
KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás
kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti állásaira

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény végrehajtásáról rendelkezõ 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Jogszabály alapján a pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb határidõt nem állapít meg – a köz-
zétételtõl számított legalább 30 nap, az elbírálás pedig – ha a pályáztató rövidebb határidõt nem állapít meg – a benyújtá-
si határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.

A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl
meg. A jogszabály által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.

A pályázati felhívásokat a szerkesztõség által táblázatos formában szerkesztve ingyenesen közöljük. Az eltérõ formá-
ban történõ, illetõleg a szó szerinti közlésre – helyhiány miatt – csak díjfizetés ellenében van lehetõség.

Rövidítések:
av: (adatvédelem): A pályázat tartalmát a megbízón és a bíráló bizottság tagjain kívül – a pályázó engedélyének hiányá-
ban – más személlyel nem közlik.
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
be: büntetlen elõélet
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
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ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyûlése
8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 8.

Kanizsai Kulturális
Központ
8800 Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5–9.
igazgató

Szev., vagy nem szev.
és ff. mszv., fõiskolai
közmûvelõdési v. és leg-
alább 5 év szgy., továb-
bá kiemelkedõ sz.
vagy tt.

ÁEI: 2009. január 1-jétõl.
A megbízás 2009. január 1-jétõl,
2013. december 31-ig, 5 évre szól.
Pehi: 2008. december 31.
A pályázatot 2 példányban kell
eljuttatni.
Pc: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Mûvelõdési és Sportosztály
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Csatolandó: részletes sz.ön.,
om., b., vpr., sz. pr. és gazdálko-
dásra épülõ fejlesztési elképzelé-
sek, nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a pályázati
anyagot a megbízón és a jogsza-
bályban elõírt bizottságon kívül
megismerheti más személy.
f: Szmodics Józsefné osztályve-
zetõ
Tel: (93) 500-780

Kisfaludy Károly
Megyei Könyvtár
igazgatója
9021 Gyõr,
Baross Gábor u. 4.
Tel: (96) 314-747

Megyei Könyvtár
gazdasági vezetõ

Szfv.
Elõny: költségvetési in-
tézményben szerzett
vgy., mérlegképes köny-
velõi v.

ÁEI: a Pehi-t követõen hó elsõ
napja.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a Pbhi-t követõ megyei
közgyûlés idõpontja.
Pc: Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtár igazgatója
dr. Horváth József
9002 Gyõr, Pf. 120.
Csatolandó: részletes sz. ön.,
om., b.
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1. 2. 3. 4.

Bátonyterenye Város
Önkormányzata

Városi Közmûvelõdési
Központ és Könyvtár
igazgató
3070 Bátonyterenye,
Molnár S. út 1-3.

Szev., vagy nem szev.
és ff. mszv., fõiskolai
könyvtárosi, közmûve-
lõdési v. és legalább
5 év szgy., továbbá ki-
emelkedõ sz. vagy tt.

ÁEI: a Pehi-t követõ hó elsejétõl.
A megbízás 5 évre szól.
Ill: alap + vp.
Pc: Bátonyterenye város
polgármestere
3070 Bátonyterenye,
Városház út 2.
Csatolandó: részletes sz.ön.,
vpr., (különös tekintettel a sz.
irányítási, gazdasági elképzelé-
sekre) om., b., nyilatkozat, mely-
ben hozzájárul, hogy pályázatát
a sz. bizottságon kívül a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat meg-
ismerhesse, nyilatkozat, melyben
a pályázó személyét érintõ kér-
dés tárgyalásakor nyílt vagy zárt
ülést kér.

Mezõkövesd Város
Önkormányzata

Városi Sportcsarnok és
Szabadidõközpont
vezetõ
3400 Mezõkövesd,
Kavicsos út 9.

Szfv.
Elõny: sportintézmény-
ben és sportszervezés-
ben, valamint egyéb
szabadidõs tevékenység
szervezése területén
szerzett gyakorlat, vgy.

ÁEI: 2009. január 1.
A megbízás max. 5 év.
Pc: Tállai András polgármester.
Polgármesteri hivatal
3400 Mezõkövesd,
Mátyás király út 112.
Csatolandó: b., om., sz.ön., vpr.,
komplex intézményre vonatkozó
fejlesztési és mûködtetési elkép-
zelések.

Szabadszállás Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Petõfi Sándor Városi
Könyvtár
vezetõ
6080 Szabadszállás,
Kossuth L. u. 2.

Be., szfv., (könyvtárve-
zetõi munkakör) leg-
alább 5 év szgy.,
kiemelkedõ sz. vagy tt.
Elõny: a TEXTLIB
könyvtári integrált rend-
szer felhasználói szintû
modul ismerete.

ÁEI: 2009. július 1.
A megbízás 5 évre, 2014. július
1-jéig szól.
Ill: alap + vp.
Pc: Szabadszállás város
polgármestere
6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.
„Könyvtárpályázat” megjelölés-
sel 1 példányban kell benyújtani.
Csatolandó: sz.ön., b., om., vpr.,
fejlesztési elképzelések.
F: dr. Balázs Sándor
polgármester
Tel: (76) 558-146

Túrkeve Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5420 Túrkeve,
Petõfi tér 1.
Telefon: (56)361-206

Túrkevei Városi Mûve-
lõdési Intézmény és
Könyvtár
igazgató

Szev., vagy nem szev.
és ff. mszv., fõiskolai
könyvtárosi, közmûve-
lõdési k., legalább 5 év
szgy.

A megbízás 5 évre szól.
A pályázatot zárt borítékban
postai úton, a borítékon „vezetõi
pályázat” megjelöléssel lehet be-
nyújtani.
Csatolandó: sz.ön., b., om., vpr.,
melynek ki kell terjednie a mozi,
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mûvelõdési ház és könyvtár ve-
zetésének sz. kérdéseire, nyilat-
kozat arról, hogy hozzájárul-e a
pályázata nyílt ülésen történõ
tárgyalásához.

Baranya Megyei Mú-
zeumok Igazgatósága

gazdasági vezetõ Szfv., (pénzügyi vagy
közgazdasági), vagy ff.
v. és mérlegképes köny-
velõi k., vagy ezzel
egyenértékû v.
Elõny: 5 év költségveté-
si intézménynél szerzett
vgy. és szgy., közgazda-
sági egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága,
7621 Pécs, Káptalan u. 5.
Csatolandó: om., részletes
sz.ön., b., szgy, vgy. igazolása.
F: dr. Fabényi Julia megyei mú-
zeumigazgató
Tel: (72) 514-040

Heves Megyei
Múzeumi Szervezet
3300 Eger, Vár 1.

Tárlatvezetõ-múzeum-
pedagógus

Fõiskolai pedagógus v.,
német vagy angol kö-
zépfokú idegennyelv-
ismeret, idegenvezetõi
képesítés, má., be., cse-
lekvõképesség.
Elõny: egyetemi v., két
vagy több nyelvvizsga,
pedagógus szgy., MS
Office ismerete

ÁEI: 2008. december 16.
Pc: Heves Megyei Múzeumi
Szervezet, 3300 Eger, Vár 1.
Csatolandó: fényképes ön., b.,
om.,
Pbhi: 2008. november 17.
Pehi: 2008. november 26.
f: dr. Veres Gábor
(36) 312-744

Heves Megyei
Múzeumi Szervezet
gazdasági igazgató

Szfv., mérlegképes
könyvelõi v., 3 év költ-
ségvetési intézményben
szerzett szgy., min. 1 év
vgy. gazdasági terüle-
ten, mémet vay angol
középfokú sz. idegen-
nyelv-ismeret, gyakor-
lott szintû MS Office
ismeret, má., be., cselek-
võképesség.
Elõny: pályázatírásban
szerzett képesítés, gya-
korlat

ÁEI: 2008. december 16.
Ill: alap + vp.
Pc: Heves Megyei Múzeumi
Szervezet
3300 Eger, Vár 1.
Csatolandó: fényképes ön., b.,
om.
Pbhi: 2008. november 17.
Pehi: 2008. november 26.
f: dr. Veres Gábor
(36) 312-744

asztalos
(segédrestaurátor)

Asztalos szakmunkás v.,
má., be., cselekvõképes-
ség

ÁEI: 2008. december 1.
Pc: Heves Megyei Múzeumi
Szervezet, 3300 Eger, Vár 1.
Csatolandó: fényképes ön., b.,
om.,
Pbhi: 2008. november 17.
Pehi: 2008. november 26.
f: dr. Veres Gábor
(36) 312-744
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Budapest Fõváros Közgyûlésének Kulturális Bizottsága
pályázatot hirdet

a Budapesti Operettszínház fõigazgatói álláshelyére

A Budapesti Operettszínház (1065 Budapest, Nagymezõ u. 17.) a klasszikus operett és ezen belül a hungarikumot jelentõ
magyar operett, továbbá a XXI. századi zenés színházi játék (musical) egyik legismertebb képviselõje Budapesten és vi-
lágszerte. Célja a zenés színházi hagyomány továbbvitele és továbbfejlesztése.
A társulati rendben mûködõ mûvészi szervezet alapfeladata az operett- és musical-elõadások repertoárrendszerben való
lebonyolítása, új produkciók színpadra állítása.

A fõigazgató feladata:

A vezetõ feladata a színház programjának megvalósításához olyan operett és musicaltársulat kialakítása, amely biztosít-
ja az operett és a modern zenés mûfajok eltérõ színpadi és mûvészi követelményeinek megvalósulását.

Ezen kívül
– a mûfaji „átjárásokkal” a foglalkoztatás egyenletessé tétele és a mûvészi sokszínûség megteremtése,
– a színház mûsorrendjének repertoárrendszerben történõ összeállítása,
– a magas színvonalú mûvészeti munka feltételeként a zenés mûhely eredményeinek továbbvitelére lehetõség biztosí-
tása,
– a zenés színház iránt érdeklõdõ közönség körének további szélesítése,
– az operett és musical iránt külföldön megnyilvánuló érdeklõdésre építve, többletbevételt hozó turnék szervezése.

Az igazgató feladata továbbá olyan szervezeti rend, gazdálkodás és repertoár kialakítása, amellyel a finanszírozási felté-
telek változása esetén is biztosítható a színház kiegyensúlyozott mûködése.

A megbízás feltételei:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat
[a 150/1992. (XI. 20.) sz. Korm. rend. 6. § (5) bek. alapján].

Elõnyt jelent a szakterületen szerzett vezetõi gyakorlat és legalább egy világnyelv tárgyalási szintû ismerete.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó mûvészeti terveit, az ezek megvalósításához, illetve a racionális gazdálkodás-
hoz szükséges elképzeléseket.
Csatolni kell egy szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítványt, továbbá a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rend. 6. § (1)–(3) bekezdései értelmé-
ben személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn.
A vezetõi megbízás öt évre, 2009. február 1-jétõl 2014. január 31-ig terjedõ idõtartamra szól.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján kerül sor, megegyezés szerint.
A pályázatokat – szakmai testület véleményének kikérésével – a Kulturális Bizottság bírálja el.
A benyújtás helye: Fõpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztály (1052 Budapest V., Városház u. 9–11., II. 225/d, le-
vélcím: 1840 Budapest).
Benyújtási határidõ: 2008. november 17.
Az elbírálás határideje: a pályázat benyújtását követõ 30. nap.
További felvilágosítás a Fõpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályán, a 327-1435-ös telefonszámon kérhetõ.

Budapest, 2008. október

Dr. Bõhm András s. k.,
elnök
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Budapest Fõváros Közgyûlésének Kulturális Bizottsága
pályázatot hirdet

a Vígszínház igazgatói álláshelyére

A Vígszínház (1137 Budapest, Szent István krt. 14.) a fõváros reprezentatív színháza. Mûsorát a magyar színjátszás ki-
váló egyéniségeibõl álló társulat mellett a három játszóhely eltérõ adottságai határozzák meg. Repertoárját, a magyar
szerzõk darabjainak bemutatói mellett, a klasszikus és modern világirodalom alkotásainak mûsorra tûzésével a mûfaji
sokszínûség jellemzi. Cél, hogy a repertoár összeállításával a közönség minden rétegéhez eljusson, és képes legyen a
klasszikus nagyszínpadi színjátszás folyamatos fejlõdésének figyelembevételével részévé válni a magyar színjátszás
megújító törekvéseinek.

Az igazgató feladata:

A színház vezetõjének kiemelt feladata, hogy az elmúlt évadok repertoár-elõadásainak nézõi fogadtatását, valamint a
színház adottságait figyelembe véve alakítsa ki a bérletrendszeren alapuló klasszikus kõszínházi mûsorrendet, megfelel-
ve az eltérõ befogadóképességû és adottságú játszóhelyeknek,
– feladata ennek megvalósítása érdekében a kiegyensúlyozott és határozott mûsorpolitika megvalósítása,
– a Vígszínház mint reprezentatív fõvárosi színház hosszabb távra szóló, meghatározó szerepérõl való tervszerû gondos-
kodás,
– a közönség érdeklõdésének folyamatos fenntartása, a közönség bázisának további szélesítése.

Az igazgató feladata továbbá olyan szervezeti rend, gazdálkodás és repertoár kialakítása, amellyel a finanszírozási felté-
telek változása esetén is biztosítható a színház kiegyensúlyozott mûködése.

A megbízás feltételei:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat
[a 150/1992. (XI. 20.) sz. Korm. rend. 6. § (5) bek. alapján].

Elõnyt jelent a szakterületen szerzett vezetõi gyakorlat és legalább egy világnyelv tárgyalási szintû ismerete.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó mûvészeti terveit, az ezek megvalósításához, illetve a racionális gazdálkodás-
hoz szükséges elképzeléseket.
Csatolni kell egy szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítványt, továbbá a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rend. 6. § (1)–(3) bekezdései értelmé-
ben személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn.
A vezetõi megbízás öt évre, 2009. február 1-jétõl 2014. január 31-ig terjedõ idõtartamra szól.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján kerül sor, megegyezés szerint.
A pályázatokat – szakmai testület véleményének kikérésével – a Kulturális Bizottság bírálja el.
A benyújtás helye: Fõpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztály (1052 Budapest V., Városház u. 9–11., II. 225/d, le-
vélcím: 1840 Budapest).
Benyújtási határidõ: 2008. november 17.
Az elbírálás határideje: a pályázat benyújtását követõ 30. nap.
További felvilágosítás a Fõpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályán, a 327-1435-ös telefonszámon kérhetõ.

Budapest, 2008. október

Dr. Bõhm András s. k.,
elnök
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Helyesbítés

A Kulturális Közlöny 2008. évi 18. számában (977. oldal) megjelent levéltár-vezetõi pályázati felhívás helyes szövege a
következõ:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyûlése
pályázatot hirdet a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.) igazgatói álláshelyének
betöltésére

Pályázati feltételek:

– az intézmény alaptevékenységének megfelelõ szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat,
– kiemelkedõ tudományos tevékenység,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, valamint annak egyoldalas összefoglalása,
– a végzettsége(ke)t tanúsító, közjegyzõ által hitelesített oklevél, oklevelek másolatai,
– a tudományos minõsítést, tevékenységet tanúsító dokumentumok másolatai,
– a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó igazolások másolatai,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– összeférhetetlenségi nyilatkozat,
– nyilatkozat, melyben a pályázatának és abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezelésé-
hez hozzájárul/nem járul hozzá,
– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul pályázatának a megyei közgyûlés és illetékes szakbizottságai, továbbá a jogszabály-
ban rögzített szakmai bizottság által nyilvános ülésen történõ tárgyalásához/zárt ülésen történõ tárgyalását kéri.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. törvény alapján, jogviszonytól függõen
megegyezés szerint.
A vezetõi megbízás idõtartama: 2008. december 1-jétõl 2013. november 30-ig terjedõ 5 év.
Az állás elfoglalásának ideje: 2008. december 1.
A pályázat benyújtásának helye és módja: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fõjegyzõ (4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.).
A pályázatot postai úton, ajánlott küldeményként, 1 eredeti és 3 másolati példányban kell benyújtani, „Pályázat levél-
tár-igazgatói álláshely betöltésére” jeligével.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális Közlönyben való megjelenést követõ naptól számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 30 napon belül.

A vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

– megbízásának idejére kidolgozza a levéltár mûködésének, fejlesztésének programját, elkészíti az éves munkaterveket,
– gondoskodik az intézet költségvetésének elkészítésérõl, végrehajtásáról,
– biztosítja az intézményi vagyonvédelmet,
– kialakítja az intézmény szervezetét, gazdálkodási, ügyviteli rendjét,
– munkáltatói jogköröket gyakorol a levéltár dolgozóival kapcsolatosan.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó PhD tudományos fokozattal és vezetõi gyakorlattal is rendelkezik.
A megyei közgyûlés fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
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A közlöny zárása után érkezett miniszteri utasítás és közlemények

I.

6/2008. (O. K. 28.) OKM
utasítás

az NKA miniszteri kerete terhére nyújtott egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó eljárási rendrõl

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. § (1) bekezdése alapján a következõ utasítást adom ki:

1. §

Az utasítás mellékletében foglalt szabályzatot kiadom.

2. §

Az utasítás mellékletét az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján, továbbá a Kulturális Közlönyben is meg kell
jelentetni.

3. §

Ez az utasítás a miniszteri aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. szeptember 1.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Melléklet a 6/2008. (O. K. 28.) OKM utasításhoz

Szabályzat
az NKA miniszteri kerete terhére nyújtott egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó eljárási rendrõl

A szabályzat hatálya

1. A jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni, ha
a) az OKM-be érkezõ egyedi támogatási kérelemre (a továbbiakban: kérelem) vonatkozóan az érintett szakállamtitkár a
kérelemnek az NKA miniszteri keretébõl történõ teljesítésére tesz javaslatot;
b) a miniszter a kérelemnek az NKA miniszteri keretébõl történõ teljesítésérõl dönt.

A kérelmek vizsgálata, a kérelmezõ nyilatkoztatása

2. Az érintett vagy a miniszter által kijelölt szakállamtitkár (a továbbiakban: szakállamtitkár) a jelen szabályzat hatálya
alá tartozó kérelmet megvizsgálja abból a szempontból, hogy arról – különös tekintettel a közpénzekbõl nyújtott támoga-
tások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) 7. § (1) bekezdésében foglaltakra – a mi-
niszter jogosult-e döntést hozni; ezt követõen haladéktalanul tájékoztatja a kérelmezõt a döntésre jogosult(ak) személyé-
rõl, egyúttal felhívja a Knyt. 14. § szerinti tartalomnak megfelelõ összeférhetetlenségi nyilatkozat megtételére, valamint
arra a tényre, hogy a kérelemben szereplõ adatokban a kérelem elbírálása során, illetve a döntéshozatalt követõen bekö-
vetkezõ változások esetén a kérelmet az aktuális adatokkal újra be kell adni.
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3. A szakállamtitkár által kijelölt személy gondoskodik arról, hogy a kérelem közzététele, a Knyt. 14. §-a szerinti nyilat-
kozatnak az OKM-be történt beérkezésétõl (a beérkezés dátuma az iktatás dátuma) számított öt munkanapon belül, a
Knyt. 5. § (1) bekezdése szerinti tartalommal, a KOPINT-DATORG Infokommunikációs Zrt. által üzemeltetett központi
honlapon (a továbbiakban: központi honlap) megtörténjen.

A miniszter döntési jogkörébe tartozó kérelmek elbírálása

4. Ha a kérelemrõl a miniszter jogosult dönteni, akkor a szükség szerint lefolytatott megelõzõ egyeztetést követõen a
szakállamtitkár a javaslatot a miniszter elé terjeszti.

5. A miniszteri döntést követõ 15 napon belül a szakállamtitkár által kijelölt személy gondoskodik a döntésnek a Knyt.
5. §-ának (2) bekezdése szerinti, a központi honlapon történõ közzétételérõl.

6. Támogatás megítélése esetén az üggyel kapcsolatos iratokat a szakállamtitkár a további feladatok ellátása érdekében
megküldi a koordinációs szakállamtitkár részére, aki azt az NKA Igazgatósága részére továbbítja.

A Miniszteri Ideiglenes Kollégium jogkörébe tartozó kérelmek elbírálása

7. Ha a kérelemrõl a miniszter a Knyt. 7. §-a alapján nem jogosult dönteni, akkor a döntést a Nemzeti Kulturális Alap Mi-
niszteri Ideiglenes Kollégiuma (a továbbiakban: MIK) hozza meg. Az ilyen kérelmeket – az adott ügyben érintett szakál-
lamtitkár megjelölése mellett – a miniszter vagy a szakállamtitkár küldi meg a MIK-nek. A MIK tagjait a miniszter hatá-
rozatlan idõre, annak vezetõjét a tagok közül nevezi ki.

8. A MIK az általa meghozott döntésrõl a döntés meghozatalának napján tájékoztatja a minisztert és az érintett szakál-
lamtitkárt. A döntésrõl jegyzõkönyv készül, amelyet a MIK vezetõje és tagjai aláírásukkal hitelesítenek.

9. A MIK döntésének a döntéstõl számított 15 naptári napon belül történõ, a Knyt. 5. § (2) bekezdés szerinti közzétételé-
rõl a szakállamtitkár által kijelölt személy gondoskodik.

10. Támogatás megítélése esetén az üggyel kapcsolatos iratokat, így az eredeti aláírásokat is tartalmazó jegyzõkönyvet a
koordinációs szakállamtitkár a további feladatok ellátása érdekében megküldi az NKA Igazgatóságának.

Közös szabályok

10. Az NKA Igazgatósága a támogatás megítélésérõl 10 napon belül tájékoztatja a kérelmezõt.

11. Az NKA Igazgatósága – ha valamennyi ehhez szükséges feltétel rendelkezésre áll – megköti a kedvezményezettel a
támogatási szerzõdést és az abban foglaltaknak megfelelõen a támogatást a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja.

12. Az NKA Igazgatósága a támogatási szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen ellenõrzi a kedvezményezett által be-
nyújtott pénzügyi elszámolást.

13. Az NKA Igazgatósága a hozzá beérkezett szakmai beszámolót a miniszter által felkért személynek, szervezeti egy-
ségnek, MIK-bírálat esetén a MIK vezetõjének továbbítja, aki/amely 10 munkanapon belül köteles a szakmai beszámo-
lót az alábbi megjegyzések egyikének szerepeltetése mellett minõsíteni:
– megfelelõ,
– kiegészítendõ a következõ szempontokkal......, valamint
– nem fogadható el, a támogatás részben vagy egészben visszafizetendõ.

14. A kiegészítendõ vagy nem elfogadható szakmai beszámolók esetén a kedvezményezett felé szükséges intézkedése-
ket az NKA Igazgatósága teszi meg.
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15. Az NKA Igazgatósága az elfogadott pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót a Knyt. 5. §-ának (3) bekezdése
szerinti közzététel céljából megküldi a szakállamtitkárnak, aki az általa kijelölt személy révén gondoskodik azok köz-
ponti honlapon történõ közzétételérõl, egyúttal másolatban megküldi azokat a koordinációs szakállamtitkár részére.

16. Az OKM kijelölt és a központi honlap tekintetében jogosultsággal rendelkezõ munkatársa a közzétett adatokat a tá-
mogatás igényléséhez való jog megnyílása naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törli a honlapról.

17. A kérelemben szereplõ adatokban bekövetkezõ változások esetén a kérelmet az aktuális adatokkal újra be kell adni.

II.

Alapító okirat

A 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 9. §-ának (3) bekezdés a) pontja alapján a mai napon
Miniszteri Ideiglenes Kollégium

néven ideiglenes kollégiumot alapítok.

1. A kollégium feladata:
– a miniszter összeférhetetlensége esetén a miniszteri keret terhére beérkezett egyedi kérelmek bírálata és döntések meg-

hozatala,
– a támogatott és megvalósult programok szakmai beszámolóinak elfogadása,
– teljesítmény-ellenõrzésben történõ részvétel, éves beszámoló készítése.

2. A kollégium pénzkerete: a tárgyévi eredeti miniszteri keret 10%-a, amelyet a miniszter szükség szerint módosíthat.

3. A kollégium létszáma 3 fõ. A tagokat határozatlan idõre nevezem ki. A kollégium vezetõjét a tagok közül nevezem ki.
A kollégium vezetõjével és tagjaival – kijelölésem – alapján az NKA Igazgatósága megbízási szerzõdést köt. A kollé-
gium tagjai vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek az OKM Közszolgálati Fõosztályán.

4. A kollégium döntését az elnök és legalább egy tag jelenlétében, egyhangúan hozza, a támogatások odaítélésével kap-
csolatos jogszabály által elõírt összeférhetetlenségi szabályok betartásával. Szavazni csak igennel vagy nemmel lehet.
A kollégium a bírálati ülésérõl jegyzõkönyvet készít, amelyet a döntéshozók aláírásukkal hitelesítenek. A tagok döntés
elõtt kötelesek a jegyzõkönyvben rögzíteni, hogy az adott üggyel/ügyekkel kapcsolatban nem összeférhetetlenek.

5. A kollégium tagjai 200 000 Ft összegû, évenkénti tiszteletdíjra jogosultak, amelynek kifizetése a tárgyévet követõ elsõ
negyedévben, a koordinációs szakállamtitkár igazolása alapján, az éves beszámoló elfogadását követõen, egy összegben
történik. A kollégium tagjai költségtérítésre nem jogosultak. A tiszteletdíj, valamint annak a munkáltatót terhelõ járuléka
forrásául a miniszteri keret szolgál.

6. A kollégiumot határozatlan idõre hozom létre.

Budapest, 2008. július 24.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Pályázati felhívás

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a Klebelsberg Kunó-ösztöndíjról szóló
27/2007. (VI. 15.) OKM rendelet alapján a 2009. évre szóló

KLEBELSBERG KUNÓ-ÖSZTÖNDÍJRA

A pályázati kiírás célja: az ösztöndíj névadójának szellemiségét követendõ, elsõsorban a külföldi kulturális intézetek-
ben, valamint kivételes esetben egyéb helyszíneken:
– a magyar nyelv és irodalom, történelem és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozása;
– a feltárásukat, megóvásukat, és forráskiadásukat szolgáló könyvtári, kézirat-, illetve levéltári, valamint múzeumi ku-

tatások, illetve kulturális és tudományos célú külföldi szakmai tanulmányutak támogatása,
– a külföldi kulturális intézetekben folyó kultúrdiplomáciai és szakmai munka sikeres megvalósításának elõsegítése,
– a fogadó ország kulturális intézményrendszere állami irányításának, valamint a kultúra finanszírozási rendszerének

tanulmányozását célzó kutatások, különösen a kultúra magánszféra általi finanszírozásának vizsgálata,
– a nemzeti közmûvelõdési intézetek, közgyûjtemények és egyéb mûvészeti intézetek munkatársai esetében az EU-nor-

mákkal összhangban, a kultúrafinanszírozással, és mûvészetfinanszírozással, a közmûvelõdési és közgyûjteményi te-
vékenység modernizálásával összefüggõ kérdések tanulmányozásának támogatása (különös tekintettel az állomány-
védelmi rendszerek és módszerek tanulmányozására),

– a tematikus éveket (nemzeti évfordulókat) elõkészítõ forrásfeltáró kutatások támogatása.
Pályázni lehet a magyar kultúra szempontjából fontos külföldi helyszínekre irányuló, a pályázati célokban meghatáro-
zott bölcsészettudományi, társadalomtudományi és kulturális célú kutatásokra, illetve kultúrdiplomáciai tevékenység
fejlesztését szolgáló, és a kulturális igazgatás korszerûsítésére irányuló tanulmányokra, különösen:
– Rómába, a Vatikánba és Velencébe a központi gyûjteményekben végzendõ levéltári és könyvtári kutatásokra a ré-

gészet, az egyház-, a mûvelõdés-, az irodalom-, az eszme- és a mûvészettörténet témakörében;
– Bécsbe a levél-, kézirat- és könyvtárakban, illetve múzeumokban a magyar történelemre vonatkozó forráskutatások

végzésére;
– Moszkvába kézirat-, levél-, illetve könyvtárban, múzeumokban végzendõ hungarológiai kutatásokra, kiemelten a

XX. századi és kortárs magyar–szovjet/ orosz kapcsolatok feltárását és dokumentálását célzó utakra és nemzetközi
együttmûködéssel megvalósítandó projektek elõkészítésére;

– Franciaországba audiovizuális ún. „oral history” kutatásra, valamint kézirat-, levél-, könyvtári, illetve múzeumi hunga-
rika-feltárásra, a magyar–francia kapcsolatok forrásainak kutatására – ezen belül különösen a Párizsi Magyar Intézet
1986 elõtti történetét célzó tanulmány készítésére, illetve a korszerû kulturális finanszírozási modellek megismerésére;

– Németországba (Berlinbe, Münchenbe, Halléba, Drezdába, Lipcsébe) levél-, kézirat- és könyvtári, illetve múzeumi
hungarika-feltárásra, hungarológiai kutatások folytatására;

– Isztambulba a magyar–török történelmi kapcsolatok kutatására;
– Az Egyesült Királyságba a kulturális menedzsmentet érintõ gyakorlati tapasztalatszerzés céljából.
A forráskutatásokra irányuló pályázatok elbírálásánál elõnyt élveznek azok a hungarika-feltárások, amelyek során a ku-
tatók egy meghatározott gyûjtemény (levéltár, könyvtár, múzeum) vagy gyûjteményrész magyar vonatkozású forrás-
anyagának teljes körû számbavételére vállalkoznak és az áttekintett dokumentumokról tételes jegyzéket készítenek.
Az ösztöndíj idõtartama: 1–5 hónap. A kinntartózkodás idõtartamának megbontására csak kivételesen indokolt eset-
ben van lehetõség (Moszkva esetében az ösztöndíj megbontása nem lehetséges).

Az ösztöndíj tartalma:

a) Rómában, Bécsben, Moszkvában, Párizsban és Berlinben ingyenes szállás, másutt szállásköltség-hozzájárulás;
b) országonként eltérõ mértékû, átlagosan havi 200 000 forintnak megfelelõ összegû pénzbeli hozzájárulás;
c) egyszeri útiköltség-térítés a célállomásra és vissza;
d) utasbiztosítás.

Az ösztöndíjra az pályázhat, aki

a) egyetemi vagy fõiskolai oklevéllel rendelkezik. A pályázat elbírálásánál elõnyben részesülnek a PhD-tanulmányokat
folytató hallgatók és a tudományos fokozattal rendelkezõ oktatók és kutatók,

b) amennyiben elõzõleg már részesült Klebelsberg-ösztöndíjban, beszámolási kötelezettségének eleget tett; levéltári,
könyvtári kutató-, forrásfeltáró munkájáról szóló jelentéséhez mellékelte az átnézett forrásanyagok tételes jegyzékét,
és azt az Országos Széchényi Könyvtárnak, a Magyar Országos Levéltárnak, illetve a Magyar Nemzeti Múzeumnak
megküldte.
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A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

a) a pályázati kiírás mellékletét képezõ adatlapot;
b) a pályázó személyi adatait és szakmai pályafutását részletesen tartalmazó életrajzát;
c) egyetemi vagy fõiskolai oklevelének, a nyelvtudását és a tudományos fokozatának megszerzését igazoló okmányok-

nak a másolatát;
d) a pályázó publikációinak jegyzékét;
e) korábbi tevékenységével, teljesítményével összhangban álló — a tervezett kutatások témáját, célját, helyét, formáját

és idejét tartalmazó — kutatási tervet;
f) két, a kutatási terület elismert szakemberétõl kapott ajánlólevelet, melyek közül az egyik – amennyiben szükséges – a

külföldi fogadókészséget igazolja (a pályázó – hivatali összeférhetetlenség miatt – a külföldi kulturális intézetek mun-
katársaitól nem kaphat ajánlólevelet).

Hungarológiai kutatási célokat szolgáló pályázat esetében ezen kívül csatolni kell:

g) a Magyar Országos Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár és/vagy a Magyar Nemzeti Múzeum fõigazgatójától
kapott igazolást arról, hogy a tervezett téma új eredményeket hozhat a hungarológiai kutatások terén.

(Kérjük a pályázati anyagot egy példányban, a leírt sorrendben, a mellékletek betûjeleit feltüntetve, és a sokszorosítás

megkönnyítése érdekében kapcsok és fûzés nélkül összeállítani és borítékolni.)

A pályázatok benyújtási határideje: 2008. október 31.

A pályázatokat postai úton kell benyújtani a Balassi Intézet címére (1016 Budapest, Somlói út 51.). A mellékelt pályázati
adatlap a pályázat részét képezi, kitöltése hiányában a pályázat érvénytelen. A pályázati adatlap beszerezhetõ az OKM
ügyfélszolgálati irodáján (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), valamint letölthetõ a www.okm.gov.hu, www.magyarinte-
zet.hu internetes honlapokról.
Az oktatási és kulturális miniszter – a bírálóbizottság javaslata alapján – a pályázatokat 2008. november 30-ig bírálja el,
és a pályázókat 2008. december 15-ig értesíti a pályázat eredményérõl. Az ösztöndíjasok 2009. február 1-jétõl utazhat-
nak ki.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

PÁLYÁZATI ADATLAP KLEBELSBERG KUNÓ-ÖSZTÖNDÍJRA
2009. pályázati év

(Az adatlap része a pályázatnak!)
Megpályázott ország: Megpályázott város:

Név:
Leánykori név: Állampolgárság:
Születési idõ: Születési hely:
Anyja neve:
Lakcím: Telefon:

Mobil:
E-mail:

Levelezési cím: Telefon:

Végzettség (intézmény, kar, szak): Tudományos fokozat:

Munkahely neve:
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Munkahely címe: Tel./fax:

Foglalkozás, beosztás:
Hallgatóknál (doktoranduszoknál is) intézmény, kar, szak, évfolyam:
Kutatási témája, szûkebb szakterülete:

Kutatási terve címszavakban:

Publikációk száma:
Az ajánlólevelet adó szakember
Neve:

Beosztása:

Neve:

Beosztása:

Az ösztöndíj tervezett kezdete:

2009. …………………………………

Tervezett idõtartama:

………….………………….hónap
Intézmények, ahol kutatást végezne:

A téma kutatásához szükséges idegen nyelv(ek) ismerete (nyelvvizsga típusa, szintje):

Van-e a pályázati ciklusra külföldi ösztöndíja: IGEN / NEM (a megfelelõt jelölje)
Amennyiben igen:
Ország: Idõtartam:
Megvalósult külföldi ösztöndíja(i) az elmúlt 5 évben (adományozó szervezet, ország, idõpont, idõtartam):

Amennyiben elõzetesen már részesült Klebelsberg-ösztöndíjban, beszámolási kötelezettségének (a jelentés elké -
szítése, valamint levéltári, könyvtári kutató-, forrásfeltáró munka esetén az átnézett források tételes jegyzékének
megküldése az Országos Széchényi Könyvtárnak és a Magyar Országos Levéltárnak)

eleget tett

nem tett eleget (indoklás):

(A megfelelõ szöveg aláhúzandó)

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tör-
vény 6. § (1) bekezdése alapján személyes adatainak közlése önkéntes. A Tv. 3. § (5) bekezdése alapján vélelmezzük,
hogy Ön, az Ön által kezdeményezett eljárásban az adatainak kezeléséhez hozzájárul. Aláírásával a törvényi vélelmet
megerõsítettnek tekintjük.
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Pályázatom beküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben az ösztöndíj támogatásában részesülök, alapadataim
(név, e-mail cím, telefon/faxszám, szakterület) valamint szakmai beszámolóm bekerülhetnek a Magyar Ösztöndíj Bi-
zottság által mûködtetett ösztöndíjas keresõrendszerbe. Tudomásul veszem, hogy az ösztöndíjadó fenntartja a jogot,
hogy a Klebelsberg Kunó-ösztöndíj keretében végzett kutatásaim jelentését nyilvános kiadványban publikálhassa.

…………………………..…..…….…
(Dátum)

…………….………………………………
(Aláírás)

Valótlan adatok közlése esetén a pályázó kizárható a pályázati eljárásból.

Pályázati felhívások
kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti állásaira

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény végrehajtásáról rendelkezõ 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Jogszabály alapján a pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb határidõt nem állapít meg – a köz-
zétételtõl számított legalább 30 nap, az elbírálás pedig – ha a pályáztató rövidebb határidõt nem állapít meg – a benyújtá-
si határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.

A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl
meg. A jogszabály által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.

A pályázati felhívásokat a szerkesztõség által táblázatos formában szerkesztve ingyenesen közöljük. Az eltérõ formá-
ban történõ, illetõleg a szó szerinti közlésre – helyhiány miatt – csak díjfizetés ellenében van lehetõség.

Rövidítések:
av: (adatvédelem): A pályázat tartalmát a megbízón és a bírálóbizottság tagjain kívül – a pályázó engedélyének hiányá-
ban – más személlyel nem közlik.
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
be: büntetlen elõélet
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
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szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Dombrád Város
Önkormányzata

Ady Endre Mûvelõdési
Ház és Könyvtár
igazgató
4492 Dombrád, Kossuth
u. 60.

Szev., vagy nem szev.
és ff. mszv., vagy fõis-
kolai könyvtárosi v.,
legalább 5 év szgy.,
má., be., legalább 5 év
vgy. kiemelkedõ sz.
vagy tt.

ÁEI: 2008. december 23.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Dombrád Város Önkor-
mányzata
4492 Dombrád, Rákóczi u. 36.
A borítékon kérjük feltüntetni
„Vezetõi pályázat, Ady Endre
Mûvelõdési Ház és Könyvtár”
Csatolandó: om., b., vgy. igazo-
lása sz.ön., sz. elképzelések
F: dr. Teschmayer Gábor
Tel: (70) 371-8539

Jászladány Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Nagyközségi József
Attila Mûvelõdési Ház
és Könyvtár
intézményvezetõ

Szev., vagy nem szev.
és ff. mszv., fõiskolai
könyvtárosi, közmûve-
lõdési v., legalább 5 év
szgy., továbbá kiemel-
kedõ sz.vagy tt.
Elõny: jászladányi lak-
hely, hasonló területen
végzett munka.

ÁEI: Pehi-t követõen azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Jászladány Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5055 Jászladány, Hõsök tere 6.
Csatolandó: sz.ön., vpr., sz.
helyzetelemzésekre épülõ fej-
lesztési elképzelések, om., b.,
nyilatkozat, melyben hozzájá-
rul, hogy pályázati anyagát a
pályázat elbírálásában részt ve-
võk, valamint a képviselõ-testü-
let megismerhessék, illetve abba
betekinthessenek; nyilatkozatot,
hogy vele szemben összeférhe-
tetlenség nem áll fenn.
F: Lajkó Terézia jegyzõ
Tel: (57) 454-001, 454-380

Taliándörögd Község
Önkormányzata
8295 Taliándörögd,
Petõfi u. 2.
Tel/fax: (87) 437-039

Közösségi Ház, nyilvá-
nos könyvtár. Teleház
intézményvezetõ,
könyvtáros
(8295 Taliándörögd,
Kossuth u. 39.)

5 év szgy.
Elõny: alapfokú német-
vagy angolnyelv-isme-
ret

ÁEI: 2008. november 1.
Pehi: A Pbhi-t követõ 15 napon
belül.
Pc: Taliándörögd Község
Önkormányzata
Kajdi István polgármester
8295 Taliándörögd, Petõfi u. 2.
Csatolandó: b., sz.ön., om., pá-
lyázó elképzelései, tervei az in-
tézmény mûködtetésére
vonatkozóan.
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1. 2. 3. 4.

Ajka Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Nagy László Városi
Könyvtár és Szabadidõ
Központ
magasabb vezetõ
intézményvezetõ
(Ajka, Szabadság tér
13.)

közmûvelõdési, könyv-
tárosi egyetemi vagy fõ-
iskolai v., legalább 5 év
szgy., közmûvelõdés és
sport területén vgy., ki-
emelkedõ sz. vagy tt.
be.
Elõny: jó szervezõkész-
ség, e téren szerzett ta-
pasztalat, sz. fejlõdési
igény, menedzseri ké-
pesség, felhasználói
szintû számítástechnikai
ismeretek.

ÁEI: a Pehi-t követõ hó elsõ
napjától.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Ajka város polgármestere
8400 Ajka, Városháza, Szabad-
ság tér 12., vagy elektronikus
formában:
szemelyzeti@polghiv.ajka-
net.hu
Csatolandó: om., b., részletes,
fényképpel ellátott sz. ön., vpr.,
sz. helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzelés, nyilatkozat
arról, hogy a pályázatot az elbí-
rálásban részt vevõk megismer-
hetik.
Pehi: a Pbhi-t követõ 30 napon
belül.
F: személyesen vagy telefonon:
(88) 521-102

Vác Város Önkormány-
zatának Képviselõ-tes-
tülete

Váci Értéktár–Közérde-
kû Muzeális Gyûjte-
mény
igazgató
2600 Vác, Köztársaság
u. 19.

Szev., legalább 5 év
szgy., be., má., kineve-
zés esetén vagyonnyi-
latkozat

ÁEI: 2008. december 1.
A megbízás 2013. november
30-ig szól.
Pbhi: 2008. október 30.
Pc: dr. Dora Péter, Vác város
jegyzõje
2600 Vác, Március 15. tér 11.
A pályázatot írásban és digitális
adathordozón kell benyújtani, a
zárt borítékon „igazgatói pályá-
zat” megjelöléssel.
Csatolandó: sz.ön., om., b., vpr.,
sz. helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzelés, tudományos
fokozat igazolása, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati anyagot
az eljárásban részt vevõk meg-
ismerhetik.
F: Polgármesteri Hivatal Köz-
mûvelõdési és Oktatási Osztá-
lya
Vác, Március 15. tér 11.
Tel: (27) 513-496

1008 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 19. szám



V.

Bélyegzõk visszavonása, használatának megszüntetése

Az intézmények összevonása és névváltozása miatt 2008. július 2-ával visszamenõleg hatályát vesztik az alábbi:

– hosszú bélyegzõk

1. Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2011 Budakalász, Petõfi tér 1. Adószám:
15393661-2-13 Faluház

2. Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2011 Budakalász, Petõfi tér 1. Adószám:
15393661-2-13 Kalász Mûvészeti Iskola

– körbélyegzõk

1. Budakalász 1996, Dorfhaus, Faluház, Ceocka Kyra
2. Budakalász Nagyközség Önkormányzata, Kalász Alapfokú Mûvészeti Iskola, 2011 Budakalász, Szentendrei út 9/A.

Budakalász, 2008. szeptember 24.

Eredics Gábor s. k.,
igazgató

Helyesbítés

A Kulturális Közlöny 2008/17. számában, a 962. oldalon megjelent, a József Attila Városi Könyvtár igazgatói munkakö-
rére kiírt pályázatot az alábbiaknak megfelelõen helyesbítjük:
„a pályázat beadási határideje a közlönyben való megjelenéstõl számított 60. nap”.

Dr. Kovács Gábor s. k.,
jegyzõ

KÖZLEMÉNY

Az Óbudai Múzeum Közalapítvány (adószám: 18100473-1-41 cím: 1033 Budapest, Fõ tér 1.) ezúton ismerteti a 2007.
évi közhasznú tevékenységének fõbb adatait és szolgáltatási igénybevételének módját:

Éves beszámoló (E Ft)

A Befektetett eszközök C Saját tõke 2007
I. Immateriális javak I. Induló tõke 1500
II. Tárgyi eszközök II. Elõzõ évek eredménye 1209
III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Tárgyévi eredmény –702
B Forgóeszközök 2061 D Tartalék 0
I. Készletek E Céltartalék 0
II. Követelések F Kötelezettségek 20
III. Értékpapírok I. Hosszúlejáratú kötelezettségek
IV. Pénzeszközök 2061 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 20
C Aktív idõbeli elhatárolások 17 G Passzív idõbeli elhatárolások 51
Eszközök összesen 2078 Források összesen 2078
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Az Óbudai Múzeum Közalapítvány összesen 2060 E Ft cél szerinti juttatást nyújtott, melybõl a magánszemélyeknek
nyújtott juttatás 240 E Ft, a jogi személyeknek nyújtott 1820 E Ft volt.

Az Óbudai Múzeum Közalapítvány 2007. évben vezetõ tisztségviselõi részére sem pénzbeli, sem természetbeli juttatást
nem nyújtott.

Az Óbudai Múzeum Közalapítvány 2007. évben 2000 E Ft költségvetési támogatásban részesült.

A Kuratórium a 2007. évben is a Közalapítvány alapítói céljainak megfelelõen támogatta az Óbudai Múzeummal kap-
csolatos közfeladatok ellátását 1820 E Ft értékben, a Budapest, III. kerületi emléktáblák adatbázisának összeállítását
200 E Ft-tal, Óbuda helytörténetét iskolásoknak bemutató helytörténeti vetélkedõ anyagának felújítását 200 E Ft-tal, va-
lamint D. Szûcs László költõ 1956-os témában írt kötetének munkálatait 25 E Ft-tal.

A 2007. évrõl készült közhasznúsági jelentés az Alapítvány székhelyén elõre egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc–dr. Ligeti Katalin
szerkesztésében

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû kötetet

Az európai integrációs folyamatnak a tagállami büntetõjogokra gyakorolt hatása régóta foglalkoztatja a büntetõjog
tudományát. Az integrációnak az elmúlt évtizedben a büntetõügyek területén bekövetkezett felgyorsulásával az európai
jog és a büntetõjog összefüggésének tudományos problémája átalakult az európai büntetõjog alkalmazásának gyakor-
lati, jogalkotási és jogalkalmazási kérdésévé. Az európai büntetõjog jelenleg is dinamikusan fejlõdõ jogterület, kontúr-
jai és a tartalma folyamatosan változik. Éppen ezért maga az európai büntetõjog fogalma is sokrétû, magában foglalja a
tagállamok büntetõ anyagi és eljárási jogának harmonizációját, valamint a tagállamok közötti büntetõügyekben folyta-
tott nemzetközi együttmûködés fejlesztését. Az európai büntetõjog ezért a hagyományos büntetõjogi szemlélettel és fo-
galmakkal nem mindig ragadható meg, megértése új szemléletet kíván. A kézikönyv célja, hogy segítse ennek az új
szemléletnek a kialakulását és a hazai szakmai közönség tájékozódását az európai büntetõjogban.
Az európai büntetõjognak jelenleg négy területe van, amelyet a könyv vonatkozó részei mutatnak be: az uniós tagállamok
közötti bûnügyi együttmûködés (1. rész), a szupranacionális punitív szankciók (2. rész), a tagállamok büntetõ anyagi és el-
járásjogi rendelkezéseinek harmonizációja (3. rész), valamint az európai alapjogvédelem rendszere (5. rész).
A könyv tehát a magyar szakmai közönségnek kívánja az európai büntetõjog fejlõdését és céljait bemutatni, az európai
büntetõjog szabályozási területeit és az uniós normákat a magyar jogba átültetõ rendelkezéseket felvázolni. Olyan alap-
vetõ ismereteket tartalmaz, amelyek mind a büntetõjoggal foglalkozó jogalkalmazók, mind pedig a jogi oktatás számára
elengedhetetlenek a 21. század büntetõ jogfejlõdésének követéséhez.

A kötet 884 oldal terjedelmû, ára 8820 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû, 884 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 8820 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a
kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemen-
ként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájá-
hoz igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata.
A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek mond-
ható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontossá-
gú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hang-
súlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más
szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevé-
kenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bizo-
nyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású elmé-
lete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletû értelmezése, a perbeszédek szer-
kesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik
már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

I–VII. KÖTET
címû kiadvány.
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény sajátos története: a kihirdetése és hatálybalépése közötti idõszakban
történt nagy terjedelmû módosításai, valamint a 2003. július 1-jei hatálybalépése óta elfogadott több mint egy tucat módo-
sítása jelentõsen megnehezíti a jogot alkalmazók, a jogot tanulók vagy csak éppen megismerni akarók számára a bünte-
tõeljárás szabályainak megértését. Ez a hektikus történet tette indokolttá, hogy a magyarázat szerzõi a kommentárok szo-
kásos tartalmán (jogértelmezés, jogalkalmazói gyakorlat, alacsonyabb szintû szabályozás bemutatása) túlterjeszkednek,
és az egyes jogintézmények céljainak, feladatainak hangsúlyozásával, mûködésük többoldalú, történeti és gyakorlati
szempontú bemutatásával – a jogirodalom megjelölésével, a jogtörténet feldolgozásával, valamint indokolt esetekben a
jog-összehasonlítás eszközeivel – nyújtsanak segítséget a jogalkalmazóknak és a jogot tanulmányozóknak.

A büntetõeljárási törvény magyarázata hét kötetben jelent meg:

– az elsõ kötet
az alapvetõ rendelkezések és az eljárás alanyai,
ára: 2205 Ft,

– a második kötet
az eljárási cselekmények, a bizonyítás,
a kényszerintézkedések,
ára: 3675 Ft,

– a harmadik kötet
a nyomozás és a vádemelés,
ára: 1596 Ft,

– a negyedik kötet
a bírósági eljárás általános szabályai és az elsõfokú
bírósági eljárás,
ára: 3087 Ft,

– az ötödik kötet
a másodfokú bírósági eljárás, a harmadfokú bírósági
eljárás és a rendkívüli perorvoslatok,
ára: 2226 Ft,

– a hatodik kötet
a külön eljárások,
ára: 2289 Ft,

– a hetedik kötet
a különleges eljárások és a határozatok végrehajtása
szabályozásának magyarázatát tartalmazza,
ára: 1722 Ft.

A magyarázat a Magyar Hivatalos Jogszabálytárban megjelent Be. kommentár szerkesztett változata.
A hét kötet kedvezményes ára egyszerre történõ megvásárlás esetén 16 800 Ft helyett 13 440 Ft.
A könyvek megvásárolhatók a Közlöny Centrumban [1072 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán), tel.: 321-5971, 267-2780, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu] és a Közlönykiadó Jogi Könyvesbolt-
jában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), valamint megrendelhetõk a kiadó ügyfélszolgálatánál (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Vagy megrendelhetõk az alábbi megrendelõszelvényen:

MEGRENDELÉS

Megrendelem A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA alábbi köteteit:

� I. kötet (2205 Ft) ..... példányban. � V. kötet (2226 Ft) ..... példányban.

� II. kötet (3675 Ft) ..... példányban. � VI. kötet (2289 Ft) ..... példányban.

� III. kötet (1596 Ft) ..... példányban. � VII. kötet (1722 Ft) ..... példányban.

� IV. kötet (3087 Ft) ..... példányban. � A hét kötet együtt (13 440 Ft) ..... példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ......................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..............................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: Mátyásné dr. Patócs Andrea.
A szerkesztõség címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14. Telefon: 473-7444.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 21 672 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 10 836 Ft áfával. Egy példány ára: 945 Ft áfával.
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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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