlájára kell átutalni, úgy hogy az ajánlatkérési do-
kumentáció csak a befizetést követõen váltható ki.

A pályázat elbírálása során az értékelési szempontok a következõk:
A kiírónak megajánlott díjak mértéke: 100%
Ezen belül:
Egyszeri használatbavételi díj: 70%
Fix éves díj: 20%
Forgalomarányos díj: 10%
Az értékelés során a legkedvezõbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi ajánlat ajánlati elemének pontszáma a vizsgált

ajánlati elemnek a legkedvezõbb ajánlati elemhez mért értékarányosításával számolható.

Használatba adás fontosabb feltételei:
A kiíró az ajánlatkérési dokumentációnak megfelelõen 25 éves idõtartamra vonatkozó földhasználati szerzõdést köt a

nyertes ajánlattevõvel, aki ez alapján egyszeri használatbavételi díjat, éves fix díjat, illetve forgalomarányos díjat köteles
fizetni.

A kiíró a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. közremûködésével 2007. szeptember 9. napján 9 órától 11 óráig kiíró-
nál a 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13., I. emeleti tárgyalóban személyes konzultációt biztosít az ajánlattevõk részé-
re a komplex pihenõ kialakításának mûszaki feltételeivel kapcsolatosan.

Ajánlattevõ:
Ajánlattevõ lehet minden olyan magyarországi székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet, amely legalább öt éve

üzemeltet Magyarországon minimum húsz üzemanyagtöltõ állomásból álló hálózatot, továbbá tagja a Magyar Ásvány-
olaj Szövetségnek.

A pályázati ajánlatok beadásának módja:
A pályázati ajánlatokat a kiíró által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentáció alapján nyújtják be az ajánlat-

tevõk a kiírónál, a 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13. 430. szám alatti helyiségben.
Az ajánlati biztosíték mértéke 6 millió forint.
A pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, az ajánlatkérési dokumentációban elõírtaknak megfelelõen,

4 példányban (1 eredeti és 3 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiírónál
a 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13. 430. szám alatti helyiségben kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi
határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék.

Ajánlattételi határidõ:

2007. október 1. 10 óra.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90. naptári nap. Amennyiben a
pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés megkötése a nyertes pá-
lyázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az
ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felme-
rülõ más okból hiúsul meg.
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A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy tárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határ-
idõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 nap-
tári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik.

A kiíró az elbírálási határidõ – 2007. október 19. – lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályá-
zókat a pályázati eljárás eredményérõl.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
1. a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
2. a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
3. pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ

helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé,
4. szükség esetén írásban kiegészítõ információkat, illetve hiánypótlást kérjen azzal, hogy az ajánlattevõ írásbeli vála-

sza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázat lényeges tartalmi elemeinek megváltoztatását.

A pályázatot követõ tárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban megajánlott díjak
nem csökkenthetõk, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi
feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
1. azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyúj-

tották be,
2. a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
3. a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás),
4. az ajánlatkérési dokumentációban elõírtakat teljesíti.

Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan
nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg.

Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-
vénytelennek nyilvánítja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a kiírónál kérhetõ: dr. Bardóczky Viktor, telefon: 336-8159.

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13. szám, a továbbiakban: kiíró)
a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében hasznosítja üzemanyagtöltõ állomás létesítésére és üzemeltetésére a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró va-
gyonkezelésében lévõ Balatonkeresztúr, 043/11. és 43/10. hrsz.-ú ingatlant.

A pályázat beadásához az ajánlatkérési dokumentációt meg kell vásárolni, melynek összege 10 000 Ft, „Balatonke-
resztúr, 043/11. és 43/10. hrsz.-ú ingatlan” jelige megjelölésével, a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
01465488-00000000 számú számlájára kell átutalni, úgy hogy az ajánlatkérési dokumentáció csak a befizetést követõen
váltható ki.

A pályázat elbírálása során az értékelési szempontok a következõk:
Az kiírónak megajánlott díjak mértéke: 100%
Ezen belül:
Egyszeri használatbavételi díj: 70%
Fix éves díj: 20%
Forgalomarányos díj: 10%
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Az értékelés során a legkedvezõbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi ajánlat ajánlati elemének pontszáma a vizsgált
ajánlati elemnek a legkedvezõbb ajánlati elemhez mért értékarányosításával számolható.

Használatba adás fontosabb feltételei:
A kiíró az ajánlatkérési dokumentációnak megfelelõen 25 éves idõtartamra vonatkozó földhasználati szerzõdést köt a

nyertes ajánlattevõvel, aki ez alapján egyszeri használatbavételi díjat, éves fix díjat, illetve forgalomarányos díjat köteles
fizetni.

Ajánlattevõ:
Ajánlattevõ lehet minden olyan magyarországi székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet, amely legalább öt éve

üzemeltet Magyarországon minimum húsz üzemanyagtöltõ állomásból álló hálózatot, továbbá tagja a Magyar Ásvány-
olaj Szövetségnek.

A pályázati ajánlatok beadásának módja:
A pályázati ajánlatokat a kiíró által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentáció alapján nyújtják be az ajánlat-

tevõk a kiírónál, a 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13. 430. szám alatti helyiségben.
Az ajánlati biztosíték mértéke 6 millió forint.
A pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, az ajánlatkérési dokumentációban elõírtaknak megfelelõen,

4 példányban (1 eredeti és 3 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiírónál
a 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13. 430. szám alatti helyiségben kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi
határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék.

Ajánlattételi határidõ:

2007. október 1. 10 óra.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90. naptári nap. Amennyiben a
pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés megkötése a nyertes pá-
lyázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az
ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felme-
rülõ más okból hiúsul meg.

A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy tárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határ-
idõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 nap-
tári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik.

A kiíró az elbírálási határidõ – 2007. október 19. – lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályá-
zókat a pályázati eljárás eredményérõl.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
1. a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
2. a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
3. pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ

helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé,
4. szükség esetén írásban kiegészítõ információkat, illetve hiánypótlást kérjen azzal, hogy az ajánlattevõ írásbeli vála-

sza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázat lényeges tartalmi elemeinek megváltoztatását.

A pályázatot követõ tárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban megajánlott díjak
nem csökkenthetõk, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi
feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
1. azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyúj-

tották be,
2. a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
3. a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás),
4. az ajánlatkérési dokumentációban elõírtakat teljesíti.
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Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan
nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg.

Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-
vénytelennek nyilvánítja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a kiírónál kérhetõ: dr. Bardóczky Viktor, telefon: 336-8159.

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13. szám), az Állami Autópálya
Kezelõ Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45/B), a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) a
továbbiakban: kiíró, a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejeze-
tei alapján

nyilvános pályázat

keretében hasznosítja üzemanyagtöltõ állomás létesítésére és üzemeltetésére a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró va-
gyonkezelésében lévõ Zalakomár 0221/58., 0221/63. hrsz.-ú ingatlant.

A pályázat beadásához az ajánlatkérési dokumentációt meg kell vásárolni, melynek összege 10 000 Ft, „Zalakomárom
0221/58., 0221/63. hrsz.-ú ingatlan” jelige megjelölésével, a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
01465488-00000000 számú számlájára kell átutalni, úgy hogy az ajánlatkérési dokumentáció csak a befizetést követõen
váltható ki.

A pályázat elbírálása során az értékelési szempontok a következõk:
A kiírónak megajánlott díjak mértéke: 100%
Ezen belül:
Egyszeri használatbavételi díj: 70%
Fix éves díj: 20%
Forgalomarányos díj: 10%
Az értékelés során a legkedvezõbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi ajánlat ajánlati elemének pontszáma a vizsgált

ajánlati elemnek a legkedvezõbb ajánlati elemhez mért értékarányosításával számolható.

Használatba adás fontosabb feltételei:
A kiíró az ajánlatkérési dokumentációnak megfelelõen 25 éves idõtartamra vonatkozó földhasználati szerzõdést köt a

nyertes ajánlattevõvel, aki ez alapján egyszeri használatbavételi díjat, éves fix díjat, illetve forgalomarányos díjat köteles
fizetni.

Ajánlattevõ:
Ajánlattevõ lehet minden olyan magyarországi székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet, amely legalább öt éve

üzemeltet Magyarországon minimum húsz üzemanyagtöltõ állomásból álló hálózatot, továbbá tagja a Magyar Ásvány-
olaj Szövetségnek.

A pályázati ajánlatok beadásának módja:
A pályázati ajánlatokat a kiíró által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentáció alapján nyújtják be az ajánlat-

tevõk a kiírónál, a 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13. 430. szám alatti helyiségben.
Az ajánlati biztosíték mértéke 6 millió forint.
A pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, az ajánlatkérési dokumentációban elõírtaknak megfelelõen,

4 példányban (1 eredeti és 3 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiírónál
a 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13. 430. szám alatti helyiségben kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi
határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék.
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Ajánlattételi határidõ:

2007. október 1. 10 óra.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90. naptári nap. Amennyiben a
pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés megkötése a nyertes pá-
lyázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az
ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felme-
rülõ más okból hiúsul meg.

A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy tárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határ-
idõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 nap-
tári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik.

A kiíró az elbírálási határidõ – 2007. október 19. – lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályá-
zókat a pályázati eljárás eredményérõl.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
1. a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
2. a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
3. pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ

helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé,
4. szükség esetén írásban kiegészítõ információkat, illetve hiánypótlást kérjen azzal, hogy az ajánlattevõ írásbeli vála-

sza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázat lényeges tartalmi elemeinek megváltoztatását.

A pályázatot követõ tárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban megajánlott díjak
nem csökkenthetõk, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi
feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
1. azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyúj-

tották be,
2. a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
3. a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás),
4. az ajánlatkérési dokumentációban elõírtakat teljesíti.

Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan
nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg.

Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-
vénytelennek nyilvánítja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a kiírónál kérhetõ: dr. Bardóczky Viktor, telefon: 336-8159.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a költségvetést megilletõ áfabevételek realizálásának ellenõrzésérõl (0717)

Hazánk európai uniós tagságával megváltozott az általános forgalmi adó elszámolási és beszedési rendszere. Új fogal-
mi kategóriaként jelent meg a jogszabályokban a Közösségen belüli termékbeszerzés és termékértékesítés, így az import
és export forgalma a Közösségen kívüli országokkal történõ kereskedelemre szûkült. Az áfabevételek az EU közös költ-
ségvetésébe fizetendõ tagállami hozzájárulások egyik forrását is jelentik, ezért a tagállamoknak és az EU-nak egyaránt
érdeke az áfa minél teljesebb körû beszedése. Az EU-ban becslések szerint évente 60 Mrd euró (kb. 15 000 Mrd Ft)
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összeget tesz ki az áfacsalások mértéke, amely nagyságrendileg azonos az EU költségvetésének legnagyobb kiadási
tételével, a közösségi agrárköltségvetés összegével és ötszöröse a foglakoztatásra vagy a szociális kiadásokra fordított
összegeknek.

Az ellenõrzés célja annak értékelése volt, hogy a pénzügyminiszter felügyeleti és irányítási jogkörében érvényesítet-
te-e a törvényességi, a célszerûségi és a szakmai szempontokat, illetve meghatározott-e követelményeket, feladatokat az
adóhatóságok számára az áfabeszedési tevékenység hatékonyságának és eredményességének javítása érdekében; az
APEH és a VP eljárásrendje, valamint ellenõrzései biztosították-e az áfabevételek minél teljesebb körû beszedését, az
áfacsalások feltárását, a jogosulatlan kifizetések megakadályozását; eredményes volt-e az adóhatóságok hátralékkeze-
lése, különös tekintettel a követelések megtérülésének arányára; hasznosították-e az adóhatóságok a korábbi számvevõ-
széki ellenõrzések megállapításait, javaslatait.

A lefolytatott számvevõszéki ellenõrzés fõbb megállapításai:

A pénzügyminiszter a vizsgált idõszakban felügyeleti jogkörében eljárva rendszeresen beszámoltatta mindkét adóha-
tóságot a költségvetés bevételi elõirányzatainak idõarányos teljesülésérõl, az ellenõrzések eredményeirõl, a hátralékállo-
mány, valamint a felszámolási, csõd- és végelszámolási eljárások alakulásáról. Az adóhatóságok folyamatosan adatokat,
prognózisokat szolgáltatnak az egyes szakterületeiket érintõ folyamatokról és eredményekrõl. Ezeket a PM – a bevételi
elõirányzatok alakulásának értékelését kivéve – nem használta fel elemzések, értékelések készítéséhez, a jogszabályok
elõkészítéséhez. Az APEH értékelte, hogy az EU Igazgatási Együttmûködés Állandó Bizottsága (SCAC) által az áfacsa-
lások feltárására és megelõzésére kidolgozott ajánlásai (Good Practice Guide) mennyiben építhetõk be a magyar adózás
jogrendszerébe. A PM azonban nem tartja lehetségesnek, illetve célszerûnek azok megvalósítását a jelenlegi hazai jog-
szabályi környezetben. Nem mérte fel, hogy a vállalkozásalapítás eljárásrendjének liberalizálása mely területeken és mi-
lyen mértékben sértheti a költségvetés érdekét. Az elemzések, értékelések elvégzésének szükségességét indokolja, hogy
a közösségen belüli áruforgalom ellenõrzése terén az EU által kialakított VIES rendszer alkalmazhatósága korlátozott, a
potenciális nettó áfabevétel és a ténylegesen, pénzforgalomban is realizált áfabevétel közötti különbözet becsült értéke
(költségvetési bevételelmaradás) az éves nettó áfabevétel 14-15%-a, ami kb. 250 Mrd Ft. Ennek több mint kétharmada
kapcsolható áfacsalásokhoz.

Az EU-tagországok többségének gyakorlatától eltérõen az induló vállalkozások esetében a regisztrációs eljárások jo-
gi szabályozása nem foglal magában kötelezõ kontrollokat. A Hivatalnak az Art. rendelkezései szerint joga van megta-
gadni a regisztrációt az adózó által bejelentett adatok valótlansága, vagy hiányossága miatt, ilyen ellenõrzéseket azon-
ban nem végez, mivel a jogszabályok által meghatározott határidõk nem is teszik ezt lehetõvé. Az Art. szabályozása sze-
rint az APEH az általa kockázatosnak minõsíthetõ adóalanyok számára nem rendelhet el soron kívüli és/vagy gyakoribb
adóbevallást, illetve nem írhat elõ pénzügyi biztosítékot.

A hatályos jogi szabályozás szerint a közösségen belül beszerzett használt személygépkocsik forgalomba helyezésé-
nek nem feltétele, hogy az adóalany – a regisztrációs adóhoz hasonlóan – az áfát is megfizesse. Az ellenõrzésekkel már
feltárt adóhiány összege közel 0,6 Mrd Ft és az APEH a folyamatban lévõ ellenõrzésekkel további 6,5 Mrd Ft adóhiányt
prognosztizált.

Mind az APEH, mind a VP kidolgozta az EU-n belüli kereskedelemben érintett adózók ellenõrzésének módszertanát,
amelyet a gyakorlatban is alkalmaznak. Kialakították az ellenõrzésre kiválasztás kockázatkezelési informatikai rendsze-
reit, amelyekben folyamatosan bõvítik a kockázati paraméterek számát és körét. A kapott adatokat általában hasznosít-
ják mind az ellenõrzésre kiválasztáshoz, mind az ellenõrzések lefolytatásához. Ezekhez azonban kontrolladatok csak
korlátozottan állnak rendelkezésére, vagy nem teljeskörûen megbízhatóak.

A vizsgált idõszakban az APEH közzé tette éves ellenõrzési irányelveit, amelyekben a törvényben elõírt kötelezõ el-
lenõrzési feladatokon túl kiemelt vizsgálati célokat is meghatározott. A korábbi ellenõrzések tapasztalatai és az EU tag-
államok gyakorlatának megfelelõen elrendelte az áfakötelezettségüket minimalizálók, a bevallást nem, vagy késedelme-
sen teljesítõk, valamint a nyugtaadási kötelezettség teljesítésének vizsgálatát. Növekvõ számban végez regisztrációt kö-
vetõ preventív ellenõrzést, amelynek célja elsõsorban az adóhatósági jelenlét fokozása, ezáltal az adóalanyok jogkövetõ
magatartásának elõsegítése. Az ellenõrzésekkel feltárt adókülönbözet alapján az APEH áfát érintõ ellenõrzéseinek ered-
ményessége 2005-ben a 2004. évihez képest számottevõen nem változott, 2006-ban azonban jelentõs mértékben javult.
Az egy ellenõrzésre jutó adókülönbözet az utólagos átfogó ellenõrzéseknél 2006-ban több mint 60%-kal, a kiutalás elõtti
áfaellenõrzéseknél 143%-kal nõtt.

Az APEH nem mutatja ki, hogy az ellenõrzései mennyiben eredményeztek tényleges költségvetési bevételt. Az Art.
nem írja elõ – ugyanakkor nem is zárja ki – az APEH számára ilyen nyilvántartás vezetését. A különbözõ ellenõrzési tí-
pusok portfólión belüli arányának meghatározásához szükséges lenne annak ismerete is, hogy az adóhiányként meg-
állapított összegeket milyen arányban fizetik meg az adóalanyok. A nemfizetés okainak feltárásával és ez alapján továb-
bi kockázati szempontok kialakításával az ellenõrzési típusoknak olyan aránya lenne határozható meg, amely mel-
lett eredményesebben elõzhetõ meg a nagy összegû kinnlevõségek kialakulása. A Hivatal ugyanis az adóalanyok egy
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részét az utólagos ellenõrzései során már nem éri el. A vizsgált idõszakban a meghiúsult ellenõrzések száma a 2004. évi
12 951 db-ról 2006. évre 13 888 db-ra nõtt.

A költségvetést megilletõ áfabevételek beszedésében magas kockázatot jelent a VIES rendszer hiányosságai mellett,
hogy az import- és exportforgalom ellenõrzése terén a VP által végrehajtott tételes ellenõrzések száma alacsony. Ennek
következtében az APEH részére átadott importforgalmi adatok nem teljeskörûen megbízhatóak, valamint a VP nem tud-
ja eredményesen feltárni a fiktív export miatti csalásokat. A VP egy utólagos ellenõrzéssel a költségvetés áfabevételeit
2,7 Mrd Ft-tal megrövidítõ fiktív exportot tárt fel, az APEH egy ellenõrzése során 1 Mrd Ft áfahiányt állapított meg fik-
tívexport-kiléptetés miatt.

A VP-nek a hátralékok behajtására kialakított eljárásrendje biztosítja a feladatok eredményes ellátását. Az APEH eljá-
rásrendje azonban nem felel meg az Art. elõírásainak, intézkedéseit nem haladéktalanul és nem a hátralékok teljes köré-
nek figyelembevételével teszi meg.

Vizsgálatunk alapján szükségesnek tartjuk, hogy a pénzügyminiszter kezdeményezze az adójogszabályok módosítá-
sát annak érdekében, hogy a használt személygépkocsik Közösségen belüli beszerzése utáni áfát az adóalanyok a forga-
lomba helyezés elõtt megfizessék. Írjon elõ a VP számára teljesítménykövetelményeket az export- és importforgalom te-
rén a tételes ellenõrzések arányának növelésére. Írja elõ az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnöke számára, hogy
alakítsa át a hátralékok beszedésére kialakított eljárásrendet annak érdekében, hogy a Hivatal a végrehajtási eljárásokat
az Art. 150. § (3) bek.-ében elõírtakkal összhangban a hátralékok teljes körének figyelembevételével kezdeményezze.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye

A nyilvános könyvtárakkal kapcsolatos tájékoztatók

I.

A nyilvános könyvtárak jegyzékére újonnan felvett könyvtárak

Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje fenntartója alaptevékenysége

Gyõr 0825584-GY Nyugat-Magyarországi
Egyetem. Apáczai Csere
János Kar Könyvtára

Liszt Ferenc u. 42. 9022 Siposné Major Erika Nyugat-Magyarországi
Egyetem

fõiskolai könyvtári feladatok
ellátása

Hosszúhetény 0230836-BAR Nemes János Általános
Mûvelõdési Központ és
Könyvtár

Verseny u. 9. 7694 Wágner Mónika Hosszúhetény Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Pusztavacs 1323083-PE Optimista Könyvtár Kossuth L. u. 3. 2378 Rózsahegyi Márk Egy Optimista Magyaror-
szágért Közhasznú Alapít-
vány

szakkönyvtári könyvtári fel-
adatok ellátása

Tiszaalpár 0324545-BÁCS Általános Iskola és
Könyvtár Tiszaalpár

Alkotmány u. 14. 6066 Sztakó Ildikó Tiszaalpár Nagyközség
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

II.

A nyilvános könyvtárak jegyzékérõl törölt könyvtárak

Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje fenntartója alaptevékenysége

Bakonynána 1925991-VE Községi Könyvtár Alkotmány u. 3. 8422 Krénné Tamás Teréz Bakonynána Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Balaton 1011527-HE Községi Könyvtár Köztársaság tér 5. 3347 Oravecz Barnáné Balaton Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Balatonendréd 1419460-SO Közmûvelõdési és Iskolai
Könyvtár

Szabadság u. 20. 8613 Erdõsné Matyikó
Zsuzsanna

Balatonendréd Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása
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Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje fenntartója alaptevékenysége

Balatonszabadi 1416601-SO Kettõs Funkciójú Községi
Könyvtár

Vak Bottyán u. 96. 8651 Bertáné Várai Ildikó Balatonszabadi Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Bánd 1914173-VE Bánd Községi Könyvtár Petõfi S. u. 67. 8443 Rák Amarilla Bánd Község Önkormány-
zata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Bekecs 0506929-BAZ Községi Könyvtár Honvéd u. 124. 3903 Turbucz György Bekecs Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Bekölce 1004400-HE József Attila Községi
Klubkönyvtár

Béke út 41. 3343 Dorkó Jenõné Bekölce Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Belecska 1728662-TO Klubkönyvtár Belecska Fõ u. 71. 7061 Kis Mihályné Belecska Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Bihardancsháza 0925256-HB Községi Könyvtár Petõfi S. út 2. 4175 Kiss Gábor Bihardancsháza Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Bodrog 1410506-SO Községi és Iskolai
Könyvtár

Kossuth u. 53. 7439 Gerlinger Júlia Bodrog Község Önkor-
mányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Bonnya 1422673-SO Községi Könyvtár Petõfi u. 62. 7281 Gelencsér Józsefné Bonnya Község Önkor-
mányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Budapest 0129744-FV Budapesti Vállalkozásfej-
lesztési Közalapítvány
Könyvtára

Rákóczi u. 18. 1072 Drégely Istvánné Budapesti Vállalkozás-fej-
lesztési Közalapítvány
Kuratóriuma

szakkönyvtári feladatok ellá-
tása

Budapest 0129744-FV Az Építõ-, Fa- és Építõ-
anyagipari Dolgozók
Szakszervezeteinek Szö-
vetsége Központi
Könyvtára

Kerekes u. 12–20. 1135 Patvarczki Józsefné Építõ-, Fa- és Építõanyag-
ipari Dolgozók Szakszer-
vezeteinek Szövetsége

munkahelyi könyvtári felada-
tok nyilvános könyvtári
ellátása

Csikóstõttõs 1730094-TO Községi és Iskolai
Könyvtár

Hunyadi tér 22. 7341 Kleinné Marton Márta Csikóstõttõs Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Darvas 0914678-HB Községi és Általános
Iskolai Könyvtár Darvas

Rákóczi u. 57. 4144 Fekete Tiborné Darvas Község Önkor-
mányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Demjén 1008660-HE Községi Könyvtár
Demjén

Petõfi u. 27. 3395 Hliva Andrásné Demjén Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Dormánd 1030261-HE Remenyik Zsigmond
Községi és Iskolai
Könyvtár

Dózsa Gy. u. 78. 3374 Tóthné Veres Noémi Dormánd Község Önkor-
mányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Egerbakta 1012821-HE Egerbaktai Községi
Könyvtár

Egri út 105. 3321 Varga Miklósné Egerbakta Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Egercsehi 1016610-HE Egercsehi Községi
Könyvtár

Egri u. 26. 3341 Révész Lászlóné Egercsehi Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása
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Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje fenntartója alaptevékenysége

Egerszalók 1024758-HE Községi Könyvtár Kossuth út 69. 3394 Nagy Gáborné Egerszalók Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Egyházaskozár 0227401-BAR Általános Mûvelõdési
Központ és Könyvtár

Rákóczi u. 56. 7347 Máris Ferencné
Németh Erzsébet

Egyházaskozár Község
Önkormányzata, Bikal
Község Önkormányzata,
Hegyhátmaróc Község Ön-
kormányzata, Tófû Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Erzsébet 0213499-BAR Erzsébeti Lakossági
Nyilvános Könyvtár

Fõ u. 135. 7661 Négyes Tímea Erzsébet Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Galgaguta 1225663-NÓ Községi Könyvtár Kossuth út 72. 2686 Antalicsné Verner
Mária

Galgaguta Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Gyöngyösmellék 0222664-BAR Közmûvelõdési Intéz-
mény és Községi
Könyvtár

Szabadság tér 2. 7972 ifj. Schán Józsefné Gyöngyösmellék Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Hajmáskér 1915361-VE Községi Könyvtár Kossuth u. 25. 8192 Takács Emma Hajmáskér Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Hárskút 1925566-VE Hárskút Községi Könyv-
tár és Mûvelõdési Ház

Rákóczi u. 16. 8442 Dávid Orsolya Hárskút Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Hevesvezekény 1004084-HE Községi Könyvtár Fõ u. 33. 3383 Nagy Sándorné Hevesvezekény Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Hidegkút 1920756-VE Hidegkút Községi
Könyvtár

Fõ u. 67/a 8247 Nagyné Erdei Tünde Hidegkút Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Hídvégardó 0525672-BAZ Községi Könyvtár Tornai út 54. 3768 Ritó Lászlóné Hídvégardó Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Ibafa 0233066-BAR Mûvelõdési Otthon
és Könyvtár

Arany J. u. 2. 7935 Tegény Béláné Ibafa Község Önkormány-
zata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Kapoly 1433394-SO Községi Könyvtár Kossuth u. 56. 8671 Krezingerné Pór Alíz Kapoly Község Önkor-
mányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Karancsberény 1225548-NÓ Mûvelõdési Ház
és Községi Könyvtár

Petõfi u. 65. 3037 Mezeiné Galovics
Rita

Karancsberény Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Kátoly 0219132-BAR Községi Könyvtár Szabadság u. 25. 7661 Divják Antalné Kátoly Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Kékesd 0216805-BAR Kékesd Lakossági
Nyilvános Könyvtár

Fõ u. 1. 7661 Soós Erika Kékesd Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Kisbárapáti 1424493-SO Községi Könyvtár Fõ u. 81. 7282 Grosch Jánosné Kisbárapáti Község Önkor-
mányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása
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Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje fenntartója alaptevékenysége

Kõröshegy 1415510-SO Községi Könyvtár és Falu
Ház

Kozma tér 1. 8617 Molnárné Papp Ilona Kõröshegy Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Kurd 1720507-TO Községi Könyvtár Kurd Kotsis Margit u. 4. 7226 Stéhli Róbertné Kurd Község Önkormány-
zata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Lókút 1918856-VE Iskolai és Közmûvelõdési
Könyvtár

Bem J. u. 75. 8425 Szõnyegi János Lókút Község Önkormány-
zata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Merenye 0207737-BAR Községi Könyvtár
Merenye

Kossuth u. 24. 2981 Pinczésné Horváth
Ibolya

Merenye Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Mikófalva 1031282-HE Községi Könyvtár Kossuth L. u. 25. 3344 Kelemen Krisztina Mikófalva Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Nagyberény 1429063-SO Községi és Iskolai
Könyvtár

Templom u. 3. 8656 Baranyai Gézáné Nagyberény Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Nagydém 1910001-VE Községi Könyvtár,
Nagydém

Árpád u. 2. 8554 Behõk Zoltánné Nagydém Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Nagyvázsony 1919196-VE Községi Könyvtár Petõfi u. 2. 8291 Mátisné Szabó
Erzsébet

Nagyvázsony Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Nemesvámos 1902194-VE Községi Könyvtár Kossuth u. 22. 8248 Nagy Ágostonné Nemesvámos Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Nyim 1403203-SO Nyim Községi Könyvtár Fõ u. 37. 8612 Kovács Józsefné Nyim Község Önkormány-
zata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Olaszfalu 1926514-VE Községi Könyvtár Eperjes u. 1. 8414 Klausz Mihályné Olaszfalu Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Osztopán 1419770-SO Községi és Iskolai
Könyvtár

Fõ u. 22. 7444 Horváthné Buzsáki
Rita

Osztopán Község Önkor-
mányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Õcsény 1708961-TO Általános Mûvelõdési
Központ Õcsény.
Községi Könyvtár

Perczel M. u. 1. 7143 Veress Ilona Általános Mûvelõdési Köz-
pont Õcsény

községi könyvtári feladatok
ellátása

Papkeszi 1907348-VE Papkeszi Községi Köz-
mûvelõdési Könyvtár

Fõ u. 2. 8183 Savanyu Beáta Papkeszi Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Pogány 0217242-BAR Községi Könyvtár Széchenyi u. 11. 7666 Birkenstock Éva Pogány Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Ravazd 0821801-GY Községi és Iskolai
Könyvtár

Fõ u. 18. 9091 Jánokiné Simon Erika Ravazd Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Ságvár 1414942-SO Ságvár Községi Könyvtár Petõfi u. 15/a 8654 Boda Csabáné Ságvár Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Siójut 1423092-SO Községi Könyvtár Petõfi u. 55. 8652 Hornyák Henriett Siójut Község Önkormány-
zata

községi könyvtári feladatok
ellátása
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Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje fenntartója alaptevékenysége

Som 1404127-SO Községi Könyvtár, Som Ady u. 35. 8655 Lenkey Tiborné Som Község Önkormány-
zata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Somogygeszti 1420330-SO Iskolai és Községi
Könyvtár

Dózsa Gy. u. 1. 7455 Nyíri Imre Somogygeszti Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Somogymeggyes 1412876-SO Községi Könyvtár Akácfa u. 4. 8673 Reinhardt Ilona Somogymeggyes Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Szederkény 0205607-BAR Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

Rákóczi u. 12. 7751 Hock Melinda Szederkény Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Szentgál 1907922-VE Községi Könyvtár Fõ u. 48. 8444 Somlai Veronika Szentgál Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Szilvásvárad 1005643-HE Községi Könyvtár Miskolci út 6. 3348 Kozák Dénesné Szilvásvárad Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Tetétlen 0919691-HB Községi Könyvtár Kossuth u. 58. 4184 Kulcsár Andrásné Tetétlen Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Tótvázsony 1902714-VE Tótvázsony Községi
Könyvtár

Iskola u. 1. 8246 Felhoffer Antónia Tótvázsony Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Vilonya 1915705-VE Vilonya Községi Közmû-
velõdési Könyvtár

Kossuth u. 11. 8194 Csillak Jánosné Vilonya Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Vizslás 1210320-NÓ Kultúrotthon és Könyvtár Kossuth L. út 46. 3128 Sándor Zsolt Vizslás Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

III.

Helyesbítések, változások a Kulturális Közlöny 2006. évi 18. számában megjelent állapothoz képest
(a változott adatok félkövérrel)

Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje fenntartója alaptevékenysége

Abaújszántó 0503595-BAZ Petõfi Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

Szent István tér 4. 3881 Burkusné Széphalmi
Imola

Abaújszántó Város
Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Ajka 1906673-VE Nagy László Városi
Könyvtár és Szabadidõ
Központ

Szabadság tér 13. 8400 Utassy Istvánné Ajka Város Önkormányzata városi könyvtári feladatok
ellátása

Álmosd 0927641-HB Kölcsey Könyvtár
Álmosd

Kölcsey u. 13. 4285 Lehóné Szõke Irén Álmosd Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása
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Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje fenntartója alaptevékenysége

Csém 1133640-KO Csém Községi Mûvelõdé-
si Ház és Könyvtár

Béke u. 24. 2949 Dián Erzsébet Csém Község Önkormány-
zata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Dunaszekcsõ 0209186-BAR Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

Kossuth L. u. 33. 7712 Schmidt Gabriella Dunaszekcsõ Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Ebes 0914614-HB Községi Könyvtár Ady E. u. 6-8. 4211 Mészáros Anita Ebes Község Önkormányzata községi könyvtári feladatok
ellátása

Egyházasgerge 1205980-NÓ Petõfi Sándor Községi
Könyvtár Egyházasgerge

Kossuth út 1. 3185 Kériné Gordos
Angéla

Egyházasgerge Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Fülöp 0922150-HB Klubkönyvtár Arany J. u. 21. 4266 Almási Szilvia Fülöp Község Önkormány-
zata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Halásztelek 1309690-PE Általános Mûvelõdési
Központ, Hunyadi Má-
tyás Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény és Köz-
ségi Könyvtár

Somogyi B. u. 50–52.
2314

Szabóné Léces
Katalin

Halásztelek Nagyközség
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Hort 1004145-HE Hort Község Kulturális
Centruma. Könyvtár,
Közösségi Ház és Hely-
történeti Kiállítóhely

Szabadság tér 23/A 3014 Cseh Katalin
Bernadett

Hort Község Önkormány-
zata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Jobbágyi 1208712-NÓ Községi Könyvtár Hunyadi út 27. 3063 Pintér Józsefné Jobbágyi Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Kadarkút 1426453-SO Városi Könyvtár Petõfi S. u. 1. 7530 Bukovicsné Pál Mária Kadarkút Város
Önkormányzata

városi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Kemence 1322345-PE Általános Mûvelõdési
Központ Könyvtára

Fõ u. 165. 2638 Pesek Gézáné Kemence Község Önkor-
mányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Kisbárkány 1226295-NÓ Községi Könyvtár Béke u. 31. 3075 Edõcs László Kisbárkány Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Kisköre 1018281-HE Városi Könyvtár Kossuth út 8. 3384 Patkó Istvánné Kisköre Város Önkor-
mányzata

városi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Kistarcsa 1334157-PE Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

Szabadság u. 48. 2143 Szabóné Tóth
Katalin

Kistarcsa Nagyközség
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Lánycsók 0233330-BAR Általános Mûvelõdési
Központ Könyvtára

Dózsa u. 51. 7759 Kissné Kern
Andrea

Lánycsók Község Önkor-
mányzata, Kisnyárád Köz-
ség Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Lenti 2012575-ZA Városi Könyvtár Lenti Templom tér 5. 8960 Német József
Ferencné

Lenti Város Önkor-
mányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása
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Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje fenntartója alaptevékenysége

Mátramindszent 1220075-NÓ Integrált Könyvtár Hunyadi út 9. 3155 Zentai Evelin Mátramindszent Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Mezõhék 1626286-JNSZ Páldi János Általános
Mûvelõdési Központ.
Könyvtár

Felszabadulás u. 4. 5453 Kovács Mihály Mezõhék Község Önkor-
mányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Mikebuda 1324466-PE Általános Mûvelõdési
Központ. Klubkönyvtár

Iskola u. 8. 2736 Ocsenás Mihályné Mikebuda Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Mikepércs 0924217-HB József Attila Klub-
könyvtár

Kossuth u. 1. 4271 Kenéz Tünde Mikepércs Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Mórahalom 0604349-CSO Mórahalom Város
Önkormányzat Tóth
Menyhért Városi
Könyvtár és Közösségi
Ház

Röszkei u. 2. 6782 Szûcs Julianna Mórahalom Város
Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Nagymágocs 0617233-CSO Petõfi Sándor Mûvelõ-
dési Ház, Könyvtár és
Helytörténeti Gyûjte-
mény

Szentesi út 40. 6622 Tóthné Rostás Ágnes Nagymágocs Nagyközség
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Nógrádkövesd 1232300-NÓ Könyvtár Kossuth u. 57. 2691 Filipp Zsanett Nógrádkövesd Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Noszvaj 1018810-HE Községi és Általános
Iskolai Könyvtár

Kossuth L. u. 12. 3325 Csorba Erzsébet Noszvaj Község Önkor-
mányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Nyírábrány 0932294-HB Nyírábrány Könyvtár Ábrányi K. tér 5. 4264 Nyíri Béláné Nyírábrány Nagyközség
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Nyírderzs 1505041-SZB Nyírderzs Község
Könyvtára

Bátori út 15. 4332 Ducsai Nóra Nyírderzs Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Pálháza 0512362-BAZ Térségi Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

Dózsa Gy. út 151. 3994 Körmöndi Zoltánné Pálháza Város Önkor-
mányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Pilis 1309821-PE Kármán József Városi
Könyvtár, Pilis

Kávai út 1. 2721 Pogány György Pilis Város Önkormányzata városi könyvtári feladatok
ellátása

Pilismarót 1114669-KO Heckenast Gusztáv
Községi Könyvtár

Rákóczi u. 17. 2028 Maier-Kránitz László Pilismarót Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Rákócziújfalu 1612423-JNSZ Mûvelõdési Ház és Köz-
ségi Könyvtár

Felszabadulás út 31. 5084 Dobrai Judit Rákócziújfalu Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Sajószentpéter 0516054-BAZ Mûvelõdési és Sportköz-
pont és Városi Könyvtár

Bem J. u. 15. 3770 Varga Pál Sajószentpéter Város
Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása
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Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje fenntartója alaptevékenysége

Salgótarján 1225788-NÓ Budapesti Gazdasági Fõ-
iskola Pénzügyi és Szám-
viteli Fõiskolai Kar
Salgótarjáni Intézete
Könyvtár

Kistarján út 5. 3100 Novákné Bükki
Mária

Budapesti Gazdasági Fõis-
kola Pénzügyi és Számvi-
teli Fõiskolai Kar
Salgótarjáni Intézete

fõiskolai könyvtári feladatok
ellátása

Soltszentimre 0318218-BÁCS Általános Mûvelõdési
Központ. Községi
Könyvtár és Közmûve-
lõdési feladatokat ellátó
intézmény

Hõsök tere 1. 6223 Cseh-Szakál Jánosné Soltszentimre Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Somogysámson 1415626-SO Bernáth Aurél Általános
Mûvelõdési Központ
Könyvtára

Fõ u. 120. 8733 Mika Lászlóné Somogysámson Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Sopron 0808518-GY Széchenyi István Városi
Könyvtár

Pócsi u. 25. 9400 Orbánné Kalmár
Judit

Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Sümeg 1925593-VE Kisfaludy Sándor
Mûvelõdési Központ,
Könyvtár és Emlékház

Halász L. u. 11. 8330 Párizs Györgyné Sümeg Város Önkormány-
zata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Szank 0311794-BÁCS Általános Mûvelõdési
Központ. Könyvtár

Béke u. 40/a 6131 Iványiné Földi
Ágnes

Szank Község Önkormány-
zata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Tápiószentmárton 1314571-PE Általános Mûvelõdési
Központ Könyvtár
Tápiószentmárton

Kossuth L. út 24. 2711 Hajdu Krisztina Tápiószentmárton Nagy-
község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Tápiószõlõs 1302769-PE Általános Mûvelõdési
Központ. Könyvtár

Kossuth L. u. 3. 2769 Szegedi György Tápiószõlõs Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Tiszabábolna 0502291-BAZ Községi Könyvtár
Tiszabábolna

Fõ út 113. 3465 Hencz Zsolt Tiszabábolna Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Tiszacsege 0915664-HB Tiszacsegei Általános
Mûvelõdési Központ.
Könyvtár

Kossuth út 3. 4066 Ládi Jánosné Tiszacsege Város Önkor-
mányzata

városi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Told 0925876-HB Községi Könyvtár Kossuth u. 28. 4117 Varga Zoltánné Told Község Önkormány-
zata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Újfehértó 1526611-SZB Újfehértó Városi Könyv-
tár és Mûvelõdési Köz-
pont

Fõ tér 24. 4244 Buczkó József Újfehértó Város Önkor-
mányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Újiráz 0923393-HB Általános Iskola, Óvoda
és Könyvtár

Szabadság tér 5. 4146 Szémánné Furák
Éva

Újiráz Község Önkor-
mányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása
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Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje fenntartója alaptevékenysége

Újkígyós 0402352-BÉ Petõfi Sándor Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár

Arany J. u. 47. 5661 Orbán Jánosné Újkígyós Nagyközség
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Újtikos 0911925-HB Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

Fõ út 11. 4096 Fülöpné Trungel
Erika

Újtikos Község Önkor-
mányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Végegyháza 0431228-BÉ Általános Mûvelõdési
Központ. Könyvtár

Széchenyi u. 25. 5811 Rádainé Kunos
Klára

Végegyháza Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Zalakaros 2011785-ZA Móra Ferenc Általános
Iskola, Óvoda, Alapfokú
Mûvészet Oktatási
Intézmény és Könyvtár

Liget u. 28. 8749 Horváthné Nagy
Elvira

Zalakaros Város Önkor-
mányzata

városi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

257/2007.

2038
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

2007/35.szám



ORTT-KÖZLEMÉNYEK

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az
érdekelteket, hogy a 923/2007. (IV. 11.) számú határozatá-
val közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította az Újpesti Média
Kht. (1043 Budapest, István u. 2–4.) vezetékes mûsorszol-
gáltatót, amelynek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább
közöljük.

Az Újpest TV mûsorszerkezete,
a közszolgálati mûsorok megjelölésével

1. Az Újpest TV mûsorszerkezete alapvetõen két elem-
bõl áll:

a) képújság,
b) saját készítésû mûsor heti két alkalommal két-három

órában.
2. A saját készítésû mûsor címe: Újpesti Híradó.
Feladata:
a) a mûsorszolgáltató vételkörzetében élõ hallgatók, né-

zõk rendszeres tájékoztatása a közérdeklõdésre számot
tartó kérdésekrõl,

b) helyi és térségi társadalmi szervezetek bemutatása,
c) helyi és térségi oktatási és mûvelõdési intézmények

bemutatása,
d) a helyben élõ hallgatók, nézõk tájékozódási, kulturá-

lis, állampolgári, életviteli szükségleteinek, igényeinek
kielégítése,

e) oktatási, képzési célú ismeretek közzététele,
f) tudományos tevékenység és eredmények ismertetése,
g) a gyermek- és ifjúsági mûsorok, valamint a gyermek-

védelem céljait szolgáló ismeretterjesztõ, felvilágosító
mûsorok közzététele,

h) a mindennapi életvitelt segítõ, az állampolgárok jogi
és közéleti tájékozódását szolgáló, az egészséges életmó-
dot, a környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a
közbiztonságot, a közlekedésbiztonságot elõsegítõ isme-
retek terjesztése,

i) sportesemények közvetítése,
j) hírszolgáltatás.
Fentiek alapján a saját készítésû mûsorok megfelelnek a

közszolgálati kvóta (50%-ot meghaladó) elõírásainak.
3. Képújság
Az Újpest TV a képújságban a közszolgálati funkciónak

megfelelõen a következõ elemeket kívánja megjeleníteni:
a) helyi önkormányzat hírei, hirdetményei, közérdekû

információk (30%),
b) közérdekû információk, így orvosi szakrendelés ide-

je, gyógyszertár nyitva tartása, könyvtár nyitva tartása,
Ady Mûvelõdési Ház, ÁMK programjai stb. (20%),

c) helyi társadalmi szervezetek programjai, összejövete-
lei (10%),

d) lakossági és vállalkozói hirdetések (40%).
Összegzés: Az a), b) és c) pontok alapján a képújságban

szereplõ elemek 60%-a megfelel a közszolgálati kvóta kri-
tériumának.

2. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való független-
ség elvei és biztosítékai

2.1. Választási idõszakban az országgyûlési képviselõk,
illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és pol-
gármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkor-
mányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint
az Újpest TV nem tesz közzé politikai hirdetést.

2.2. Az Újpest TV tevékenységét pártoktól és politikai
mozgalmaktól függetlenül folytatja, a véleménynyilvání-
tás és a sajtó szabadságára vonatkozó garanciák alapján.
Sem országgyûlési, sem helyhatósági választásokon nem
állít, nem támogat képviselõjelöltet.

2.3. Politikai szervezeteket nem támogat, tõlük támoga-
tást nem fogadhat el, és – választási kampányidõszak kivé-
telével – politikai hirdetéseket nem közöl.

2.4. A pártok és politikai mozgalmak nézeteirõl, tevé-
kenységük alapelveirõl tárgyszerû és pártatlan tájékozta-
tást ad. Politikai mûsoraiban az egyenlõ távolságtartás, a
különbözõ nézetek bemutatásával a sokoldalúság és ki-
egyensúlyozottság elvét követi.

2.5. Politikai pártok tisztségviselõinek, országgyûlési
képviselõk és polgármesterek pártpolitikai kommentárjai,
hírmagyarázatai vagy jegyzetei nem kapnak helyet az Új-
pest TV mûsorában.

2.6. Az Újpest TV sem politikai párttól vagy politikai
mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy
államigazgatási szervtõl, sem pedig azok tisztségviselõitõl
nem fogadhat el olyan kérést, amely valamely mûsorszám
tartalmára, idõtartamára, mûsorkörnyezetére vagy a szer-
kesztés egyéb elemeire irányul.

3. Idõszerû politikai, illetve hírmûsorokra vonatkozó
szabályok

3.1. Az Újpest TV hírmûsoraiban elsõsorban a vételkör-
zetében történõ helyi eseményekrõl számol be. A híreket
tárgyszerûen, kommentár és saját vélemény elkülönítésé-
vel, jelentõségüknek megfelelõ arányossággal közli. Az
arra hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hír-
zárlatot tiszteletben tartja, de a hírzárlat tényét nézõi tudo-
mására hozza.

3.2. Az Újpest TV politikai tájékoztató és hírszolgáltató
mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudósí-
tóként rendszeresen közremûködõ munkatársak – a mun-
kavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – poli-
tikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot – kivéve a
hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.
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3.3. A helyi közéletben felmerülõ vitás kérdéseket a kü-
lönbözõ álláspontok tárgyilagos, elfogulatlan bemutatásá-
val viszi képernyõre, tekintet nélkül az érdekeltek tár-
sadalmi státusára. Nem zárkózik el az ún. kényes kérdé-
sek megfelelõen udvarias formában történõ feltevésétõl
sem.

3.4. Az esetlegesen felmerülõ helyreigazítási igények
teljesítésérõl a fõszerkesztõ dönt. Eljárása során különle-
ges figyelemmel köteles a vitatott mûsorszámban foglaltak
valóságtartalmát sokoldalúan ellenõrizni, illetve a kért és
jogos helyreigazítást, valamint az esetleges kiegyensúlyo-
zatlanság-korrigálást megvalósító mûsorszámot az eredeti
közléssel azonos mûsoridõben, a lehetõ legrövidebb idõn
belül közzétenni. A személyiségi jogokat érintõ jogos ész-
revételek nyomán szükségessé váló helyreigazítás határ-
ideje az igény kézhezvételétõl számított 8. nap.

3.5. Az Újpest TV törekszik arra, hogy a hír-, politi-
kai-közéleti mûsorszámokban a helyi közéletet meghatá-
rozó társadalmi csoportok véleménye helyet kapjon. Gon-
dosan ügyel arra, hogy a szerkesztés során a mûsorba ke-
rülõ vélemény egyezõ maradjon a kérdezett álláspontjával.

3.6. A mûsorban elhangzó vélemények megfogalmazá-
sukban nem lehetnek durvák, nem sérthetik mások becsü-
letét, jó hírnevét vagy egyéb személyiségi jogait. Az ilyen
megfogalmazásokat a szerkesztés eszközeivel, a mondan-
dó lényegének megtartása mellett korrigálni kell. Ha ez
– például élõadás esetében – nem valósítható meg, fel kell
hívni a nézõ figyelmét, hogy a Újpest TV nem azonosul az
elhangzottakkal.

4. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai kö-
vetelmények

4.1. Az Újpest TV megköveteli képernyõre kerülõ mun-
katársaitól az adott alkalomhoz illõ, nyelvileg kifogásta-
lan, trágárságot mellõzõ beszédet.

4.2. Kerülni kell a magyarul is kifejezhetõ idegen sza-
vak indokolatlan és gyakori használatát. Idegen nevek és
szavak kimondásakor az adott nyelv kiejtési szabályait
kell figyelembe venni, kivéve, ha a szóban forgó név vagy
kifejezés attól eltérõ kiejtéssel került a köztudatba.

4.3. A mûsorvezetõnek, riporternek arra is figyelmet
kell fordítania, hogy a megszólalókat – személyük sérelme
nélkül – a magyar nyelv helyes használatára késztesse.

5. A nemzeti és etnikai kisebbségi mûsorszámokra vo-
natkozó szabályok

5.1. Az Újpest TV az eseményekhez alkalmazkodó gya-
korisággal, rendszeresen mûsorára tûzi a vételkörzetében
élõ etnikai kisebbségek rendezvényeinek, szervezeteik
eredményeinek, gondjainak magyar nyelven történõ be-
mutatását, elõsegítve ezzel is, hogy gondjaikat, örömeiket
a többség is megismerje. Az ilyen mûsorszámok készítésé-
nél a vételkörzetében élõ érintett nemzetiségek és más ki-
sebbségek képviselõinek tanácsait figyelembe kell venni.

5.2. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személy-
nek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a ma-
gyar nyelvet érti és beszéli. Ebben az esetben az Újpest TV
feladata a fordításról gondoskodni.

6. Kulturális, tudományos, világnézeti és vallási mûsor-
számok készítési szabályai

6.1. Az Újpest TV kulturális mûsorszámaiban elsõsor-
ban a vételkörzetében történõ kulturális eseményekre fi-
gyel, ezekrõl rendszeresen beszámol, de egy-egy érdekes
téma kapcsán megkeresi a kérdés vagy mûfaj országosan
elismert képviselõit is.

6.2. Világnézeti mûsorszámaiban a kiegyensúlyozott-
ságra, a különféle nézetek bemutatására törekszik – fõként
vallási ünnepek idején képernyõre kerülõ –, vallási mûsor-
számait is az arányosság jellemzi. Bármilyen formában ti-
los értékítélet- vagy szimpátiasorrendet felállítani, vagy
sugallni az egyes vallások, illetve világnézetek között, a
különbözõ vallások tanait, szokásait egymással ütköztetni.

6.3. Tudományos mûsorszámaiban teret ad az egymás-
tól eltérõ vélemények kifejtésének. Ügyel arra, hogy új tu-
dományos eredmények ismertetése ne kelthessen a nézõ-
ben alaptalan várakozást.

6.4. A tudományos mûsorszám nem irányulhat a nézõ
egészségével kapcsolatos magatartásnak közvetlen befo-
lyásolására, e célból eszközök és módszerek sem ajánl-
hatók.

6.5. A mûsorszámok között a szerkesztés során elõnyös
megkülönböztetést élveznek azok, amelyek magas színvo-
nalon segítik a nemzeti kulturális örökség ápolását vagy a
fiatalok szellemi, erkölcsi fejlõdését.

7. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok
közzétételi rendje

7.1. Az Újpest TV reklámot csak a többi mûsorszámtól
elkülönítve, elõzetes képi és/vagy hangi bejelentés után
közöl. A reklám végét képi és/vagy hangi jelzés zárja.

7.2. Támogatott mûsorszám esetében a támogatót köz-
vetlenül a mûsorszám elõtt vagy közvetlenül utána kell
megnevezni. A megnevezés mozgóképes formában is tör-
ténhet, de semmilyen formában sem lehet a támogató vala-
mely termékének vagy szolgáltatásának reklámértékû
megjelenítése. A támogató kizárólag személy vagy szerve-
zet lehet, semmiképpen sem termék vagy szolgáltatás.

7.3. Közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás
közzététele során mindig megnevezi azok forrását. Ennek
során tartózkodik attól, hogy a közleményben szereplõ
szervezetrõl a közlemény, illetve felhívás tárgya által nem
indokolt információt közöljön. A közlemény elejét és vé-
gét képi és/vagy hangi bejelentés jelzi.

7.4. Politikai hirdetéseket csak választási idõszakokban
vagy már elrendelt népszavazás kapcsán közölhet, megne-
vezve a közzététel idõszerûségét alátámasztó okot. A poli-
tikai hirdetés elejét és végét képi és/vagy hangi bejelentés
jelzi.
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8. A kiskorú nézõkkel kapcsolatos szabályok
8.1. Az Újpest TV nem ad olyan mûsorszámot, amely a

kiskorúak személyiségfejlõdésére káros lehet.
8.2. Mûsorával igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szelle-

mi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a világ megismerését,
az életkorhoz illõ pozitív magatartásformák kialakulását.

8.3. Fokozottan tiszteletben tartja a mûsorszámaiban
szereplõ kiskorúak személyiségi jogait, emberi méltósá-
gát. Semmilyen körülmények között sem él vissza a kisko-
rú tapasztalatlanságával, õt nem hozza nevetséges helyzet-
be, nem teszi ki lelki, ill. erejét meghaladó fizikai megpró-
báltatásnak.

8.4. Gyermekek szerepeltetésekor ki kell kérni a szülõ
vagy a gondviselõ hozzájárulását, és nem lehet visszaélni a
szereplõk tapasztalatlanságával és jóhiszemûségével.

9. Reklámok és támogatott mûsorszámok megjelenésé-
nek szabályai

9.1. Az Újpest TV mûsoridejében a reklámidõ nem ha-
ladhatja meg bármiként számított egy órán belül a 6 percet.
Reklám csak az egyes mûsorszámok közötti idõben jelen-
het meg, mûsorszámot megszakítva nem.

9.2. A reklám nem élhet vissza a kiskorú nézõk tapasz-
talatlanságával. Nem szólíthatja fel közvetlen formában
õket arra, hogy ösztönözzék szüleiket vagy más felnõtte-
ket játékok, illetve más áruk vagy szolgáltatások megvá-
sárlására, igénybevételére.

9.3. A reklám tartalma nem sértheti az erre vonatkozó
szabályokat és a jó ízlést. Nem kelthet félelmet, nem nép-
szerûsíthet erõszakos magatartást, az emberi és természeti
környezet károsítását, állatok kínzását.

9.4. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudomá-
nyos kutatás eredményeivel. Nem tüntethet fel tudomá-
nyosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem bi-
zonyítottak. A reklámban szereplõ személyek öltözete
nem utalhat arra, hogy az elhangzó szöveg forrása valami-
lyen nagy társadalmi elismertségnek örvendõ testület vagy
szervezet.

9.5. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, egyházi szertartá-
sokról vagy tudományos elõadásokról készített mûsorszá-
mokat közvetlenül megelõzõen vagy azokat közvetlenül
követõen reklám nem közölhetõ.

9.6. Szponzori támogatást kizárólag kulturális esemé-
nyeket bemutató mûsorszámokkal, vallási tárgyú, etnikai
kisebbségekkel kapcsolatos, valamint életkoruk, testi,
szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik
miatt súlyosan hátrányos helyzetben lévõ személyek, cso-
portok problémáival foglalkozó mûsoraihoz vehet igény-
be. A támogató ilyen esetekben sem lehet dohánytermék
vagy alkoholtartalmú ital fõ tevékenységû elõállítója vagy
forgalmazója.

9.7. A mûsorszám támogatója nem befolyásolhatja a
mûsorszám tartalmát vagy annak a mûsorsávon belüli el-
helyezését.

9.8. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a
reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet.

10. Közérdekû közlemények közzététele
10.1. Az Újpest TV csak olyan közérdekû közleményt

tesz közzé, mely hiteles, ellenõrizhetõ forrásból szár-
mazik.

10.2. Az állami vagy helyi közfeladatokat ellátó szerve-
zetek közérdekû közleményeit – a fõszerkesztõ megjele-
nésre vonatkozó döntése után – térítésmentesen teszi köz-
zé. A fõszerkesztõ eseti döntése alapján más, méltányolan-
dó cél érdekében is ingyenesen közzé tehetõ az adott fel-
hívás.

10.3. Az 1996. évi I. tv. 137. §-a által szabályozott ese-
tekben a közleményeket – akár az adás megszakításával
is – a lehetõ legrövidebb idõn belül nyilvánosságra hozza,
az információ forrásának pontos megjelölésével.

11. A mûsorkészítõk felelõssége, önállóságuk, függet-
lenségük biztosítékai

11.1. Az Újpest TV garantálja a mûsorkészítõk önálló-
ságát a törvények és jelen szabályzat keretein belül. A mû-
sorkészítõk ezen határon belüli tevékenységéért a fõszer-
kesztõ felel.

11.2. A mûsorban személyesen közremûködõ mûsorké-
szítõnek különösen kerülni kell az indulatos megnyilvánu-
lásokat, és csillapítania kell mások ilyen gesztusait. Nem
tehet megjegyzést a mûsorban részt vevõk társadalmi hely-
zetére, küllemére, nevére, családi állapotára, és nem te-
remthet olyan helyzetet, amelyben bármelyik résztvevõ
nevetségessé válna, vagy megalázó helyzetbe kerülne.

11.3. A mûsorkészítõ nem hallgathat el fontos informá-
ciókat. Vitás esetben a fõszerkesztõvel köteles konzultál-
ni. A mûsorkészítõt csak a fõszerkesztõ irányíthatja mun-
kájában. A mûsorkészítõnek joga, hogy megtagadja a jog-
szabályt sértõ vagy e szabályzattal ellentétes utasítás vég-
rehajtását.

11.4. A törvényi elõírások és e szabályzat esetleges be
nem tartásából fakadó következményekért a mûsorkészítõ
személyesen felel. A felelõsség mértékét az okozott kár
nagyságának figyelembevételével kell megállapítani. A
mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változásokért, amelye-
ket hozzájárulása nélkül hajtanak végre az általa készített
mûsorszámon.

11.5. A mûsorkészítõt megilleti a szellemi alkotások vé-
delmének joga. Ennek érvényesítési eljárásait a mûsorké-
szítõvel kötött szerzõdés rögzíti.

11.6. A mûsorkészítési elvek meghatározásában, a szer-
kezet és az arányok megvitatásában minden mûsorkészítõ
részt vehet. Álláspontjuk kifejtésében egyenlõ jogok ille-
tik meg õket.

11.7. A tulajdonos biztosítja a zavartalan munka techni-
kai és – a fõszerkesztõvel egyeztetett – személyi feltételeit,
a fõszerkesztõ felel a jelen szabályzatban is megfogalma-
zott tárgyszerû mûködéséért.

11.8. A jelen szabályzatban foglalt, a mûsorkészítõt ter-
helõ kötelezettségek betartásának rendjét a mûsorkészítõ-
vel kötött munkaszerzõdés tartalmazza.
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12. A mûsorkészítés szakmai elõírásai
12.1. Az Újpest TV megköveteli a munkájában részt

vevõ munkatársaktól általában a szakirányú végzettséget,
újságírói vagy filmes szakmai végzettséget vagy gyakor-
latot.

12.2. A munkatársak kötelesek feladatukat legjobb
szakmai tudásuk szintjén végezni, színvonalas elõkészítõ
munkával felkészülten közelíteni a mûsorkészítés bármely
feladatához.

12.3. Az Újpest TV csak a televíziózás vagy rádiózás té-
májával foglalkozó mûsorszámaiban nyilvánít véleményt
más mûsorszolgáltatókról. Belsõ ügyeirõl információkat
csak akkor közöl, ha az érinti a helyi közéletet, és joggal
számíthat a nézõk érdeklõdésére.

12.4. Rejtett kamerát és mikrofont csak kivételes ese-
tekben szabad használni.

12.5. A mûsorszámok szerkesztési folyamata a sze-
replõk eredetileg rögzítésre került mondandóját nem mó-
dosíthatja. Utólag felvett kérdést nem szabad a mûsorban
olyan látszattal közölni, mintha az a helyszínen hangzott
volna el.

12.6. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg
kell jelölni a felvétel idõpontját, és ügyelni kell arra, hogy
az abban megszólaló személyek véleményének esetleges
megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérül-
jenek.

12.7. A szakmai vagy etikai normák megsértése – ha
egyébként törvénysértéssel nem jár együtt – figyelmezte-
tést, majd a mûsorkészítésbõl történõ ideiglenes kizárást
von maga után.

12.8. Az Újpest TV támogatja munkatársainak minden
olyan törekvését, amely szakmai tudásuk fejlesztésére,
szakmai szervezetek munkájában való részvételre irányul.
Fiatal, kezdõ munkatársainak szakmai fejlõdését megkü-
lönböztetett figyelemmel kíséri, és a rájuk bízott feladatok
célszerû megválasztásával igyekszik elõmozdítani azt.

13. Magatartási és összeférhetetlenségi szabályok
13.1. Az Újpest TV munkatársai a képernyõn és riport-

alanyaikkal létesített munkakapcsolataikban egyaránt
pártsemleges magatartást kötelesek tanúsítani.

13.2. A mûsorkészítõnek mindig szem elõtt kell tarta-
nia, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a
nyilvánosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell
arra, hogy a szereplõ személy lámpalázát mérsékelje.

13.3. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet kü-
lönbséget a részt vevõ szereplõk között azok társadalmi
helyzete szerint, törekednie kell arra, hogy egyformán ud-
varias megszólítási formát használjon.

13.4. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a
szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. Öltöz-
ködésében legyen figyelemmel arra a társadalmi környe-
zetre, melyben a felvétel készül.

13.5. A mûsorvezetõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyá-
ban vagy az azt övezõ társadalmi közegben való bennfen-

tességét, kerülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által esetleg
nem pontosan ismert kifejezések és fordulatok használatát.

13.6. A képernyõn rendszeresen megjelenõ munkatár-
sak sem magánéletükben, sem társadalmi érintkezéseik so-
rán nem veszélyeztethetik a televízió jó hírnevét.

13.7. A fõszerkesztõ, a mûsorkészítésben részt vevõk
vagy a képernyõn gyakran szereplõ munkatársak nem le-
hetnek semmilyen párt vagy politikai mozgalom tisztség-
viselõi.

13.8. Olyan munkatárs, aki valamely egyesület vagy
alapítvány vezetõségi, illetve kuratórium tagja, gazdálko-
dó szervezetben meghatározó tulajdonrész birtokosa vagy
a szervezet vezetõségének tagja, nem készíthet mûsort
ezen egyesület, alapítvány, ill. gazdálkodó szervezet mun-
kájáról.

13.9. Az Újpest TV fõszerkesztõje, a mûsorkészítésben
részt vevõk és azok közvetlen hozzátartozói nem lehetnek
befolyásoló részesedés birtokosai vagy vezetõségi tagjai
olyan gazdálkodó szervezetnek, amelyekkel az Újpest TV
szerzõdéses gazdasági kapcsolatban áll.

13.10. Az Újpest TV megrendeléseit, valamint a külsõ
munkatársak megbízásait – a vonatkozó elõírásoknak
megfelelõen – minden esetben írásba kell foglalni. A mû-
sorszolgáltató alkalmazottaitól, munkatársaitól és azok
közvetlen hozzátartozóitól, illetõleg ezek tulajdonában lé-
võ vállalkozásoktól a következõ feltételek fennállása ese-
tén lehetséges mûsorszámot megrendelni. A személyi és a
technikai feltételek adottak-e a kérdéses idõpontban.
A megrendelés teljesítésérõl a fõszerkesztõ dönt, figye-
lembe véve a mûsorszolgáltatási szabályzat elõírásait.

13.11. Ha a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkor-
mányzati képviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelentésétõl
a választás végsõ eredménye megszületésének napjáig a
mûsorkészítésben nem vehet részt.

13.12. A fõszerkesztõ felelõssége arra ügyelni, hogy a
munkatársak között ne legyen olyan személy, aki vagy aki-
nek közeli hozzátartozója befolyásoló részesedéssel ren-
delkezik más mûsorszolgáltató vállalkozásban.

13.13. A mûsorszerkezet és az egyes mûsorok jellegé-
nek meghatározása a fõszerkesztõ feladata, amit – cél-
szerûen – a mûsorkészítõ munkatársakkal egyeztetve vé-
gez el. A tulajdonos ebben részt vehet, de csak tanácsko-
zási joggal. A kialakított mûsorszerkezet betartásáért a fõ-
szerkesztõ felel.

13.14. Ha a mûsorszerkezet helytelen kialakítása vagy
más, folyamatosan károsan ható okok miatt a tulajdonos
veszélyben látja érdekei érvényesülését, kizárólag a fõ-
szerkesztõnél kezdeményezheti a kívánatosnak tartott vál-
tozásokat, a mûsorkészítõ munkatársnál nem.

14. Egyéb szabályok
14.1. Az Újpest TV különös figyelmet fordít a vételkör-

zetében élõk tájékozódási szabadsághoz fûzõdõ jogainak
érvényesülésére.

14.2. Együttmûködésre törekszik a helyi önkormányza-
tokkal mûsorszámok arányossága és tartalmi sokszínûsége

2042 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/35. szám



érdekében. A jogszabályban elõírt kötelezettségeinek ma-
radéktalan teljesítése mellett segítséget nyújt a helyi nyil-
vánosság fórumainak megteremtéséhez.

14.3. Telefonszámának megadásával rendszeres kap-
csolatot tart a nézõkkel. A mûsorszámokat a helyi sajtóban
elõre közli. A mûsorral kapcsolatos nézõi észrevételekre
érdemben válaszol és törekszik az esetleg elkövetett hibák
sürgõs orvoslására. A mûsorváltozás jogát fenntartja.

14.4. Mûsorát többségében saját gyártású mûsorszá-
mokra építi (min. 50%), az átvett külsõ gyártású mûsorok
többségének magyarországi gyártásúnak kell lennie.

14.5. Az Újpest TV külföldre irányuló mûsorszolgálta-
tást nem végez.

14.6. Reklámokban és politikai hirdetésekben közmû-
sor-szolgáltatásában részt vevõ – és ezért a nézõk számára

jól ismert – személyek sem képben, sem hangban nem sze-
repelhetnek.

14.7. Az Újpest TV saját gyártású mûsoraiban alkoholt
fogyasztó vagy dohányzó ember csak akkor jelenhet meg,
ha ez a történések szerves részét képezi, vagy ha a mûsor
erre, mint káros dologra fel is hívja a nézõ figyelmét.

14.8. Nem kerülhet képernyõre pornográfia, illetve
olyan mûsorszám, amelyben a szexualitás és az erõszak
öncélú alkalmazása követendõ példaként lenne értelmez-
hetõ.

14.9. Nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, rob-
banóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe ve-
hetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerû-
sítõ, ismertetõ reklámot.

Budapest, 2007. március 13.

2007/35. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2043



A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. augusztus 15–22.)

(Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezõgazdasági ügyek napi intézésére
vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és elõtte csillag szerepel.)

A közösségi jogi aktusok világhálón (interneten) való térítésmentes elérhetõsége:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=hu

213. 50. évfolyam L 213. szám (2007. augusztus 15.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 960/2007/EK rendelete (2007. augusztus 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 961/2007/EK rendelete (2007. augusztus 14.) a gabonaágazatban 2007. augusztus
16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

* A Bizottság 962/2007/EK rendelete (2007. augusztus 14.) a 02062991 KN-kód alá tartozó
szarvasmarhafélék fagyasztott sovány dagadójára vonatkozóan behozatali vámkontingens
megnyitásáról és kezelésérõl szóló 996/97/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 963/2007/EK rendelete (2007. augusztus 14.) a vállalkozások szerkezeti statiszti-
káira vonatkozóan biztosítandó eltérésekre tekintettel az 58/97/EK, Euratom tanácsi ren-
delet végrehajtásáról

* A Bizottság 964/2007/EK rendelete (2007. augusztus 14.) a legkevésbé fejlett országokból
származó rizs vámkontingenseinek megnyitására és kezelésére vonatkozó részletes szabá-
lyoknak a 2007/2008-as és a 2008/2009-es gazdasági év tekintetében történõ megállapítá-
sáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/560/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 2.) a klórantraniliprolnak, a heptamaloxiglu-
kánnak, a spirotetramatnak és a Helicoverpa armigera sejtmag-poliéder-vírusnak a
91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizs-
gálatra benyújtott dossziék teljességének elvi elismerésérõl [az értesítés a C(2007) 3669. szá-
mú dokumentummal történt]1

1 EGT vonatkozású szöveg
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2007/561/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 2.) a 2006/875/EK határozattal jóváhagyott, a szar-
vasmarha-brucellózis felszámolására irányuló 2007-es olaszországi programnak a Campa-
nia régióban található Casertaban elõforduló bivaly-brucellózis tekintetében történõ mó-
dosításának jóváhagyásáról [az értesítés a C(2007) 3692. számú dokumentummal történt]

214. 50. évfolyam L 214. szám (2007. augusztus 17.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 965/2007/EK rendelete (2007. augusztus 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2007/52/EK irányelve (2007. augusztus 16.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek
az etoprofosz, a pirimifosz-metil és a fipronil hatóanyagként való felvétele céljából történõ
módosításáról1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

2007/562/EK:

* A Tanács ajánlása (2007. június 12.) a terrorista emberrablásokra vonatkozó információ
megosztásáról

215. 50. évfolyam L 215. szám (2007. augusztus 18.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 966/2007/EK rendelete (2007. augusztus 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 967/2007/EK rendelete (2007. augusztus 17.) a B rendszerû kiviteli engedélyek kibo-
csátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (csemegeszõlõ)

* A Bizottság 968/2007/EK rendelete (2007. augusztus 17.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet
alapján a 2007/2008-as borászati évben a szerkezetátalakítási és az átállítási költségekhez
nyújtandó közösségi hozzájárulásról

* A Bizottság 969/2007/EK rendelete (2007. augusztus 17.) az Oszama bin Ladennel, az al-
Kaida-hálózattal és a talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel
szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl, valamint a 467/2001/EK ta-
nácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 83. alkalom-
mal történõ módosításáról

1 EGT vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 970/2007/EK rendelete (2007. augusztus 17.) a szudáni Darfur térségében zajló
konfliktusban a békefolyamatot akadályozó és a nemzetközi jogot sértõ cselekményt elkö-
vetõ egyes személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetésé-
rõl szóló 1184/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/563/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 1.) az egyes harmadik országokból behozott bizo-
nyos élelmiszerekre az ezen termékek aflatoxinnal való fertõzõdésének kockázata miatt vo-
natkozó különleges feltételekrõl szóló 2006/504/EK határozatnak az Amerikai Egyesült Ál-
lamokból származó vagy ott feladott mandula és mandulából készült termékek tekinteté-
ben történõ módosításáról [az értesítés a C(2007) 3613. számú dokumentummal történt]1

2007/564/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 6.) bizonyos finnországi – az�land-szigetek kivéte-
lével – postai ágazati szolgáltatásoknak a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazat-
ban mûködõ ajánlatkérõk beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK eu-
rópai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítésérõl [az értesítés a C(2007)
3700. számú dokumentummal történt]1

Helyesbítések

* Helyesbítés az Indiából, Indonéziából, Malajziából, a Koreai Köztársaságból, Thaiföldrõl
és Tajvanból származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára vonatkozó, a 384/96/EK
rendelet 11. cikkének (2) bekezdése, illetve 11. cikkének (3) bekezdése szerinti hatályvesz-
tési felülvizsgálatot, illetve részleges idõközi felülvizsgálatot követõ végleges dömpingelle-
nes vám kivetésérõl szóló, 2007. február 22-i 192/2007/EK tanácsi rendelethez (HL L 59.,
2007. 2. 27.)

216. 50. évfolyam L 216. szám (2007. augusztus 21.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 971/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 972/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) a közös agrárpolitika keretébe
tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõ-
gazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló
1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint in-
tegrált igazgatási és ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról

1 EGT vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 973/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) a gazdasági tevékenységek statisz-
tikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/565/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 14.) bizonyos, a biocid termékek forgalomba hoza-
taláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében
említett 10 éves munkaprogram értelmében megvizsgálandó anyagoknak az irányelv I.,
I. A. vagy I. B. mellékletbe történõ fel nem vételérõl [az értesítés a C(2007) 3846. számú do-
kumentummal történt]1

217. 50. évfolyam L 217. szám (2007. augusztus 22.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 974/2007/EK rendelete (2007. augusztus 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 975/2007/EK rendelete (2007. augusztus 21.) a 2007. augusztus 1. és szeptem-
ber 30. közötti idõszakra a kvótán felül elõállított izogklükóz kivitelére vonatkozó mennyi-
ségi korlátozás megállapításáról

* A Bizottság 976/2007/EK rendelete (2007. augusztus 21.) a 2007/2008-as értékesítési kam-
pányra vonatkozóan bizonyos aszalási célú mazsolaszõlõ-fajták mûvelési támogatásának és
a filoxérával sújtott szõlõültetvények újratelepítési támogatásának meghatározásáról

* A Bizottság 977/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) az 1555/96/EK rendelet módosítá-
sáról az almára vonatkozó kiegészítõ vámok küszöbszintjei tekintetében

* A Bizottság 978/2007/EK rendelete (2007. augusztus 21.) az egyes szarvasmarhafélék árá-
nak reprezentatív közösségi piacokon történõ felmérése tekintetében az 1254/1999/EK ta-
nácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2273/2002/EK
rendelet módosításáról

* A Bizottság 979/2007/EK rendelete (2007. augusztus 21.) a Kanadából származó sertéshús-
ra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezelésérõl

* A Bizottság 980/2007/EK rendelete (2007. augusztus 21.) az új-zélandi vajra vonatkozó
WTO-vámkontingens 2007 szeptembere és decembere közötti kezelésével kapcsolatos kü-
lönleges intézkedésekrõl, a 2535/2001/EK rendelet módosításáról és az attól való eltérésrõl

* A Bizottság 981/2007/EK rendelete (2007. augusztus 21.) a felvásárlást, raktározást és for-
galomba hozatalt magukban foglaló intervenciós intézkedések finanszírozási költségeire al-
kalmazandó kamatlábaknak az EMOGA számára a 2007-es számviteli évre történõ megha-
tározásáról szóló 1489/2006/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 982/2007/EK rendelete (2007. augusztus 21.) egyes elnevezéseknek az oltalom
alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl
[Pimentón de la Vera (OEM) – Karlovarský suchar (OFJ) – Riso di Baraggia Biellese e
Vercellese (OEM)]

1 EGT vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/567/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 7.) a közös halászati politika megfigyelési és ellen-
õrzési rendszereinek végrehajtása során, 2007-ben felmerült tagállami kiadásokhoz nyúj-
tandó közösségi pénzügyi hozzájárulásról [az értesítés a C(2007) 3747. számú dokumen-
tummal történt]

2007/568/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 20.) a 2006-os egyesült királyságbeli Newcastle-be-
tegség elleni küzdelemre irányuló biztonsági intézkedésekhez történõ közösségi pénzügyi
hozzájárulásról [az értesítés a C(2007) 3891. számú dokumentummal történt]

2007/569/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 20.) a 2007. évi madárinfluenza egyesült királyság-
beli leküzdését célzó biztonsági intézkedéseket szolgáló közösségi pénzügyi hozzájárulás
odaítélésérõl [az értesítés a C(2007) 3892. számú dokumentummal történt]

2007/570/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 20.) a vírusos vérfertõzés (VHS), illetve a fertõzõ
vérképzõszervi elhalás (IHN) halbetegség tekintetében a „mentes övezet” vagy „nem men-
tes övezetben lévõ mentes halgazdaság” minõsítés megszerzésére irányuló programok jóvá-
hagyásáról szóló 2003/634/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 3902. számú
dokumentummal történt]1

1 EGT vonatkozású szöveg
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CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; székhely: 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.) mint felszámoló az ALKO Hungary Kft.
„f. a.” (Cg.: [01 09 721511]; 1095 Budapest, Soroksári
út 42.) tulajdonában lévõ, az alábbiakban bemutatott ingat-
lanokat kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
I. A Budapest 1. Számú Körzeti Földhivatal által

37956/0/B/4. hrsz. alatt nyilvántartott, iroda megnevezésû,
83 m2 alapterületû + 83 m2 galéria, a természetben, 1095
Budapest, Soroksári út 42. szám alatt található ingatlan
1/1 tulajdoni hányadának – áfa nélkül értelmezett – irány-
ára: 23 000 000 Ft, a bánatpénz 2 300 000 Ft.

Az ingatlan határozott idejû bérleti joggal terhelt.

II. A Hatvani Körzeti Földhivatal által 6303/1. hrsz.
alatt nyilvántartott telephely megnevezésû 2207 m2 alapte-
rületû, a természetben Hatvan, Nagygombos major 6303/1.
hrsz. szám alatt található ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
– áfa nélkül értelmezett – irányára: 14 000 000 Ft, a bánat-
pénz 1 400 000 Ft.

III. Készlet – tömítõgumik, profilok – (58 tétel) – áfa
nélkül értelmezett – irányára: 215 000 Ft, a bánatpénz
22 000 Ft.

A vételárakat 20% áfa terheli.
A bánatpénzt az ALKO Hungary Kft. „f. a.” Szentgál

és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-
11111465 számú számlájára kell átutalni, „Bánatpénz”
megjelöléssel.

A megvásárlásra felkínált ingatlanokért és készletért
kellékszavatosságot nem vállalunk.

A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl
számított 15 napon belül átutalással kell megfizetni. A be-
számítást a csõdtörvény kizárja.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény szerint folyik.



A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz elõze-
tesen igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ
megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlaszámon az
ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A pályázati
eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg,
amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált ingatlanok rö-
vid bemutatását, valamint az ingatlanok tulajdoni lapját.
A feltételfüzet a felszámoló székhelyén, munkanapokon
9–12, pénteken 11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásá-
rolható. A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttsé-
get kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „ALKO Hungary Kft. f. a. pályázat” jeligével felira-
tozott borítékban,

2007. szeptember 7-én 10 és 11 óra

között, a felszámoló székhelyén nyújtsák be. A pályázati
ajánlatokat 2007. szeptember 11-én a benyújtás helyszí-
nén, 10 órakor közjegyzõ jelenlétéhen bontjuk fel. A pá-
lyázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt a ki-
írás szerint megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak
be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfele-
lõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgya-
lást tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További felvilágosítással Kissné Ágics Ilona felszámo-
lóbiztos (telefon: 321-4210) készséggel áll rendelkezésre.
Az értekesítésre meghirdetett ingatlanok és készlet elõze-
tesen egyeztetett idõpontban megtekinhetõ.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; székhely: 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.) mint felszámoló a Vertical-Invest Szövetke-
zet „f. a.” (Cg.: [01 02 053930]; 1024 Budapest, Hûvös-
völgyi út 54.) tulajdonában lévõ, az alábbiakban bemuta-
tott vagyoni eszközöket kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
Háztartási eszközök, bútorok (113 tétel) – áfa nélkül ér-

telmezett – irányára: 600 000 Ft, a bánatpénz: 60 000 Ft.
A vételárat 20% áfa terheli.

A bánatpénzt a Vertical-Invest Szövetkezet „f. a.”
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
73600149-10003468 számú számlájára kell átutalni, „Bá-
natpénz” megjelöléssel.

A megvásárlásra felkínált vagyoni eszközökért kellék-
szavatosságot nem vállalunk.

A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl
számított 15 napon belül átutalással kell megfizetni. A be-
számítást a csõdtörvény kizárja.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény szerint folyik. A pályázaton való
részvétel feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfize-
tése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a
megadott bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt
24 órával jóváírták. A pályázati eljárás részletes feltételeit
feltételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a megvásár-
lásra felkínált vagyoni eszközök rövid bemutatását. A fel-
tételfüzet a felszámoló székhelyén, munkanapokon 9–12,
pénteken 11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható.
A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell
vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „Vertical-Invest Szövetkezet f. a. – pályázat” jeligé-
vel feliratozott borítékban,

2007. szeptember 7-én 10 és 11 óra

között, a felszámoló székhelyén nyújtsák be. A pályázati
ajánlatokat 2007. szeptember 11-én a benyújtás helyszí-
nén, 10 óra 30 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel.
A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt
a kiírás szerint megfizették és határidõben ajánlatot nyúj-
tottak be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfele-
lõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgya-
lást tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További felvilágosítással Kissné Ágics Ilona felszámo-
lóbiztos (telefon: 321-4210) áll rendelkezésre. Az értéke-
sítésre meghirdetett vagyoni eszközök elõzetesen egyezte-
tett idõpontban megtekinthetõk.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; székhely: 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.) mint felszámoló az Interesting Kft. „f. a.”
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(Cg.: [14 09 301373]; 8638 Balatonlelle, Martinovics tér
356.) tulajdonában lévõ, az alábbiakban bemutatott ingat-
lant kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
A Balatonboglári Körzeti Földhivatal által, 3070/4.

hrsz. alatt nyilvántartott, kivett áruház megnevezésû,
7941 m2 alapterületû, a természetben Balatonlelle belterü-
letén található ingatlan irányára: 45 000 000 Ft, a bánat-
pénz: 4 500 000 Ft.

A vételárat 20% áfa terheli.
A bánatpénz az Interesting Kft. „f. a.” Szentgál és Vi-

déke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-10002371
számú számlájára kell átutalni, „Bánatpénz” megjelö-
léssel.

Az ingatlan határozott idejû bérleti jogokkal terhelt.
A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatossá-

got nem vállalunk.
A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl szá-

mított 15 napon belül átutalással kell megfizetni. A beszá-
mítást a csõdtörvény kizárja.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény szerint folyik.

A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz elõze-
tesen igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ
megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlaszámon az
ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A pályázati
eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg,
amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált ingatlan rövid
bemutatását, valamint az ingatlan tulajdoni lapját. A felté-
telfüzet a felszámoló székhelyén munkanapokon 9–12,
pénteken 11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható.
A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell
vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „Interesting Kft. f. a. – pályázat” jeligével feliratozott
borítékban,

2007. szeptember 7-én 10 és 11 óra

között, a felszámoló székhelyén nyújtsák be. A pályázati
ajánlatokat 2007. szeptember 12-én a benyújtás helyszí-
nén, 10 óra 30 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel.
A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt
igazoltan megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak
be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfele-
lõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgya-
lást tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További felvilágosítással Kissné Ágics Ilona felszámo-
lóbiztos (telefon: 321-4210) készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetesen egyezte-
tett idõpontban megtekinthetõ.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint
az EGRO Kft. „f. a.” (Cg.: [02 09 063609]; 7628 Pécs,
Zsolnay V. u. 29.) Baranya Megyei Bíróság által kijelölt
vagyonrendezõje

nyilvános pályázat

útján értékesíti a vagyonrendezési eljárás alatt álló társa-
ság tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyát:

Pécs, belterület hrsz. 2452/2. alatti lakóház és udvar
megnevezésû 917 m2 ingatlan.

Az ingatlan becsült értéke: 30 000 000 Ft.
Bánatpénz: 3 000 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-

nyezeti károk elhárítását.
Az ingatlanról készült értékbecslés a vagyonrendezõ

irodájában – elõzetes idõpont-egyeztetést követõen – meg-
tekinthetõ.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Fel-

számoló és Vagyonkelezõ Zrt. Unicredit Bank Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlá-
jára történhet, legkésõbb a pályázat benyújtásának határ-
idejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz be-
fizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 pél-
dányban „EGRO Kft. – PÁLYÁZAT” jeligével a vagyon-
rendezõ 1055 Budapest, Szent István körút 1. szám alatti
titkárságán kell benyújtani jelen közlemény Cégközlöny-
ben való megjelenését (2007. augusztus 23.) követõ 15. na-
pon legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az
1399 Budapest, Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény
a megjelölt határidõig a vagyonrendezõ irodájába beér-
kezzen.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
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– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-
gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevé-
telével,

– teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele,

– a jelen pályázati felhívás a vagyonrendezõ számára
nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A vagyonrendezõ felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban jelentsék be.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ mun-
kanapokon 9–12 óra között a következõ helyszínen: 1055
Budapest, Szent István körút 1., Kozári Richárd; tel.: 06
(1) 302-3420.

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 562281];
1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.) mint az NYP Ter-
melõ és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 026134];
3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 1.; adószám:
[11892182-2-10]) Heves Megyei Bíróság 3. Fpk.
10-07-000005/7. számú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a bélapátfalvai 1008. hrsz.-ú, 1770 m2

nagyságú, kivett mûvelési ágú ipartelepet, az 1009.
hrsz.-ú, 1625 m2 nagyságú, kivett mûvelési ágú telephely
1/3 tulajdoni hányadát, az 1011. hrsz.-ú, 1432 m2 nagysá-
gú, kivett mûvelési ágú ipartelepet, az 1012. hrsz.-ú,
1,0117 ha nagyságú, kivett mûvelési ágú telephely és épü-
letek 7/10 tulajdoni hányadát és az 1013. hrsz.-ú, 1296 m2

nagyságú, kivett mûvelési ágú ipartelepet a hozzájuk tarto-
zó fedett tároló színekkel, szárítókamrákkal és egyéb gé-
pekkel, berendezésekkel együttesen.

Irányár: 40 000 000 Ft + áfa (negyvenmillió forint +
áfa).

Bánatpénz: 4 000 000 Ft (négymillió forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást, a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fede-
zetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig
a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bank-
számlára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanokért, ingóságokért és
azok egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot
nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált
állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásá-
val kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy vala-
mennyi más költség a pályázót (vevõt) terheli, továbbá az
esetlegesen felmerülõ környezeti terhet (az adásvétel idõ-
pontjában nem ismertet is) a vevõ viseli.

A vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés létrejöt-
tének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és a fize-
tési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2007. augusztus 23.) számított 30. napon délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájába: CONCORDAT Felszá-
moló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A zárt borítékra kérjük ráírni: NYP Kft. f. a. Pályázat”.
A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ

lejárta után számított 15 munkanapon belül megtörténik.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,

hogy a törvény szerinti elõvásárlási jogukkal csak a pályá-
zat keretén és feltételein belül élhetnek.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén (áraján-
lat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérõ) ajánlattevõk
között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek feltéte-
leit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõk-
kel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól a 06 (92) 510-466, 06 (1) 202-2208-as tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A Factor Kft. (Cg.: [01 09 269929]; 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65.) mint a Forrás Klíma Kft. „f. a.” (Cg.:
[13 09 084746]; 2051 Biatorbágy, Fõ u. 21–23.) felszá-
molója, Filip György felszámolóbiztos

pályázati úton

ismételten meghirdeti az adós szervezet FORD TRANSIT
VAN FT 190 2,5 D, 1998 évjáratú, dobozos használt teher-
gépkocsiját.

Irányár: 500 000 Ft + 20% áfa.
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Pályázati részvételi feltételek:
– a pályázati kiírásban megadott bruttó irányár

10%-ának bánatpénzként történõ befizetése a felszámoló
MKB Rt.-nél vezetett – elkülönített – bankszámlájára:
10300002-20362559-70073285, Factor Kft. nevére, hivat-
kozással a Forrás Klíma Kft. „f. a.”-ra, a pályázat beadásá-
nak határidejéig beérkezõen és ennek igazolása a pályázati
anyagban,

– a pályázatnak tartalmaznia kell a vételár összegét, va-
lamint a fizetési mód és a fizetési határidõ egyértelmû
megjelölését,

– nyilatkozatot arról, hogy pályázó ajánlatát a benyúj-
tási határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban „FORRÁS-KLÍMA Kft.
f. a. PÁLYÁZAT” megjelöléssel, írásban, személyesen
vagy postai úton kell eljuttatni a felszámoló címére: Buda-
pest XIV., Besnyõi u. 13. 9–15 óráig, vagy postacímére:
1576 Budapest, Pf. 52.

A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben
történõ megjelenést (2007. augusztus 23.) követõ 15. nap
15 óráig beérkezõen.

Személyesen történõ beadásról a felszámoló átvételi el-
ismervényt ad ki.

A pályázat bontása a beérkezést követõ 10 napon belül
közjegyzõ jelenlétében történik.

A felszámoló a közjegyzõi bontást követõen 10 napon
belül értékeli a pályázatokat, és az értékelés eredményérõl
a pályázókat írásban értesíti.

A közel azonos pályázatokat benyújtók között nyilvá-
nos ártárgyalást folytat a felszámoló, fenntartva azon jo-
gát, hogy nem megfelelõ pályázatok esetén a pályázatot
eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befi-
zetett bánatpénz összegét az eredmény kihirdetését követõ
8 napon belül visszautalja.

A bánatpénz nem kamatozik, de költség sem kerül fel-
számításra; a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra
kerül.

Az elõvásárlásra jogosultak a pályázat leadásának ha-
táridejéig jelenthetik be elõvásárlási szándékukat a
Cstv.-ben meghatározott módon és feltételekkel, jogosult-
ságuk igazolásával együtt.

Információ kapható Hegegy Annamária felszámolótól,
tel.: 06 (1) 252-3576.

A Factor Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügyvitelszer-
vezõ Kft. (Cg.: [01 09 269929]; 1143 Budapest, Besnyõi
u. 13.) mint az Új Élet Mezõgazdasági Szövetke-
zet „f. a.” (Cg.: [04 02 000600]; 5900 Orosháza,
Alsótanya 47.), a Békés Megyei Bíróság 1. Fpk.

04-04-000168/7. srsz. végzésével kijelölt felszámolója
(felszámolóbiztos: dr. Mihályi Judit)

pályázati úton

értékesíti az Új Élet Mezõgazdasági Szövetkezet „f. a.”
alábbi vagyonát:

1. Orosháza, 0178. hrsz.-ú és Pusztaföldvár, 0119/7.
hrsz.-ú ingatlan.

Az ingatlanok Orosháza és Pusztaföldvár között talál-
hatóak, egységes ingatlantestet alkotnak. Az ingatlan me-
zõgazdasági mûvelésre alkalmas terület, 17 603 m2 alapte-
rületû, aszfaltozott út halad keresztül rajta. Az ingatlan be-
járatánál található a korábban mérlegház és iroda funkció-
jú felépítmény, melyhez korábban hídmérleg is tartozott.
Az épület alapterülete kb. 50 m2, romos állagú. Az ingat-
lanra a villanyáram bekötésre került, és mélyfúrású kúttal
is rendelkezik.

Irányár: 7,8 millió Ft + áfa.
2. Pusztaföldvár, 0126/8. hrsz.-ú ingatlan.
Az ingatlan az Orosháza–Pusztaföldvár közút felõl

megközelíthetõ Ravasz tanyán található, 2101 m2 alapte-
rületû. Az ingatlan egy libatelepen belül található belsõ
földrészlet.

Irányár: 180 E Ft + áfa.
3. Orosháza, 0205/17. hrsz.-ú ingatlan.
Az ingatlan Orosháza Cinkus településrészén található,

tanya, területe 1438 m2, mezõgazdasági mûvelésre hasz-
nosítható, felépítmény nincs rajta.

Irányár: 80 E Ft + áfa.
4. Orosháza, 0361. hrsz.-ú ingatlan.
Az ingatlan Orosháza település Orosházi puszta elneve-

zésû településrészén található, 5938 m2 alapterületû, me-
zõgazdasági mûvelés alatt álló terület, rajta felépítmény
nem található.

Irányár: 180 E Ft + áfa.

A pályázatokat legkésõbb

2007. szeptember 10-ig bezáróan,

zárt borítékban postai úton a következõ címre kell eljut-
tatni: dr. Mihályi Judit, 6722 Szeged, Mérey u. 6/B.

A pályázatokra rá kell írni: „Új Élet Mgtsz. f. a. pá-
lyázat”.

Az egyes vagyonelemekre az pályázhat, aki a pályázat
benyújtásával egyidejûleg a bruttó irányár 5%-ának meg-
felelõ összegû bánatpénzt letétbe helyez a következõ
számlára: dr. Mihályi Judit, Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
10201006-50200274. Az átutalás tényét igazoló okiratot a
pályázathoz csatolni kell.

Az átutalásra kérjük ráírni: „Új Élet Mgtsz. f. a. bánat-
pénz”. Nem nyertes pályázó bánatpénzét 10 napon belül
visszautaljuk. A pályázatnak tartalmaznia kell az ingat-
lan-nyilvántartásba történõ bejegyzéshez szükséges adato-
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kat. A megajánlott vételárat a számla kézhezvételétõl szá-
mított 8 napon belül ki kell fizetni.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik,
az elbírálás eredményérõl a pályázókat 10 napon belül ér-
tesítjük. A meghirdetett ingatlanok elõzetesen egyeztetett
idõpontban megtekinthetõk. A pályázattal kapcsolatban
további információ dr. Mihályi Judit felszámolóbiztostól a
06 (62) 426-363-as, valamint a 06 (30) 273-4497-es tele-
fonszámon kapható.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy közel azonos érté-
kû pályázatok esetén nyilvános ártárgyalást tartson, illetõ-
leg a pályázati eljárást – megfelelõ ajánlat hiányában –
eredménytelennek tekintse. A szerzõdéskötés költségei a
pályázót terhelik.

A NOVENT Kft. (Cg.: [12 09 000931]; 3100 Salgótar-
ján, Kun u. 2.) mint az IPOLY Bútorgyár ZRT. „f. a.”
(Cg.: [12 10 001504]; 2660 Balassagyarmat, Nyugati Ipar-
telep) kijelölt felszámolója

pályázati felhívást

tesz közzé a társaság vagyonának nyilvános értékesítésére:
I. Bútorgyártás komplett gépi technológiai berende-

zése
1. Lapmegmunkáló gépek (lapszabász, élmegmunkáló

és szerkezeti megmunkáló berendezések).
2. Felületkezelõ berendezések elszívó és leválasztó

rendszerekkel.
3. Végszerelõ és csomagoló berendezések.
Irányár: 24 300 000 Ft + áfa.
A gépeket, berendezéseket a felszámoló egy tételben kí-

vánja értékesíteni.
II. Bútorgyártáshoz szükséges vásárolt készlet, saját

termelésû félkész- és késztermékek.
Irányár: 17 500 000 Ft + áfa.
A készletek egy tételben vagy termékcsoportonként pá-

lyázhatók.
A meghirdetett gépek, berendezések, valamint a készle-

tek listája a felszámoló irodájában vehetõ át. A meghirde-
tett vagyonelemek a felszámolóval történõ egyeztetés után
a balassagyarmati telephelyen (Balassagyarmat, Nyugati
Ipartelep) tekinthetõk meg.

A balassagyarmati ipartelep ingatlana a felépítmények-
kel a CIB INGATLANLÍZING Zrt. (1138 Budapest, Váci
út 140.) tulajdonát képezi, melynek eladásáról a zrt. ad fel-
világosítást.

A pályázatokat

2007. szeptember 7-én (pénteken) 12 óráig

beérkezõleg kell eljuttatni, a felszámoló Salgótarján, Kun
u. 2. sz. alatti irodájába.

A pályázatok bontása a beadási határidõt követõ 10 na-
pon belül, elbírálása a bontást követõ 10 napon belül törté-
nik. Ártárgyalásra – megfelelõ árajánlat esetén – az azonos
értékû (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázatot benyújtók között kerül sor, melyrõl a jogosulta-
kat a felszámoló írásban értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig, írásban jelenthetik be a
felszámolónak.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), vala-
mint az ajánlati ár egyértelnû meghatározása;

– a bruttó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénz letétbe
helyezése a felszámolónál, vagy átutalása a 12026609-
00138675-00100001 számú bankszámlára a teljesítés iga-
zolásával,

– 45 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a

nyilvános értékesítést – megfelelõ pályázat hiányában –
eredménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet: Balázs Miklós felszámolónál [Salgó-
tarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480].

Kereskedelmi képviselet megszûnése

Klaus Peter Hilla egyéni vállalkozó (székhely: D-50858
Köln 40, Feldblumenweg 26.) elhatározta a magyarországi
kereskedelmi képviseletének, a Klaus Peter Hilla Vállal-
kozási és Pénzügyi Tanácsadó Magyarországi Közvet-
len Kereskedelmi Képviseletének (Cg.: [01 12 072905];
székhely: 1075 Budapest, Madách Imre u. 13–15.; keres-
kedelmi képviselet) megszüntetését.

A külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fi-
óktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl szóló 1997.
évi CXXXII. törvény 30. § (1) bekezdése b) pontja alapján
a kereskedelmi képviselet felhívja a hitelezõket, hogy
követeléseiket a közzétételt (Cégközlöny, 2007. augusz-
tus 23.) követõ 30 (harminc) napon belül a kereskedelmi
képviseletnél jelentsék be.
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Bélyegzõk

és számlatömb érvénytelenítése

A Budapest X. ker., Jászberényi út 82. székhelyû Mik-
ropakk Kft. alábbi szövegû, 8-as sorszámú bélyegzõje
elveszett.

A bélyegzõ használata 2007. augusztus 16-i hatállyal
érvénytelen.

A bélyegzõ lenyomata:

M I K R O P A K K Kft.
1106 Bp., Jászberényi út 82.

Adószám: 10614446-2-42
8.

A Budapest X. ker., Jászberényi út 82. székhelyû Tantál
Kft. alábbi szövegû bélyegzõje elveszett.

A bélyegzõ használata 2007. augusztus 16-i hatállyal
érvénytelen.

A bélyegzõ lenyomata:

T A N T Á L K F T.
1106 Budapest

Jászberényi út 82.
Adósz.: 10401378-2-42

A MOTOCORP Bt. (4743 Csengersima, Kossuth u. 83.)
alábbi szövegû bélyegzõjének használata 2007. július
19-tõl érvénytelen.

A bélyegzõ szövege:

MOTOCORP BT
4743 Csengersima, Kossuth u. 83.

Adószám: 22148645-2-15
Bsz.: 11744027-20018528

A Helianthus 1997 Humán Szolgáltató Betéti Társaság
(2740 Abony, Tamási Áron u. 25.) számlatömbje és bé-
lyegzõje elveszett.

Az elveszett számlatömb fel nem használt sorszámai:
TSZ 1 7356088-tól 7356100-ig.

Az elveszett hosszú bélyegzõ szövege:

Helianthus 1997
Humán Szolgáltató Betéti Társaság
2740 Abony, Tamási Áron u. 25.

Számlaszám: OTP Bank: 11742142-20011325
Tel.: 53-362-656

A számlatömb és a bélyegzõ használata 2007. augusztus
13-tól érvénytelen.

HÍREK, INFORMÁCIÓK, TÁJÉKOZTATÓK

Tart a regisztrációs adó visszatérítése

Eddig a kamatokkal együtt 4,74 milliárd forint regiszt-
rációs adót térített vissza a vám- és pénzügyõrség a már el-
bírált 19 866 jogos kérelemre – adta hírül a vámhatóság.
A legfrissebb összesítés szerint a határidõig 31 503 bead-
vány érkezett a vám- és pénzügyõrséghez, amibõl 26 282-t
már feldolgoztak, míg 5221 vár erre. A feldolgozott
visszatérítési kérelmek közül 694-et végzéssel megszün-
tettek. A törvényi feltételek hiánya miatt 1429-et nem jog-
erõsen, míg 664-et jogerõsen megszüntettek, amelyekhez
zömében a kérelmezõk nem csatolták a szükséges okmá-
nyokat, bizonylatokat. (MTI)

Szövetkezeti hitelintézetek féléve

A szövetkezeti hitelintézetek adózott eredménye az
idén az elsõ félévben 6,095 milliárd forintra csökkent az
egy évvel korábbi 6,253 milliárd forintról – tette közzé a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. Az adózás elõt-
ti eredmény 7,1 milliárd forintot tett ki, mintegy 240 millió
forinttal maradt el a 2006. elsõ félévitõl. A szövetkezetek
összesített mérlegfõösszege az elsõ hat hónapban 45 milli-
árd forinttal, 1404,5 milliárd forintra emelkedett. A szö-
vetkezeti hitelintézeteknél elhelyezett betétek állománya
az idén június végén 1206,7 milliárd forintot tett ki. (MTI)

Ismét önkéntes munka

Már a második önkéntes munka akció indult a Munka-
erõ-piaci Alap 190 millió forintos támogatásával, a tervek
szerint 120 fiatalt vonnak be az elhelyezkedési esélyeket
javító programba.
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Az önkéntes munka már régóta nagy népszerûségnek
örvend a nyugati országokban, fõként az Amerikai Egye-
sült Államokban. A konstrukció lényege, hogy a résztve-
võk keresethez ugyan nem jutnak, de mentorok támogatá-
sával munkavégzési tapasztalatot, gyakorlati ismereteket
szereznek. (MTI)

Tárgyalnak az áramszerzõdésekrõl

Attól függõen, hogy az egyes erõmûvekkel a részletkér-
désekben milyen gyorsan sikerül elõrehaladni, várhatóan
az õsszel fejezi be munkáját az a tárcaközi munkacsoport,
amelyet az idén májusban kormányhatározat alapján hoz-
tak létre a hosszú távú áramvásárlási megállapodások
(htm) rendezésére. A tárgyalások elindításakor vala-
mennyi erõmûvi társaság jelezte tárgyalási készségét, és az
eddigi eredmények biztatóak. A tárgyalások lezárulásáig a
részletek természetesen nem nyilvánosak, de arra feltétle-
nül fel kell hívni a figyelmet, hogy az erõmûvekkel kialku-
dott végeredményt az EU Bizottságnak is jóvá kell hagy-
nia – közölte a Kormányszóvivõi Iroda, hozzátéve: így a
tárgyalásokat véglegesen lezárni csak az uniós jóváha-
gyást követõen lehet. (MTI)

Egyre több a bankkártya-elfogadó hely

A MasterCard Europe nemzetközi kártyatársaság keres-
kedõk körében végzett kampánya is szerepet játszott ab-
ban, hogy a tavalyi év során a magyarországi bankkár-
tya-elfogadó helyek száma 36 százalékkal nõtt, amely a
jegybank 2003-ban, 2004-ben és 2005-ben közölt 5,2 szá-
zalékos átlagos növekedéséhez hasonlítva kiemelkedõ bõ-
vülés – állítja a kártyatársaság felmérésében. A Magyaror-
szághoz hasonló fejlettségû és méretû országokban egy-
millió kártyabirtokosra átlagosan tízezer kereskedelmi el-
fogadóhely jut. Ugyanakkor a magyar jegybank adatai sze-

rint a 6,5 millió magyarországi kártyabirtokost jelenleg
mindössze 27 ezer kereskedelmi elfogadóhely szolgálja ki
országszerte, amely a kívánatos számnak csupán 41 száza-
léka. (MTI)

Lufthansa: negyven éve Budapesten

Az elsõ budapesti landolása óta, negyven éve piacveze-
tõ a külföldi légitársaságok között Magyarországon a Luft-
hansa, amely új járatokat is indít a régióban – mondta
Tamur Goudarzi-Pur, a Lufthansa regionális igazgatója a
napokban Ferihegyen. Az elsõ évben még csak kilencezer,
tavaly viszont már több mint hatszázezer utast repített Bu-
dapestrõl, illetve a magyar fõvárosba a Lufthansa. A régiós
igazgató arról számolt be, hogy idén az elsõ félévben már
több mint 300 ezer utast indítottak és fogadtak Ferihegyen.
A Lufthansa magyarországi leányvállalatai ma már
700-nál több dolgozót foglalkoztatnak, és 1997 óta itt mû-
ködik a 14 országot összefogó régiós igazgatóság is. Szep-
temberben indítanak új járatot a régióban, akkor a
romániai Nagyszebenbõl száll fel új járat. (MTI)

Kukoricát másképp kell ajánlani

Az Európai Unió (EU) gabonaintervenciós rendszeré-
ben – 2004. május 1-jétõl már Magyarország is tagja –
minden év november 1-jétõl ajánlható fel búza, durumbú-
za, árpa, cirok és kukorica intervenciós felvásárlásra a kö-
vetkezõ év május 31-ig. Az elsõ négy gabonaféle felaján-
lása egységes módon, a kukoricáé viszont – az idei évtõl a
jelentõs módosítások miatt – ettõl eltérõen, több szakasz-
ban, biztosíték letétele mellett és az EU-27 tagállamra egy-
ségesen megállapított kvótamennyiség erejéig történhet.
Az idei gazdasági évben kukoricára 1,5 millió tonna kvó-
tamennyiséget állapítottak meg, búzára jelenleg nincs
megállapított kvótamennyiség. (MTI)
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